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ÖNSÖZ
12-15 Eylül 2011 Tarihleri arasında İlimiz Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek
Lisesi’nde “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri – V” kapsamında
Proje Tabanlı Matematik ve Fen Bilimleri Öğretimi Semineri ve Çalıştayı düzenlenmiştir.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Türk
Fizik Vakfı ve Marmara Üniversitesi’nin destekleri ile bu yıl 5. si düzenlenen ve her seferinde ilgi
ile takip edilen Fen-Matematik Öğretmenlerine yönelik bu seminerin düzenlenmesinde;
Öğretmenlerimizde;
 Fen, Matematik derslerinde öğrencilerin
bilimsel problem çözme becerilerinin
geliştirilmesine katkıda bulunma;
 Bilimsel araştırmaların ve fen-matematik alanındaki çalışmaların toplum hayatına
getirdiği yenilik ve değişimlerin süreklilik gösterdiğinin farkına varma;
 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri eğitim ortamlarına uygulayarak, öğrencilerde merak, ilgi
ve istek uyandırmalarını sağlama;
 Fen ve matematik öğretim süreçlerini programları doğrultusunda planlayıp ortamlar
düzenleme, materyal hazırlama ve kaynaklardan yararlanarak proje hazırlama, sunma ve
öğrencilerde bu kazanımların gerçekleştirilmesine katkıda bulunma;
Amaçlanmaktadır.
Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde, Türk Fizik Vakfı’nın (Fizikteki gelişmeler), Marmara
Üniversitesi’nin (Proje hazırlama ve sunma), Namık Kemal Üniversitesi’nin (Fen ve Teknoloji,
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, 4. ve 5. sınıf öğretmenlerine yönelik proje
hazırlamada atölye çalışması yapma, materyal oluşturma, proje gruplarının sunularını derleme,
değerlendirme ve anket çalışmaları ile bilimsel sonuç çıkarma) çalışmaları her türlü takdirin
üzerindedir.
Öğretmenlerimizin bu seminerlere gönüllülük esasına dayalı katılımları ile elde edilen
kazanımların eğitim-öğretim ortamına uyarlanarak, öğrencilere pozitif yönde bir katkıda
bulunacağı muhakkaktır.
Elde edilen verilerin ve projelerin basılı materyal haline getirilerek, öğretmen ve
öğrencilerimizin istifadesine sunma amacıyla elinizdeki bu kitap hazırlanmıştır. Bu vesileyle;
Seminerlerin düzenlenmesinde emeği geçen kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine,
akademisyen bilim adamlarımıza ve katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ederim.
01/03/2012
Halis İŞLER
İl Milli Eğitim Müdürü
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SUNU
Çağımızda yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimi sürdürme bir lüks değil, her meslek için
bir gereksinimdir. Söz konusu gereksinimin ne denli önemli ve kaçınılmaz olduğu, pek çok meslek
için tartışma konusu bile olmamakta; ne tür etkinliklerin ve öğretim programlarının daha yararlı ve
verimli olacağı araştırılmakta ve modeller geliştirilmektedir. Öğretmenlerin de mesleki gelişim
etkinliklerinden ve olanaklarından yararlanarak alanlarında yeni bilgi ve beceriler edinerek
olabildiğince yetkinleşmeleri, hizmet üretimini iyileştirmeleri beklentilerden biri olmuştur. Bu
bağlamda mesleki gelişim etkinliklerinden hizmet içi eğitim, başta matematik ve fen bilimleri
(fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri, vd.) öğretimi olmak üzere okul derslerinin çoğunun
öğretiminde öğretmenlere olanaklar sunmak ve yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir.
Böylece eğitimde meydan okuyan düzeyde çeşitli karmaşık sorunların anlaşılmasında ve
çözümünde, öğretmenlerin yetkinleşmesinde yalnız hizmet öncesi tüm uğraşıların ve çabaların
yeterli olmadığı düşünülerek, mesleki gelişim eğitim programları öğretmen eğitiminin temel ve
tamamlayıcı bir parçasını oluşturacak biçimde tasarlanmaktadır. Etkinlikler, okul, kent, bölge ve
ülke genelini kapsayacak biçimde belli başlı eğitim sorunlarını anlamada ve olanaklar elverdiği
ölçüde gidermede öğretmenleri bilgilendirme ve beceri edinmelerine yardımcı olmak amacıyla
düzenlenir; her öğretmenin belli zaman aralıklarında mesleki gelişim eğitim programlarına
katılması beklenir veya istekli olduğu öngörülür.
Amacı ve hedefleri açıkça belirlenecek çeşitli mesleki gelişim etkinlikleri, özenle ve ayrıntılı
bir biçimde düzenlenmeli; öğretmenlerin gönüllü katılımı sağlanmalıdır. Ancak Türkiye’de yıllardır
düzenlene gelen pek çok mesleki gelişim eğitim programı, yapısal bileşenleriyle ya eksik ya da
yetersizdir. Çünkü çeşitli eğitim kurumlarının düzenlemiş oldukları hizmet içi eğitim programları
ya çok kısa veya bölük pörçük ya da öğretmenlerin gereksiniminden uzak olup zaman ve emek
kaybına – istenmese de - neden olmaktadır. Dahası kurum ve kuruluşlar arasında olması gereken
işbirliği ve yardımlaşma göz ardı edilmişse – ki olmaktadır - önceden belirlenen beklentilerin elde
edilmesi zorlaşmakta, öğretmenler mesleki gelişim etkinliklerini kendileri için bir yük veya angarya
olarak algılamaktadır. Bu konuda olmazsa olmaz denilebilecek bazı ön koşullar olup eğitim
yöneticileri, planlamacı uzmanlar ve öğretmen eğitimcileri daha bilinçli hareket etmeli; hedef
öğretmen kitlesinin planlanan öğrenme odaklı etkinliklere istekli olarak katılımı ve katkısı
sağlanmalıdır. Biliyoruz ki uygun ortamlar düzenlendiğinde, öğretmenler için olanaklar ve fırsatlar
yaratıldığında; ayrıca başarılı mesleki gelişim stratejileri kullanıldığında mesleki gelişimin
öğretmenlere çok yararlı olduğu gözlemlenmekte, öğretmenler mesleki gelişim için hem daha
istekli hem de düzenlenen çeşitli etkinliklere katılımcı olmaktadır.
Öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitim etkinlikleri, bilindiği gibi, çeşitli alanlarda
değişik yapılandırmalar ve içerik düşünülerek uzmanlarca önceden planlanır, ön hazırlıklar yapılır
ve belirlenen hedeflere erişmek için gerçekleştirilmesi gereken bir dizi etkinlik programları
geliştirilir; ayrıca kurumlar/kuruluşlar arasında işbirliği içinde uygulanır. Bu konuda uygulana gelen
çeşitli kuramsal ve uygulama modelleri bulunmaktadır. Her model, aslında bir eksikliği veya
yetersizliği giderme amacına yönelik olmalı; bu konuda öğretmenlerin gereksinimleri önceden
belirlenmelidir. Birçok ülkede eğitim araştırmacıları çeşitli alanlarda öğretmen gereksinimleri
üzerinde çalışmakta olup bulgular rapor edilmiştir. Türkiye’de de geleneksel anlayış dışında yeni
bakış noktalarını gözeterek öğretmenler için daha uygun, verimli ve etkin mesleki gelişim eğitim
modelleri üzerinde çalışılmakta; öğretmenlerden alınan dönütler değerlendirilmektedir. Nitekim
gerekli bilgi ve deneyim birikimi olmadan ve emek harcamadan söz konusu beklentileri elde
etmek olanaksızdır.
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Son yıllarda ilköğretim ve ortaöğretimdeki bazı ders programları yenilikçi bir yaklaşım
doğrultusunda hazırlanmış; öğrenciler arasında proje yarışmaları düzenlenmiştir 1. Bununla birlikte
yapılan araştırmalarda ise öğretmenlerin Proje Tabanlı Öğretim (PTÖ) konusunda henüz gerekli
yetkinliği kazanamadıkları ve çeşitli güçlüklerle karşılaşmış oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle
Tekirdağ’da, 2010 ve 2011 yıllarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (NAKSEM) ve Türk Fizik Vakfı (TFV) işbirliğinde “Fen/Matematik
Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi-IV ve V: Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi” etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde PTÖ konusunda içerik bakımından birbirini tamamlayan konu
başlıklarında seminerler sunulmuş; örnek projeler açıklanarak öğretmenler kısa süre içinde ve
büyük ölçüde bilgilendirilmiş; düzenlenen bir panelde konuyla ilgili sorunlar tartışılmıştır. Sunulan
bir dizi bildiriden sonra katılımcı öğretmenler, kendi istekleri doğrultusunda alanlarına göre
gruplandırılmış, Fen ve Teknoloji, Matematik ve Fen Bilimleri eğitimcilerinin danışmanlığında bir
dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Danışman eğitimciler, katılımcı öğretmenlere proje yapmalarında
yardımcı olmuş, sorularını yanıtlamış ve takımları yönlendirmişlerdir. Düzenlenen çalıştaylarda
öğretmenlerin çoğunluğu ilk kez proje çalışmasına katıldıklarından, çok özgün projelerin
gerçekleştirilmesinden daha fazla öğretmenlerin proje hazırlığı, raporlandırma, sunu hazırlama ve
sunma sürecini yaşamaları ön plana alınmıştır.
Proje hazırlama ve sunma süreçlerinde kazanılan deneyimlerin paylaşılması amacıyla bu
kitapçık oluşturulmaya çalışılmıştır2. Bu kaynak kitapçık, ekler dışında üç kısımdan oluşmaktadır.
Kısım I’de kuramsal bilgiler yer almaktadır. Daha açıkçası, ilk önce PTÖ’nin arka planı
tanıtıldıktan sonra Prof Dr Y. Ersoy ve Prof Dr A. Gürdal tarafından sunulan; Proje Nedir,
PTÖ’den Ne Anlaşılmalı, Proje Raporu ve Sunu Hazırlama, Proje Sunusunu Değerlendirme
konularında bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, ms-office sunumu biçimindedir. Kısım II’de,
düzenlenen seminer/çalıştay etkinliklerinde görevli öğretim elemanları, Matematik, Fen Bilimleri
ve Teknoloji konularında örnek oluşturabilecek projeler hakkında bilgi vererek bazı projeleri
tanıtmaktadır. Ayrıca düzenlenen Panel’de Tekirdağ’da gerçekleştirilmesi beklenen öğrenciler
arasında düzenlenecek proje yarışmasına çağrı yapılmakta ve Tekirdağ ilinde matematik, fen
bilimleri, vd. alanlarda proje konusu olabilecek temalar ve konu başlıkları tanıtılmaktadır.
Kısım III’de öğretmenlerin hazırlayıp sunmuş oldukları projelerin powerpoint sunuları ve proje
raporlarından örnekler yer almaktadır. Kitapçığın Eki’nde ise Proje hazırlamada izlenecek yol
haritasının özetini içeren bilgilerle, Proje Değerlendirme Formları bulunmaktadır.
TFV olarak, Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi konusunda seminerleri sunan, örnek
projeleri açıklayan, çalıştaylarda öğretmenlere yardımcı olan ve hazırlanan projeleri değerlendiren
değerli öğretim elemanlarına teşekkür ederiz. Mesleki gelişim eğitim etkinliklerinin
gerçekleştirilmesinde yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Tekirdağ İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne, Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi yöneticilerine ve hizmetli
personele teşekkür ederiz. Ayrıca seminer/çalıştay sonrası proje hazırlayan ve sunan öğretmen
meslektaşlara teşekkür etmeyi bir borç biliriz ve mesleklerinde başarılar dileriz.
Türk Fizik Vakfı
Eğitim DanıĢmanlığı

1

Proje yarıĢması konusunda ayrıntılı bilgi için MEB-EARGED (2007) ve TÜBĠTAK (2010) yayınlarına bakınız.
kitapçıkta yer alan sunular ve ilgili bazı bilgiler, daha sonra metne dönüĢtürülerek kitap biçiminde hazırlanacak ve
okurlara iletilecektir. Böylece PTÖ konusundaki seminer/çalıĢtaylarımıza katılamayan gerek Tekirdağ ilindeki gerekse diğer
illerdeki öğretmen arkadaĢlarla deneyimlerimizi paylaĢabileceğimize inanmaktayız.
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Bölüm1
Bilgilendirme: Seminerler

GENEL BĠR BAKIġLA PROJE TABANLI
FEN VE MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNĠN ARKA PLANI

Aytekin Erdem+, YaĢar Ersoy*, Gürcan Uzal+G. Uza
NKÜ-TBMYO, Tekirdağ, * Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, Ankara

+

Okullarda matematik ve fen bilimleri öğretimi, öğrenci baĢarısı ve öğretmen yetiĢtirme baĢta olmak üzere
çeĢitli eğitim konularında çok sayıda önemli araĢtırma bulguları, yansıtılan çeĢitli görüĢler ve her ülkede
değiĢik uygulamalar vardır. Özellikle son çeyrek yüzyılda alan yazını incelendiğinde altı çizilen görüĢlerden
biri, ilk ve ortaöğretim okullarında matematik ve fen bilimlerinde öğrenci baĢarısı ile matematik ve fen bilimleri
öğretmenlerinin bilgi düzeyi ve öğretme niteliği arasında güçlü bir iliĢkinin olduğu; öğretmenlik için bir dizi
yeterlikler arandığıdır. Söz konusu iliĢkiyi belirleyen bir dizi örtük değiĢkenler olup bunlardan biri, öğrenci
odaklı/merkezli elveriĢli öğrenme etkinliklerinin neler olduğu, etkinliklerin hangi sıklıkta ve ne düzeyde
gerçekleĢtirildiğidir.

Ancak sıradan ve göstermelik her etkinlik, öğrenci baĢarısını etkilemediği gibi

öğretmenin de geleneksel iĢlevini ve rolünü değiĢtirmeye etkili olmamaktadır. Oysa dünyanın her köĢesinde
tüm okullarda matematik ve fen bilimleri öğretimini iyileĢtirme ve ilerletme yönünde öğretmenlerin var olan
bilgi ve becerilerini içerik ve öğretme boyutları açısından geliĢtirmek için her ikisinde yenilikçi yaklaĢımlara ve
yeni yapısal düzenlemelere gereksinim vardır. Bu bağlamda proje tabanlı öğretim (PTÖ) öğrencilerin
durumları gözlemleme ve sorgulama, verileri analiz etme ve bilgileri sentezleme, ayrıca problem çözme
becerilerini ve yaratıcı düĢünme yetilerini geliĢtirme yönünde çeĢitli öğeler içermektedir. Daha çok derleme
bilgiler ve kiĢisel görüĢler içeren bu incelemede genel bir bakıĢla proje tabanlı fen ve matematik öğretiminin
arka planı, uygulamalarda göz önünde bulundurulacak durumlar ve geleneksel öğretime göre üstün olan ve
olmayan yanları açıklanmaktadır. Sunulan bilgilerin ileriki bölümlerde yapılan açıklamalara bir taban
oluĢturacağı varsayılarak PTÖ konusunda mesleki eğitim etkinliklerine katılacak öğretmenler bilgilendirilmeye
çalıĢılmaktadır.

Bir öğretmen nasıl öğrenmiĢse,
öyle öğretir.
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GeliĢmiĢ ileri endüstri ülkeleri baĢta olmak üzere bazı geliĢmekte olan ülkelerde
öğretmen yetiĢtirme ve eğitimi, sıradan ve basit bir ülke sorunu olmayıp karmaĢık ve dinamik
boyutlar, ayrıca çeĢitli bileĢenler ve yapısal öğeler içerir. Pek çok ülkede çeĢitli uygulamalar
olmasına karĢın diğerlerine göre daha üstün ve etkin bir model yoktur; olması da olağan bir
durum olarak algılanmamalıdır. Bu nedenle öğretmenlik ve öğretmen hakkında bugüne kadar
pek çok ülkede çok Ģey söylenmiĢ ve yazılmıĢ; karĢılaĢılan sorunların ve olası çözüm
önerilerinin çoğu rapor edilmiĢtir. Örneğin, öğretmen adaylarının seçimi, eğitim süresi ve
öğretim programlarının içeriği, edinilecek yeterlikler, öğretmen olarak göreve atanma
ölçütleri ve yararlanabilecekleri destek hizmetler baĢta olmak üzere çeĢitli konularda pek çok
ülkenin olduğu gibi Türkiye‟nin de bazı denemeleri ve anlamlı bilgi birikimleri oluĢmuĢtur
(Carnegie Forum, 1986; Holmes Group, 1986; Akyüz, 1999; Okçabol, 2005). Her Ģeyden
önce bir ülkede koĢullar ne olursa olsun öğretmenin önemi ve iĢlevleri toplumda iyi
anlaĢılmalı; eğitiminin niteliği ve yetkinlikler konusunda da görüĢ birliği ve uzlaĢma
sağlanmalı; belirlenecek ulusal politikalardan ödün verilmemelidir.

Bu bağlamda eğitim

sorunları içinde öğretmenlerin mesleki geliĢimini sürdürmeleri doğrultusunda yeni bilgi ve
beceriler edinerek alanlarında yetkinleĢmeleri, daha nitelikli eğitim hizmetleri sunmaları,
mesleki nitelikleri ve yetkinlikleri, çalıĢma koĢulları, iĢ yoğunlukları, ücretleri v.b.
bulunmaktadır (OECD, 2005; OECD, 2010). Son çeyrek yüzyıl içinde özellikle batı
ülkelerinde eğitim alanında çok sayıda inceleme ve araĢtırma yapılmıĢ; elde edilen bulguların
çoğu rapor edilmiĢ ve eğitim kamuoyu aydınlatılmıĢtır. Ancak bilinçli bir kamuoyu
oluĢturmak, paydaĢların katılımını ve katkısını sağlamak zaman almakta; bazı engellerin
aĢılması gerekmektedir. Örneğin, araĢtırmalara dayalı bazı bulgular ve oluĢturulan öneriler
matematik ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri, v.d.) eğitimi kamuoyunda
tartıĢılmıĢ; ayrıca bir kısmı benimsenerek pek çok ülkede, özellikle ABD‟de uygulanmaya
baĢlanmıĢtır (AAAS, 1989; NCTM;1991; NRC, 1996). Son dönemlerde sağlanan geliĢmeler
gelecek için umut vermekte; diğer ülkelerin eğitim dizgelerini (sistemini) etkilemekte,
dizgeyi köklü değiĢime, dönüĢüme ve bazı yeniliklere zorlamaktadır3.
Tümü olmasa bile yukarıda adları sıralanan konularla ilgili sorunlar, aslında eğitim
kamuoyunda ilginin son yıllarda giderek yoğunlaĢtığı, ne olup olmadığının araĢtırıldığı ve çok
3Örneğin,

uluslararası düzeyde ülkelerin eğitim performanslarının karĢılaĢtırılmasında OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development/ Ekonomic ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü)’nin raporları ve bu çerçevede PISA (Programme for
International Student Assessment/ Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı) ile ilgi raporlardaki belirlemelerden büyük
ölçüde yararlanılmaktadır (EARGED, 2003b, 2007). Özellikle, eğitim dizgesindeki eksikliklerin belirlenmesinde ve
değiĢikliklerin değerlendirilmesinde PISA ve TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Survey (Study)/
Uluslararası Matematik ve Fen Taraması (ÇalıĢması)) sonuçlarının önemli etkisi olmaktadır (EARGED, 2003a).
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yönlü tartıĢıldığı ayrık olmayan sorun kümelerinden oluĢur; birini diğerinden soyutlayarak
çözüm için bir reçete yazmak neredeyse olanaksızdır. Sorunun bileĢenleri içli-dıĢlı iliĢkiler
içerdiğinden sorun demetlerinin yapısının ve özünün iyi anlaĢılması, bilimsel yöntemlerle
gerekli verilerin derlenmesi; ayrıca tümleĢik bir yaklaĢımla bulguların analiz edilmesini ve bir
sentez oluĢturulmasını gerektirir (Ersoy, 2002a,b; OECD, 2010). Ayrıca okullarda çağdaĢ ve
bilimsel eğitimin gerçekleĢtirilmesi, her öğrencinin yaratılan olanaklardan eĢit biçimde ve
önemli bir engelle karĢılaĢmadan yararlanması, kaynakların dağıtımı v.b. konularda yaĢanan
çeĢitli eğitim sorunları bulunmaktadır. Bu tür sorunların giderilmesi ve eğitimde niteliğin
artırılması yönünde her toplumda öğretmenlerden beklentiler artmakta, karĢılaĢılan sorunların
giderilmesi yönünde giriĢimler, arayıĢlar ve çabalar sürmektedir (OECD-UNESCO-UIS,
2001; OECD, 2005; OECD, 2010).
Nitekim bir ülke için gerekli nitelikli insan kaynaklarını yetiĢtirecek öğretmenlerden
yaĢam boyu mesleki geliĢimlerini sürdürmelerini ve meslek dallarında yetkinleĢmelerini
beklemek çağdaĢ öğretmenler için bir lüks olmayıp; eksikliklerin ve gereksinimlerin önceden
belirlenmesi gerekir. Son dönemlerde eğitim alanında Türkiye‟de yapılmakta olan nitel ve
nicel araĢtırmaların sayısı artmıĢ; ülkemizde yaĢanan ve karĢılaĢılan bir dizi eğitim sorunu
düzenlenen bilimsel toplantılarda (örneğin, UFBMEK: Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik
Eğitimi Kongresi) ve süreli yayınlarda (çeĢitli bilimsel dergilerde) rapor edilmiĢ olup konuyla
ilgili çeĢitli etkinlikler sürmektedir. Ne var ki belirtilen bu istem, bir dilek olarak sözde kolay
olsa da gerçek yaĢamda kolay bir uğraĢ değildir; baĢta eğitimciler olmak üzere ilgililerin
aĢması gereken çeĢitli engeller bulunmaktadır. Özellikle öğrenilecek çok Ģey olup her
öğrenilenin

uygulanmadığı/uygulanamadığı

da

bilinmelidir.

BiliĢim

teknolojisi

ve

laboratuarların etkin kullanılmadığı konusunda olduğu gibi, geliĢtirilen yeni öğretim
programlarında açıklanan çoklu ve seçenekli değerlendirmenin öğretmenlerce ne ölçüde ve
nasıl uygulandığı konusunda bilgilerimiz çok sınırlıdır. Bu bağlamda öğretmenlerin yeni bilgi
ve beceriler edinmeleri, deneyimlerini paylaĢmaları ve meslekleri ile ilgili bazı yenilikleri
izlemeleri gerekmektedir.
Daha çok derleme bilgiler ve kiĢisel görüĢler içeren bu incelemede genel bir bakıĢla
öğretmenlerin mesleki geliĢiminin önemi ve proje tabanlı fen ve matematik öğretiminin arka
planı açıklanmakta; yapılandırmacı yaklaĢım çerçevesinde öğrenci odaklı/merkezli öğrenme
modelinin bir uygulaması açıklanmaktadır. Böylece proje tabanlı öğretim (PTÖ)‟in amacı ve
beklentilerin ne olduğu kısaca açıklanarak geleneksel öğretime göre üstün olan ve olmayan
yanları özetlenmektedir. Açıklamaların mesleki geliĢme etkinliklerine katılan veya katılacak
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öğretmenlere ve öğretmen adaylarına yararlı olacağı, ileriki bölümlerde PTÖ ile ilgili sunulan
bilgilere temel oluĢturulacağı varsayılmaktadır.
Okullarda Fen Bilimleri ve Matematik Öğretiminin Arka Planı
Matematik ve fen bilimleri (genel fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji, yer bilimleri, v.d.)
öğretimi ve öğretmen yetiĢtirmeye yönelik çok sayıda önemli araĢtırma, yansıtılan çeĢitli
görüĢler ve beklentiler vardır. Son çeyrek yüzyıldaki alan yazını incelendiğinde altı çizilen
görüĢ, ilk ve ortaöğretim okullarında matematik ve fen bilimlerinde öğrenci baĢarısı ile
matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin bilgi düzeyi ve öğretme niteliği arasında güçlü bir
iliĢkinin olduğu yönündedir. Bu konularda söylenecek çok söz, eğitim kamuoyuna
yansıtılacak çeĢitli görüĢler ve öneriler; ayrıca uygulanması ve sınanması gereken kuramsal
bilgiler vardır. Bunlardan bazılarına kısaca değinmek veya anımsamak/anımsatmak yararlı
olacaktır.
Genel Bir BakıĢ: Türkiye‟nin dün olduğu gibi günümüzde de çeĢitli sosyo-ekonomik,
kültürel ve eğitim sorunları vardır. Örneğin, Türkiye‟de genç nüfusun göreceli fazlalığı,
kırdan kente göçün yoğunluğu, okullaĢma oranlarının düĢüklüğü, yaĢam boyu eğitim
kavramının yeterince kabul görmemesi, üniversite önündeki yığılmalar, iĢ sektöründeki
nitelikli insan gücü gereksinimi eğitimin önemini ve gerekliliğini giderek artırmaktadır. Bu
nedenle, tartıĢmaya açık pek çok soru ve köklü çözüm bekleyen çeĢitli sorunlar
bulunmaktadır. Bu bağlamda matematik ve fen bilimlerinin eğitimi ve öğretimi, son yıllarda
pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sıcak tartıĢma konularından ve uğraĢılarından
biridir. Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda araĢtırma yapılmıĢ; elde edilen
bulguların, kiĢisel görüĢlerin ve önerilerin çoğu rapor edilmiĢ; bunların bir kısmı tartıĢılarak
ortak görüĢler oluĢturulmuĢtur. Bu çerçevede belli aralıklarla gerçekleĢtirilen TIMSS (Trends
in Mathematics and Science Study (Survey)/ Matematik ve Fen Eğitimi AraĢtırmasında
(Taramada) Eğilimler ve PISA (Programme for International Student Assessment/
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) gibi uluslararası karĢılaĢtırmalı eğitim
araĢtırmalarında elde edilen bulgular, tartıĢmaların ateĢini körüklemekte; ayrıca katılımcı
ülkelerin yeni bilgiler ve deneyimler edinmesine, kendi yol haritalarını hazırlamalarına
kısmen katkısı ve yardımı olmaktadır4 (EARGED, 2003a,b; 2007). Örneğin, öğrencilerin
Uluslararası karĢılaĢtırmalı eğitim araĢtırmalarından PISA projesi, OECD ülkelerindeki 15 yaĢ grubu öğrencilerin zorunlu
eğitim sonunda, günümüz bilgi toplumunda karĢılaĢabilecekleri durumlar karĢısında ne ölçüde hazırlıklı yetiĢtirildiklerini
4
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PISA çalıĢmalarında sözü edilen bilgi ve becerileri edinecek biçimde yetiĢtirilmesini
sağlamak amacıyla yeni yaklaĢımlar, öğretim yöntemleri geliĢtirilmekte olan öğretim
programlarında yer almakta; ayrıca her geçen gün okullarda teknoloji kullanımının
yaygınlaĢtırılmasıyla ilgili çalıĢmalar da gerçekleĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
Ülke olarak matematik, bilim/fen ve teknoloji okuryazarlığı konusunda daha bilinçli
hareket ederek ve gerekli altyapıyı hazırlayarak baĢta okul çağındaki çocuklarımızın ve
gençlerimizin olmak üzere ilgililerin gerekli bilgi ve becerileri edinmelerinde, günlük
yaĢamlarında kullanmada ve sorunlarını gidermede onlara yardımcı olmalıyız. Bu bağlamda
öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin süresinin ve niteliğinin yetersizliğinin, ayrıca
öğretmenlerin performanslarının yeterince değerlendirilmemesinin eğitimin niteliğini olumsuz
yönde etkilediği bilinmeli; mesleki geliĢimlerini sürdürmeleri yönünde gerekli önlemler
alınmalıdır. Öğretmenlerle ilgili söz konusu iyileĢtirme uğraĢıları, yalnız MEB (Milli Eğitim
Bakanlığı)‟dan beklenmemeli, sivil toplum kuruluĢları da etkin katılımcı olmalıdır.
Daha açıkçası, matematik/fen bilimleri derslerinin genel amacı, eriĢilecek baĢlıca
hedefler ve okuryazarlık için yeterlilik düzeyi v.b. durumlar uzlaĢmanın sağlanması gereken
öncelikli konularından bir kaçıdır. Okullarda ders konularının

nasıl öğretildiği, ne tür

araçların hangi sıklıkla kullanıldığı kendi baĢına bir eğitim sorunu olup çok sayıda ülkede
araĢtırmaların çoğunun yüzeysel olduğu ve sonuçta ortak görüĢ birliğine veya değiĢik
görüĢlerde bir senteze varılamadığı anlaĢılmaktadır. Çünkü eğitimin niteliği, öğretmenlerin
hizmet öncesindeki ve hizmet içindeki eğitimi ve gerek okulun öğretim programı, var olan
fiziksel altyapı olanakları ve teknik donanımları gerekse standart test veya sınavların içeriği
gibi birçok örtük değiĢkene veya etkene (faktöre) bağlıdır. Söz konusu bu etkenler, dolaylı
veya doğrudan, sınıfta matematik/fen bilimleri etkinliklerini olduğu kadar matematik/fen
bilimleri öğretim yaklaĢımlarını, uygulanan öğretim programında içeriğin göreceli ağırlığını,
ayrıca öğrencilerin ilgisini, güdüsünü ve baĢarı düzeyini de etkilemektedir. Bu bağlamda
öğretmenlerin mesleki geliĢimi yönünde düzenlenecek çeĢitli hizmet-içi eğitimi etkinliklerinin
yapılandırılması baĢta olmak üzere program içeriğinin ve gerçekleĢtirilme biçiminin çok
yönlü tartıĢılması, iyi örneklerin paylaĢılması ve yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.

belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Ölçülmeye çalıĢılan nitelikler, öğrencilerin okulda uygulanan öğretim programı
kapsamında ele alınan konuları ne dereceye kadar öğrendikleri değil, gerçek yaĢamda karĢılaĢabilecekleri durumlarda
edindikleri kazanımları (bilgi ve becerileri) kullanabilme yeteneği, akıl yürütme ve fen bilimleri ve matematik kavramlarını
kullanarak etkin bir iletiĢim kurma becerisine sahip olup olmadıklarıdır. TIMSS projesinin amacı ve beklentiler, PISA’dan
farklı olup hedef kitle de 13+ yaĢ grubu öğrencilerdir (EARGED, 2003a,b).
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Öğretim Programlarında Yenilikler: Son yıllarda bilgi toplumu olmada öncü ülkelerde
geliĢtirilen ve uygulanmakta olan Fen Bilimleri ve Matematik Öğretim Programları’ ndaki
yeni bakıĢ ve anlayıĢa göre, öğretmenin doğrudan öğreten konumundan uzaklaĢmıĢ/
uzaklaĢtırılmıĢ olduğu ve bir dizi yeni roller ve çeĢitli görevler üstlendiği gözlemlenmektedir.
Daha önceden belirtilen geleneksel rol yerine öğretmenin öğrenme ortamını düzenleyen,
öğrenme-öğretme

etkinliklerini

planlayan

ve

yönlendiren,

öğrencinin

öğrenmesini

kolaylaĢtıran liderlik ve rehberlik yapabilecek bir konumda olması; tanımlanan yeni rolleri ve
iĢlevleri yeğlemesi ve bunları içselleĢtirmesi benimsenmiĢtir. Bu bağlamda pek çok ülkede
son çeyrek yüzyılda hazırlanan yeni öğretim programlarında bazı köklü yenilikler ve
değiĢiklikler yapılmıĢ; öğretmenlerden beklentiler belirlenmiĢtir.
Yukarıda kısaca açıklanan değiĢimden Türkiye de etkilenmiĢ; bazı derslerin öğretim
programları yenilenmiĢtir. Daha açıkçası söz konusu yaklaĢım ve anlayıĢın son yıllarda MEBTTKB tarafından geliĢtirilen ilköğretim okulları için yeni Fen ve Teknoloji Öğretim Programı
(Erdem ve ark., 2011;

alıntı; TTBK, 2004, 2005) ve ortaöğretim kurumları yeni Fizik

Öğretim Programında (Erdem ve ark., 2011; alıntı; TTKB, 2007, 2008, 2009) yer aldığı,
ayrıca yeni teknolojilerin öğretme/öğrenme etkinliklerinde kullanılmasına, daha çok deney
yapmaya,

PTÖ‟e vurgu yapıldığı ve öğrenci odaklı/merkezli etkinliklerin benimsendiği

(MEB, 2006), az sayıda olsa da bir grup öğretmenin seminerler düzenlenerek bilgilendirildiği
görülmektedir (Bulut, 2010). Ayrıca öğretim programlarında yapılan son değiĢiklikler
doğrultusunda ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri arasında matematik ve fen bilimleri
alanlarında proje yarıĢmalarının düzenlendiğine, Türkiye genelinde katılımcı sayısının
arttığına ve etkinliklerin yaygınlaĢtırıldığına tanık olmaktayız. (MEB, 2006, 2007;
TÜBĠTAK, 2010). Bu amaçla MEB-EARGED (Eğitimi AraĢtırma ve GeliĢtirme Dairesi)
BaĢkanlığınca hazırlanan proje çalıĢması kılavuzunun önsözünde (EARGED, 2005),
“21.yüzyılın öğrenci profili; bilimsel ve akılcı düĢünme becerisine sahip, araĢtırmacı,
sorgulayıcı, bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaĢabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaĢabilen,
iletiĢim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen,
insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalıĢmasına yatkın,
öğrenmeyi öğrenmiĢ ve yaĢam boyu öğrenmeyi benimsemiĢ bireyler olarak tanımlanmıĢtır”
görüĢü belirtilerek “Eğitimde kaliteyi artırmak öğrenci baĢarısı için eğitim sürecinin her
aĢamasında öğrencinin katılımını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate
alacak biçimde öğrenme yaĢantılarını düzenlemek artık bir zorunluluk” olduğunun altı
çizilmektedir.
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Okullarda Matematik ve Fen Bilimleri Öğretiminde Proje ÇalıĢması
Okullarda bazı dersleri öğretmede/öğrenmede güçlükler olduğu ve uzun yıllardır bazı
önemli sorunlar yaĢandığı ve çoğunun giderilemediği bilinmektedir. Örneğin, okullarda
matematik öğretiminde olduğu gibi, genelde fen bilimleri özelde ise ilköğretim okullarında
fen ve teknoloji konularının öğretiminde çeĢitli sorunlar yaĢanmakta; belirlenen sorunların
giderilememesinin arka planında çeĢitli örtük değiĢken veya etmen (faktör) bulunmaktadır
(Erdem ve ark., 2011; alıntı; Özden, 2007). Sorunların kökeninde ise eğitim dizgesinin
(sisteminin) yeniden yapılandırılması ve düzenlenmesi, okullardaki eğitim uygulamalarının
çağdaĢlaĢtırılması, kaynakların dağıtımı v.b. boyutların olduğu anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda
okullarda fen bilimleri ve matematik öğretimi yönünde proje çalıĢmalarının bir kesitini
mercek altına alarak durumu genel çizgilerde değerlendirmek gerekecektir.
Fen Bilimleri ve Matematik Derslerinin Öğretimi: Okul derslerinin her birinin bazı
tipik özellikleri, öğretme/öğrenme açılımında belli bir amacı, eriĢilecek hedefleri ve bu yönde
hazırlanmıĢ bir öğretim programı vardır. Fen bilimleri derslerinin en önemli özelliği, deneye
ve gözleme dayalı olması, öğrencinin yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme yeteneğini geliĢtirmesinde
etkin bir araç iken bazı ülkelerde söz konusu araç yararlı ve verimli bir biçimde
kullanılmamaktadır. Buna karĢın, Türkiye gibi bazı ülkelerde fen bilimleri derslerinde deney
yapmaya ve öğrenci odaklı eğitim etkinliklerine yeterince önem verilmemektedir. Matematik
derslerinin en önemli özelliği ise öğrencinin mantıklı ve sayısal düĢünmeyi öğrenmesi; usa
vurması, değiĢkenleri iliĢkilendirmesi, çıkarımda bulunması ve genelleme yapması, kısaca
problem çözmesidir. Bir baĢka anlatımla, matematikte ezberle asıl amaca eriĢmek ve
beklentileri gerçekleĢtirmek olanaksızdır. Bu nedenle matematik ve fen bilimleri derslerinde
yaratıcı düĢünmeyi geliĢtirme, problem çözme bilgi ve becerilerinin edinilmesi öğretim süreci
sonunda eriĢilmesi gereken asıl hedefler olmalıdır.
Yukarıda açıklanan bağlamda yapılandırmacı yaklaĢımın

birer

tekniği olarak bir

süredir pek çok iĢ yerinde ve okulda uygulanan probleme dayalı öğrenme ve PTÖ ilgi odağı
olmaktadır. Ancak bu konuda öğretmenlerin kazanımları (bilgi ve becerileri) ve deneyimleri
yeterli düzeyde olmayıp PTÖ‟in okullarda gerçekleĢtirilmesinde ciddi sorunlar yaĢandığı
anlaĢılmaktadır. Örneğin, öğrencilerin ilgi, bilgi düzeyi ve yeteneklerine göre proje konusu
belirlemede çeĢitli sorunlar yaĢanmaktadır. Bu konuda “Bir öğretmen nasıl öğrenmiĢse öyle
öğretir” görüĢünün altı bir kez daha çizilmeli; öğretmenin eski alıĢkanlıklarından sıyrılıp
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yenilerini edinme yönünde mesleki geliĢme olanaklarına sahip olmasının gerekliliği ve önemi
vurgulanmalıdır. Bu yönde donanımlı olmaya ve bilinçli hareket etmeye, proje konuları
belirlerken özen gösterilmelidir. ġöyle ki öğrencilere proje yaptırıyorum veya öğrenciler proje
yapıyorlar savı ile sıradan sorular proje konusu olmamalıdır. Örneğin ilköğretim matematik
derslerinde öğrencilerden, proje konusu olarak “Ġller ve Trafik Numarası Nedir?” türünden
bir çalıĢma istemenin anlamı ve öğrenciye yararı ne olabilir? Aslında, böyle bir konu çok
düĢündürücü ve tipik bir örnektir. Oysa tema aynı olmasına karĢın illerin trafik numaraları ve
bu iller arasındaki uzaklık, otobüsle ulaĢım süresi, ulaĢım için bilet fiyatları v.d. değiĢkenler
arasında iliĢkilerin incelenmesi, çizelgeler ve grafikler oluĢturma v.d. çalıĢmalar, öğrencilerin
ilgisini çekebilir ve uğraĢılar onlara bir Ģeyler kazandırabilir.
Öte yandan, yukarıda açıklanan genel çerçevede PTÖ, her yaĢta öğrencinin fen ve
matematik alanlarındaki yeteneklerini geliĢtirebilecek, öğrenci odaklı/merkezli bir öğrenme
modeli olarak geliĢmiĢ ileri endüstri ülkelerinin okullarında uygulanmakta; öğrencilerin
bireysel veya bir ekip olarak proje çalıĢması yapmaları, elde ettikleri bulguları rapor etmeleri
ve sonuçları tartıĢmaları beklenmektedir. Türkiye‟de geliĢtirilen öğretim programlarının
bazılarında bu yönde yeni düzenlemelerin olduğu, baĢta özel okullar olmak üzere bazı ilk ve
ortaöğretim okullarında genel bir eğilim oluĢturulmakta olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak söz
konusu yaklaĢımın ve modelin, baĢta öğretmenler olmak üzere yöneticilerce doğru
algılanması, kavramlarının ve uygulama ilkelerinin ve kuralların tam anlaĢılması gerekir. Bu
konuda baĢta öğretmenler olmak üzere okul yönetiminin ve anne-babanın bazı sorumlulukları
ve yeni görevleri bulunmaktadır. Örneğin, her okulda yalnızca matematik ve fen bilimleri
dersleri ile sınırlı olmayan çeĢitli konularda öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini göz önünde
bulundurarak proje çalıĢmaları tasarlanmalı ve elde edilecek ürünler öğretim yılı sonunda
sergilenmelidir. Bu bağlamda öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler edinmesi, iĢbirliği
anlayıĢıyla uygulamalı ekip/takım çalıĢması yapması gerekir.
Ġlköğretim Okullarında Proje ÇalıĢması: MEB tarafından hazırlanan proje çalıĢması
adlı hazırlanan kılavuzda yer alan bölümlerde konunun ayrıntısı açıklanmaktadır (EARGED,
2005). Örneğin, Bölüm IV‟de proje nedir ve süreci sorularına yanıt olarak, “Proje, önceden
belirlenmiĢ bir süre içerisinde değiĢim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle iliĢkili amaç ve
hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeĢitli ürünlerin elde edildiği bir çalıĢmadır. Bilimsel
bir çalıĢma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi,
bilgiler arasında neden-sonuç iliĢkisinin olup olmadığının araĢtırılması, gelecek nesillere
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bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.” denilerek süreçle ilgili olarak da “Proje
süreci, proje fikrinin ortaya çıkıĢıyla baĢlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliĢtirilmesi,
yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin
üretilmesine kadarki süreçleri içerir.” açıklaması yapılmaktadır.
Bölüm I‟de ise projenin amacı ve eriĢilecek hedefler açıklanmıĢtır. Daha açıkçası, “Bu
projenin amacı, ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiĢtirmek,
yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmak; bilimsel amaçlı yarıĢma ve benzeri etkinlikleri ülke
genelinde ilgiyi - katılımı artırarak yaygınlaĢtırmak ve teĢvik etmek, geleceğin bilim insanı
olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaĢlarda keĢfedip var olan yeteneklerini
geliĢtirmek, gerekli desteği vererek onlara araĢtırmacı bir ruh kazandırmaktır.” olarak
tanımlanmıĢtır. Projenin hedefleri ise “(a) Öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri
alanlarında yaratıcılığa teĢvik etmek; (b) Öğrencilerin gizli kalmıĢ yeteneklerinin
desteklenerek geliĢtirilmesine ortam hazırlamak; (c) Ülkenin geleceğini yönlendirecek,
bilimsel alanlarda özgün ve farklı düĢünceler ortaya koyabilen, özgüveni geliĢmiĢ bireyler
yetiĢtirilmesine katkıda bulunmak” olarak sıralanmaktadır.
Katz (1994), proje konularının seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları bir ölçüde
belirlemiĢtir. Katz‟ın proje konusunda belirlemelerini biraz daha açıp ve bazı eklemeler
yapacak olursak proje çalıĢmalarında aĢağıda sıralanan görüĢleri göz önünde bulundurarak bu
yönde öğrenciye rehberlik etmek yararlı olacaktır.
 Proje konusu, öğrencinin günlük yaĢamıyla iliĢkili olmalıdır.
 Proje konusu öğrencinin ilgisini çekmeli ve çalıĢmaya isteklendirilmelidir.
 Proje, içerik ve problem çözme yönünden öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun
olmalı; onları büyük ölçüde zorlamamalıdır.
 Problem çözme, karar verme, yazma, çizim yapma, bilgisayar kullanma, boyama,
modeller oluĢturma, iĢbirliği içinde çalıĢma için fırsatlar yaratmaya elveriĢli olmalıdır.
 Soyut kavramlardan çok öğrenciyi somut veya yarı-soyut nesnelerle çalıĢmaya
yönlendirmelidir.
 Proje konusu, dar bir çerçeveye sıkıĢtırılacak tema yerine matematik, fen bilimleri,
sosyal bilimler, müzik, güzel sanatlar, spor gibi disiplinlerin birbirleriyle
iliĢkilendirilmesine elveriĢli olmalıdır.
 Proje, gerektiğinde aileleri de sürece katar nitelikte olmalıdır.
 Proje bir kaç hafta veya daha uzun sürede araĢtırma yapmaya fırsat tanımalıdır.
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Ayrıca, bir öğrenci veya birkaç kiĢiden oluĢan bir ekip/grup için belirlenecek proje
konusunun çok genel olmasından daha fazla öğrencinin yaĢadığı çevreden veya yaĢantısından
bir parça olacak yapıda özel olması; konu ile ilgili bilgileri öğrencinin kütüphane veya
kitaplardan doğrudan bulma ve oradan aktarma olasılığının yok denecek kadar küçük
olmasıdır. Örneğin, öğrenci kırsal bir yörede yaĢıyorsa gerçek yaĢamla ilgili belirlenecek
proje konusu, denize kıyısı olan küçük bir yerde yaĢıyorsa belirlenecek proje konusundan
farklı; her ikisi de büyük bir kentte yaĢamını sürdüren öğrencinin proje olarak yapacağı
çalıĢmadan konu yönünden farklı olması beklenir. Kırsal kesimdeki öğrenciler için bostan ve
bahçelerin çevresini çitle çevirme, ekili alanları sulama, yetiĢtirilen ürünleri pazara taĢıma ve
tüketiciye sunma, v.b. proje temaları olarak belirlenebilinir. Denize kıyısı olan kentlerde
yaĢayan öğrenciler için balıkçı teknesi ve sığınma limanı yapma, denizde avlanma, deniz
ürünlerini saklama ve değerlendirme, denizde yaĢayan canlılar ve kıyılardaki bitki örtüsü v.b
ilginç proje konusu olabilir. Büyük kentlerde ise proje konularını, ulaĢım için yollar ve kent
trafiği, çevre kirliliği, binaların yalıtımı v.b. oldukça karmaĢık sorular ve araĢtırılması gereken
problemler içerir.
Öte yandan, bir proje çalıĢmasında olması ve olmaması gereken bazı özellikler vardır.
Bu özelliklerden en belirgin olanları Çizelge 1‟de özetlenmiĢ olup bu listeye bazı eklemeler
yapılabilir. Özelliklere dikkat edilecek olursa gerçekleĢtirilecek bir projenin her Ģeyden önce
hazır bilgileri yansıtmaması, proje konusunun öğrencilerin ilgisini çekmesi, çalıĢmalarda
öğrencilerin bilgi düzeylerinin ve yetilerinin gözetilmesi; ayrıca öğrencilerin kendi ürünü
olması istenmektedir.
Çizelge 1. Bir Projede Olması ve Olmaması Gereken Özellikler
Olması Gerekenler

Olmaması Gerekenler

 Projede bir tema çerçevesinde açık uçlu
problem(ler) incelenmeli.
 Proje, çeĢitli matematik/fen bilimleri konuları
arasında geçiĢ yapmaya ve iliĢki kurmaya elveriĢli
olmalı.
 Proje, disiplinler arası bir çalıĢmayı gerektirmeli.
 Proje öğrenciye kiĢisel düĢüncelerini yansıtma
olanağı tanımalı.
 Proje, öğrencinin giriĢim ve yaratıcılığının bir
ürünü olmalı.
 Projede hem asıl konu, hem de konunun
iliĢkilendirildiği alanlarla ilgili bilgiler ve
beceriler yansıtılmalı.
 Projenin gerçekleĢtirilmesinde ve sunumunda
teknolojiden yararlanılmalı.
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Proje, önceden gerçekleĢtirilmiĢ ve
değerlendirilmiĢ bir çalıĢmayı içermemeli.
Proje raporunda/sunusunda kaynağı belirtilmemiĢ
alıntılar ya da kısımlar/ bölümler yer almamalı.
Projenin hazırlanıĢı uzun sürse ve zor olsa da
öğrencinin sosyal yaĢamını ve derslerini
etkilememeli.
Proje konusu ne çok genel ne de çok dar bir
çerçevede olmamalı.
Proje, kitap, ansiklopedi ya da internet v.b. hazır
kaynaklardan özetlenebilecek ya da
aktarılabilecek bir konuda olmamalı.

Böylece proje çalıĢmalarıyla öğrenciler, ürünler oluĢturarak veya tartıĢmalar
düzenleyerek baĢkalarına kendi fikirlerini anlatma, sunuları veya yazılı metinleri yeniden
düzenlemeye, verileri grafikleĢtirmeye, tahminlerde bulunmaya, sorunları incelemeye ve ilgili
soruları yanıtlandırmaya yönlendirilmekteler

(Ersoy, 1998; Erdem ve ark., 2011; alıntı;

Blumenfeld ve ark., 1991). Ayrıca projeler öğrencilere bilimsel araĢtırma yapabilme becerisi
kazandırma ve yaĢayarak öğrenme olanağını da vermektedir (Erdem ve ark. 2011; alıntı;
Raghavan ve ark., 2001). Konuyla ilgili kuramsal bilgiler ve uygulamalar içeren, daha
açıkçası tamamlanmıĢ ve değerlendirilmiĢ, özellikle Ġngilizce dilinde ve çeĢitli derslerle ilgili
proje örnekleri bulunmaktadır5.
Türkiye’de PTÖ Etkinlikleriyle Ġlgili Genel Durum ve Düzenlenen YarıĢmalar
Daha önce de belirtildiği gibi okullarımızda öğretim daha çok geleneksel anlayıĢ ve
yaklaĢımla yapılandırılmıĢ olup son on yıldır yeniye geçiĢ dönemi sürecinde sancılar
yaĢanmaktadır.

Dahası PTÖ konusunda Türkiye‟de gerçekleĢtirilen araĢtırma çok azdır;

henüz gerekli bilgi ve deneyim birikimi oluĢmamıĢtır. Bununla birlikte son yıllarda yenilikçi
bir anlayıĢla matematik ve fen bilimleri alanında proje çalıĢmaları yapıldığını, geliĢmelerin
ümit verici olduğunu gözlemlemekteyiz.
PTÖ Etkinlikleriyle ilgili Genel Durum: MEB baĢta olmak üzere bazı özel eğitim
kurumları ve vakıflar PTÖ konusunda giriĢimlerini sürdürmekte; öğretmen eğitimi konusunda
bazı eğitici etkinlikler düzenlemektedirler (EĢme, 2004; Bulut, 2010; Erdem ve ark, 2011).
Etkinliklerin çoğu PTÖ konusunda matematik ve fen bilimleri öğretmenlerini bilgilendirme
içerikli olup düzenlenen kısa süreli eğitim toplantılarında uygulama çalıĢmalarına yeterli
zaman ayrılmamakta; ayrıca genel bir değerlendirme için öğretmenlerden dönüt
alınmadığından öğretmen izlenimleri arka planda kalmaktadır. Bununla birlikte, Erdem ve
arkadaĢları (2011) ise, 2010 yılında Tekirdağ‟da düzenledikleri, fen ve matematik
öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleĢtirdikleri “Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki
GeliĢimi-IV: Proje Tabanlı Fen ve Matematik Öğretimi” baĢlıklı seminer ve çalıĢtay sonunda
uyguladıkları bir sormaca (anket) ile yapılan bir dizi etkinlikler hakkında katılımcı

5AraĢtırma

ve proje çalıĢmalarıyla ilgili olarak öğretmenleri bilgilendirici bilgiler olup bunlardan yararlanılması önerilir (Ersoy,
1998; Çepni, 2001; EĢme, 2004).

11

öğretmenlerin görüĢlerini ve genel eğilimlerini değerlendirmiĢler; bir kısmını rapor ederek
eğitim kamuoyuna sunmuĢlardır (Erdem ve ark., 2011).
GerçekleĢtirilen seminere/çalıĢtaya katılan matematik, fen bilgisi ile fen bilimleri (fizik,
kimya, biyoloji) öğretmenlerinin çoğunluğunun seminere gelmeden önce PTÖ konusunda
yeterli bilgi ve beceriye sahip olamadıkları; proje konusunu ve amacını belirlemede, ayrıca
süreci oluĢturan basamakları aĢmada zorlandıkları gözlemlenmiĢtir.

Seminer/çalıĢtay

sonunda PTÖ‟in önemini kavrayıp bu tekniğin uygulanabilir olduğunu fark etmiĢler ve
görevli oldukları okullarda uygulama yapmaya istekli olduklarını yansıtmıĢlardır. Ayrıca
katılımcı öğretmenler; projenin aĢamalarını öğrendiklerini, seminerin/çalıĢtayın %76 oranında
beklentilerini yüksek düzeyde karĢıladığını, öğretmenlerin %76‟sının seminer konularının
derslerinde kendilerine yardımcı olacağına inandıklarını, %80‟i seminer araçlarını yeterli
bulduklarını belirtmiĢlerdir. Özetle, bilgi ve deneyim paylaĢımı ön planda olan söz konusu
etkinliklerle önceden belirlenen hedeflere eriĢilmiĢtir. Ne var ki mesleki geliĢim etkinliklerine
ayrılan süre yeterli olmamıĢ; içerik zenginleĢtirilerek ve süre uzatılarak yinelenmesi
istenmiĢtir.
Öğrenciler Arasında Proje YarıĢmaları: Son yıllarda ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarındaki öğrenciler arasında çeĢitli proje yarıĢmalarının düzenlendiğine tanık
olmaktayız. Proje yarıĢmalarının daha çok matematik ve fen bilimleri alanında olduğu dikkat
çekmekte ise de toplum bilimlerinde, güzel sanat dallarında v.d. alanlarda da proje
çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi; düĢünme ve yaratıcılık yetilerinin çok yönlü geliĢtirilmesi
gerekir. Örneğin, MEB-EARGED ve TÜBĠTAK, sırayla ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri
arasında matematik ve fen bilimleri alanlarında yarıĢmalar düzenlemekte; katılımcı sayısı her
yıl artmaktadır. Proje yarıĢma alanlarının çoğaltılması, seçilen örnek projelerin raporlarının
yayınlanmasının yararları olacaktır.
Öte yandan, proje çalıĢmaları yalnız kamu kurumları tarafından değil özel kurumlarca
da desteklenmeli ve çalıĢmalar özendirilmelidir. Bu konuda Ġstanbul‟da MEF Okulları,
1992‟de baĢlatmıĢ olduğu fen projesi yarıĢma etkinliklerini her yıl yinelemektedir. BaĢta
vakıflar olmak üzere diğer özel öğretim kurumları ve bazı illerde bulunan bilim ve sanat
merkezlerinin giriĢimi ile öğrencileri isteklendirecek, çeĢitli proje çalıĢmaları yaptırılabilinir.
Bu konuda gönüllü ya da paralı proje danıĢmanı olacak eğitimcilere gereksinim olacağı
bilinerek bu konuda bazı öğretmenlerin mesleki geliĢim etkinliklerine katılmaları ve
çalıĢmalarda görev almaları özendirilmelidir.
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Nitekim TÜBĠTAK, DPT,

Üniversiteler,

Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOSGEB, AB v.b. çeĢitli kuruluĢlar tarafından bilimsel,
teknolojik ve sosyal araĢtırmalar desteklenmekte olup olanaklardan yararlanılmalıdır6.
Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)’nin Öğrenmeye Etkisi
Sözlük anlamıyla proje; tasarı ya da tasarı geliĢtirme, taban; temel ilke, temel (baz),
öğrenme; yaĢantı ürünü ve az çok kalıcı izli davranıĢ değiĢikliği anlamlarını taĢımaktadır.
Açıkçası bu durumda PTÖ, bir bilim alanında ya da disiplinler arası (birkaç bilim alanında)
bir güncel problemin proje (tasarım) temelinde ele alınarak probleme çözüm araĢtırılması ve
proje sürecinin sonunda bir ürün ya da kalıcı bir davranıĢ değiĢikliğinin oluĢturulmasıdır.
BaĢka bir deyiĢle, öğrencilerin farklı ders alanlarında edindikleri bilgileri bir arada
kullanabilecekleri, bireysel ya da grup halinde öğrenme etkinliklerini içeren yaklaĢım proje
tabanlı öğrenmedir.
Günümüzde öğrenen merkezliliği vurgulayan bir baĢka öğretim modeli de PTÖ‟dir.
PTÖ, öğrencilerin iĢ birlikli çalıĢmasını, proje planlama, karar verme ve zaman yönetimi
becerilerini geliĢtirmelerini, yaĢam gerçekleriyle öğrenme arasındaki bağlantıyı kurmalarını
destekleyen, öğrenilenlerin hatırlanmasını kolaylaĢtıran, bilginin yapılandırılmasında iĢ
birlikli fırsatlar veren ve problem çözme becerilerini geliĢtiren öğretim modelidir (Erdem,
2002; Cengizhan, 2007; alıntı; Railsback, 2002). Aynı zamanda PTÖ, öğrenmeye araĢtırma
temelli yaklaĢan bir model olarak da tanımlanmaktadır.

Bu modelde öğrenciler,

yapılandırılmıĢ öğrenme etkinlikleriyle bilgiye ulaĢmakta ve araĢtırma yaparak bilgileri
yeniden

yapılandırmaktadırlar.

Bilgilerin

her

birey

tarafından

farklı

Ģekilde

yapılandırılmasına olanak sağlayan proje temelli öğretim modeli, farklı öğrenme stilindeki
öğrencilerin öğrenmesine de olanak sağlamaktadır. Bu nedenle iyi tasarlanmıĢ proje temelli
öğretim etkinliklerinin önemli bir özelliği, farklı öğrenme stillerine de hitap edebilmesidir
(Cengizhan, 2007; alıntı; McGrath, 2003).
PTÖ ile ilgili araĢtırmalar incelendiğinde; öğretim tasarımlarının oluĢturmacı öğretim
yaklaĢımıyla, iĢ birlikli öğretim yöntemiyle yapılandırılarak gerçekleĢtirildiği (Cengizhan,
2007; alıntı; Au ve Carroll, 1997; Meyer ve Turner, 1997) veya PTÖ tasarımında öğrenci
motivasyonunun ve akademik baĢarının incelendiği (Cengizhan, 2007; alıntı; Blumenfeld,
Soloway, Marx, Krajicik, Guzdial ve Palincsar, 1991; Peterson ve Myer, 1995; Soykurt,
2003) göze çarparken, öğrencilerin öğrenme stillerine göre sınıflandırılarak tasarım
6Bu

kurumlar, bir projesi olan ve projesini onaylatan bireylere/ekiplere, proje giderlerini karĢılamada yardımcı olmaktadır.
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yapılandırılmasına yeteri kadar odaklanılmadığı görülmektedir. Oysa proje temelli öğretim,
bir grupla veya arkadaĢlarıyla birlikte çalıĢarak, diğer bir deyiĢle iĢ birlikli öğrenen öğrenciler
için de uygun bir öğretim modelidir. ĠĢbirlikli öğrenme stiline sahip öğrencilerin daha çok
proje temelli öğretimde baĢarılı oldukları sonucuna ulaĢılmıĢtır (Cengizhan, 2007).
Öte yandan, bağımlı ve bağımsız öğrenme stiline sahip öğrenciler için tek baĢına
çalıĢabilecekleri

proje

ortamlarının

yaratılması

veya

teknolojik

araç-gereçlerle

desteklenebilecek bilgisayar destekli öğretim ortamlarının oluĢturulması, öğrenme stillerine
uygun etkinliklerin hazırlanması ve strateji geliĢtirilmesi önerilmektedir.

Aynı Ģekilde

iĢbirlikli öğrenme stiline sahip öğrenciler için birlikte çalıĢabilecekleri öğretim etkinliklerinin
oluĢturulması da onların baĢarılarını olumlu yönde etkileyebilecektir (Cengizhan, 2007).
“Proje tabanlı öğretim stratejisi”, bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla problemlerin
çözümünü amaçlayan bir öğretim yaklaĢımıdır (Cengizhan, 2007; alıntı; Schmidt ve Fisher,
1992). Proje tabanlı öğretim yaklaĢımı kullanılarak yapılan çalıĢmalarda, öğrencilerin
ilgilerinin ve sorumluluk duygularının arttığı;

öğrencilerin problem çözme ve anlama

yeteneklerinin geliĢtiği saptanmıĢtır (Uzel ve Gül, 2009; alıntı, Toolin, 2004 ve Mettas,
2006). Proje tabanlı öğrenme yaklaĢımı; bireysel ya da küçük gruplar aracılığıyla doğal
koĢullar altında yaĢama benzeyen bir yaklaĢımla problemlerin çözümünü amaçlayan bir
öğrenme yaklaĢımıdır (Korkmaz ve Kaptan, 2001). Özetle PTÖ, bilginin tek kaynağının okul
olmadığını, okulun tek otorite olmadığını ortaya koyan bir öğrenme modelidir (Saçlı, 2004).
Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Genel Özellikleri ve Öğrenciye Kazandırdıkları
Bir konunun okulda proje olarak iĢlenebilmesi için, öğrenim sürecinin ve programının
proje temelli olarak planlanması, çeĢitli etkinliklerin düzenlenmesi ve bunların öğretmen
rehberliğinde yürütülmesi gerekir. Eğitim programındaki konular PTÖ‟e göre düzenlenirse,
bu uygulamanın soru-yanıt ve düz anlatım gibi klasik yöntemlerin kullanıldığı
uygulamalardan daha verimli olacağı düĢünülmektedir.
Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Genel Özellikleri: PTÖ, genelde önceden
belirlenen belli öğretim amaçlarını gerçekleĢtirmek düĢüncesiyle, öğrencilerin ilgi ve istekleri
doğrultusunda çevreden seçilen ünite ve konuların yine öğrencilerin etkin (aktif) katılmasıyla,
bir iĢ, bir eser olarak sonuçlandırılmasıdır. Bu bağlamda PTÖ‟in okullarda uygulanması için
belli bir ders saati yoktur; ancak projenin aĢamalarını gerçekleĢtirmek için zaman dilimlerinin
planlanması gerekir. Öğrenciler uygun buldukları her yerde ve her zaman projeleriyle ilgili
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olarak çalıĢabilirler; çeĢitli kaynaklardan yararlanabilirler. Bu süreçte göz ardı edilmemesi
gereken boyutlar ve bileĢenler vardır. ġöyle ki bir projenin, bir bütünlük oluĢturan iki temel
bileĢeni vardır: Bunlardan biri, etkinlikleri sürdürmeyi ve düzenlemeyi sağlayan bir problem
veya sorunu gerektirmesidir. Bu tür etkinlikler soruna çözüm öneren, bir sonuç ürünü doğuran
ürün veya sanat eseri dizisiyle sonuçlanırlar. Diğeri, diğer öğretmenler veya öğretim programı
geliĢtiricileri sorunlar ve etkinlikler yaratabilirler (Blumenfeld ve ark.,1991). Öğrenciler,
sorun ve etkinliklerin her ikisinin oluĢturulması için sorumluluk alabilirler.
Öte yandan, PTÖ‟in ana felsefesi, bilindiği gibi, çocuğun veya bir genç insanın içinde
yaĢadığı çevrelerde gerçekleri küçük ölçüde de olsa yaĢaması; kendi bilgi ve beceri birikimini
etkin bir biçimde kullanmasıdır. Böylece proje çalıĢmasında yaĢamda iĢe yaramayan veya
yararlı olmayacağı düĢünülen bilgilere öğretimde yer verilmemiĢ olur (Çıbık, 2009; alıntı;
Akgün, 1995). Dahası PTÖ, sınıfta oturup dersi dinlemekten hoĢlanmayan öğrenciler için de
etkin bir öğrenme süreci olup onların düĢlerini/hayallerini gerçekleĢtirme yönünde bir
olanaktır. Böylece hazırlanacak her proje öğrencilerin problem çözme, sentezleme ve eleĢtirel
düĢünme yeteneklerini geliĢtirmede çok yönlü katkı sağlar. PTÖ yaklaĢımı; birçok yöntem ve
stratejiyi içine alabilen, öğrencinin kendi kendine bilgiye ulaĢmasını, bilgiyi kullanmasını,
ilgili alanlara bilgiyi transfer edebilmesini, araĢtırma yapmasını, bilimsel süreç becerilerini
kullanmasını, elde ettiği bilgileri uygun bir biçimde bir araya getirip sunabilmesini, kendini
ifade edebilmesini sağlayan bir yaklaĢımdır. PTÖ yaklaĢımının en öncelikli amacı, öğrenciye
kendi öğrenme profilini ve türünü keĢfetme becerisini kazandırmak ve böylece “öğrenmeyi
öğretmek” olmalıdır (Çıbık, 2009; alıntı; Vaiz, 2003).
Proje Hazırlamanın Öğrenciye Kazandırdıkları: Proje çalıĢmalarının amacı ve
eriĢilecek baĢlıca hedefler daha önce açıklanmıĢtı. Bunlara ek olarak bir öğrenciye
kazandırdıkları kısmen yineleme de olsa özetlemek yararlı olacaktır. Öğrencilere proje
yaptırılmasının amacı, öğrencinin ders disiplini dıĢında merak ve araĢtırma dürtüsünü
harekete geçirerek, kendi kendine öğrenmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda proje,
çocuklarımızın merak ve yaratıcılığını geliĢtireceği gibi onların teknoloji ile barıĢık olmalarını
da sağlar. Dahası, proje hazırlama öğrenciyi edilgen (pasif) konumdan etkin (aktif) konuma
getirir. Öğrenci öğrendiklerini gerçek yaĢamdaki bir sorunun çözümünde veya yeniliği
(buluĢu) ortaya koymada kullanır. Ayrıca, proje çalıĢması ekiple/grupla yapıldığı zaman
öğrenci, çeĢitli yeteneklere ve bilgilere sahip diğer öğrencilerle birlikte bir çalıĢma yapabilme
ve yürütebilme becerisini kazanır. Bu bağlamda proje hazırlarken öğrencinin; bilimsel
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yöntemi kullanma becerisi artar, konuĢma ve yazma becerisi geliĢir, merak ettiği konuda
bilgisi artar, bilimsel araĢtırma deneyimi kazanır, kendine güveni artar, o alana karĢı olumlu
tutum kazanır, kendini küçük bir bilim adamı gibi hisseder (Gürdal, 2004). Bu arada proje
yapan öğrenciler, topluma ve doğaya saygılı bireyler olma davranıĢı da kazanırlar (Balıbey,
2004).
Hangi konuda ve düzeyde olursa olsun bir proje, ne reklam, ne de bir buluĢ (keĢif)
olacak veya bir ödül kazanmak ya da üstünlük taslamak amacıyla yapılmamalıdır. Proje,
yalnız öğrenme isteğiyle, belirlenen çerçevede bir problemi anlama ve olanaklar elveriĢli ise
bir sorunu çözme amacıyla yapılmalıdır. Öğrenme açılımında proje çalıĢmasının belirleyici
öğelerine bakıldığında bir öğrenci veya birkaç öğrenciden oluĢan proje ekibi, bir tema
çerçevesinde proje konusu ararken; kaynakları tarayıp bilgilere eriĢirken ve gerekenleri
ayıklarken, projeyi gerçekleĢtirirken ve proje raporunu yazarken öğrenirler ve bazı
becerilerini geliĢtirirler. Öğrenilenler az ve aktarılan bilgiler, beceriler de kısa sürede
yitirilecek türde değildir. Bununla birlikte her bir aĢamada öğrenilenler ve edinilecek
deneyimler farklı düzeyde olsa bile bunların değerlerini ölçüp karĢılaĢtırma yapmak zordur ve
gereksizdir. Örneğin, proje konusunu belirlerken rehber/danıĢman öğretmenden yardım
gerekli iken yazma aĢamasında baĢkalarından yardım istemek hoĢ karĢılanmaz. Bu bağlamda
PTÖ‟nin geleneksel öğrenmeye göre üstün olan ve olmayan yanlarını tam olarak anlamamız
ve uygulamalarda ise gerekli özeni göstermemiz gerekir.
PTÖ’in Üstün Olan ve Olmayan Yanları
PTÖ‟in, üstün ve üstün olmayan yanları (avantajları, dezavantajları) vardır. Bu konuda
ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi edinmek, uygulamaları bilinçli olarak
gerçekleĢtirmek gerekir.
Üstün Yanları (Avantajları): Projeye temelli öğrenme modeli aĢağıda sıralanan bazı
üstünlüklere (avantajlara) sahiptir.
 Öğrencilerin öğrenme becerilerini geliĢtirir ve zenginleĢtirir.
 YaĢam boyu öğrenmeyi sağlar.
 Grupla çalıĢma ve iĢbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımı sağlar.
 Öğrencilerin bilgilerini yansıtmaları ve katılımları için çoklu yollar önerir.
 Zekânın farklı boyutlarının kullanımına izin verir (kinetik, uzamsal, mantık, dil v.b.).
 Öğrenci performansı hakkında aileye, öğretmene ve okul yönetimine anlamlı bilgiler
verir.
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 Öğrenciler gerçek yaĢamla oluĢturdukları ürünleri ve performanslarını birleĢtirir.
 Problem çözme becerilerini ve probleme dayalı öğrenme becerilerini geliĢtirir.
 DeğiĢik konularda proje yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulama fırsatı
bulurlar.
 Öğrencilere çeĢitli beceriler kazandırır. Bunlar:
 YaĢamsal Beceriler: Bir toplantı yönetmek, bir bütçe hazırlamak, bir plan yapmak
v.b.
 Teknolojiyi Kullanma Becerisi: Bilgisayar ve ileri hesap makinesini etkin
kullanma, televizyon, radyo, video, v.b. araçlardan yararlanma
 BiliĢsel Süreç Becerileri: Karar vermek, eleĢtirel düĢünme becerileri, problem
çözme
 Öz-denetim Becerileri: Hedefler oluĢturmak, iĢlemleri organize etmek, zaman
yönetimi
 Tutumlar: Öğrenmeye ilgi, gelecek için eğitime merak
 Eğilimler: Öz-denetim, baĢarı duygusu
 Ġnançlar: Öz-yeterlik inancı
Üstün Olmayan Yanları (Dezavantajları): PTÖ, yukarıda açıklanan üstünlüklerin
yanında aĢağıda sıralanan bazı üstün olmayan (dezavantajlara) yanlara da sahiptir.
 Öğretmenin iĢ yükünü ve sorumluluklarını arttırabilir.
 Öğrenme için ayrılan normal süre artabilir.
 AraĢtırmanın sınırları iyi çizilemezse, konuda aĢırı bir sapma ve dağılma gözlenebilir
(Korkmaz, Kaptan; 2001).
Bazı Sonuçlar ve Öneriler
DeğiĢen ve sürekli geliĢen dünyada bireylerin tutum ve davranıĢlarındaki değiĢiklikleri
kalıcı duruma getirebilmek, çağımızda geliĢmelere ayak uydurabilen ve beklentilere yanıt
verebilen, araĢtıran, sorgulayan ve kendini gerçekleĢtirmiĢ, özgüven duygusu geliĢmiĢ
bireyler yetiĢtirmek, ancak nitelikli, çağdaĢ ve bilimsel eğitimle olanaklıdır. Bu konuda
öğretmenlerin mesleki geliĢim eğitimi çerçevesinde eksikliklerini gidermeleri, yetkinleĢmeleri
ve bilinçli hareket etmeleri beklenmektedir. Söz konusu eksiklik veya yetersizlik duyulan
alanlardan birinin, PTÖ olduğu anlaĢılmakta; öğretmenlerin gereksinimlerinin giderilmesi
gerekmektedir.
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PTÖ, daha önce de belirtildiği gibi, yapılandırmacı öğretim yaklaĢımı çerçevesi içinde
geleneksel öğretim yöntem ve tekniklerinden farklı özellikler ve bileĢenler içerir. Özellikle
davranıĢçı bilim anlayıĢına göre oluĢturulan öğrenmede/öğretmede amaç ve izlenen süreçle
karĢılaĢtırıldığında benzerliklerin çok az olduğu; bununla birlikte uygulamalarda çeĢitli
sorunlar yaĢandığı ve okullarda yaygın olarak kullanılmadığı anlaĢılmaktadır. Daha açıkçası,
yapılandırmacı öğretim yaklaĢımının uygulamalarından biri olan PTÖ‟nin okullarımızda
henüz yeterli düzeyde kullanılmadığı/kullanılamadığı konusunda araĢtırmalar, eleĢtiriler ve
bazı öneriler bulunmaktadır. Bir eğitim araĢtırmacısı olarak yaptığımız bazı incelemelerde ve
gerçekleĢtirdiğimiz bir dizi öğretmen eğitimi seminerlerinde/çalıĢtaylarda gözlemler sonucu
edindiğimiz izlenimlere göre; etkinliklerimize katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun
PTÖ konusunda bilgi ve beceri eksiklikleri ile öğrencilere proje çalıĢması yaptırmanın
zorluğu hakkında ön yargıları bulunmaktadır. Ancak seminerlerimizde proje tabanlı öğrenme
ve proje hazırlama basamakları konularında bilgi edinip,

çalıĢtaylarda proje hazırlama

sürecini yaĢayıp, yaptıkları projenin raporunu yazdıktan ve projelerini sunduktan sonra
öğretmenlerin özgüvenleri artmakta; proje hazırlamanın ilginç ve zevkli bir uğraĢ olduğu
sonucuna varabilmektedirler. Her Ģeyden önemlisi de, seminer ve çalıĢtaylarda edindikleri
proje kazanımları ile kendi öğrencilerine de proje yaptırabileceklerini belirtmektedirler.
Ancak bu arada proje yaptırtmak için ders sürelerinin yetersiz olduğu ve her öğrenciye proje
yaptırmanın zorluğu konularında çekincelerini de ortaya koymaktadırlar.
Eğer öğretmenler konu belirlemede ve proje basamaklarında öğrencilerine rehberlik
yapabilme konusunda bilgi ve beceri düzeylerini arttırırlarsa ve özgüven oluĢturulursa, istekli
öğrencilere proje hazırlamada destek olup öğrencilerin ders dıĢında proje yapmalarını
sağlayabilirler. Ġstekli öğrencilerle gerçekleĢtirilen projeler yıl sonundaki proje sergilerinde
yer alıp ilgi gördükçe, önceleri isteksiz olan bazı öğrencilerin de proje hazırlama ve
sunma/sergileme konusunda istekli duruma gelebilecekleri varsayılmaktadır. Bu bağlamda
gerek Tekirdağ‟da gerekse diğer illerde her geçen yıl sergilenen proje sayısında artıĢlar dikkat
çekmektedir. Ġlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimize
proje hazırlama ve yürütme konularında sizin gibi eğitimcilerin kazandıracağı bilgi ve
becerilerle ülkemizde geleceğin araĢtırmacılarını yetiĢtireceğiniz unutulmamalıdır.
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PROJE TABANLI MATEMATĠK VE FEN
BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠ-I:
KURAMSAL TEMEL BĠLGĠLER
Prof Dr YaĢar ERSOY
Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ, Ankara

PROJE VE EĞĠTĠMDEKĠ YERĠ
PROJE

21

NEDĠR?
KĠMĠNLE?
NE ZAMAN?
NASIL?
NEREDE?
NE KADARA?
NE OLDU?
….

Ustalık/Yetkinlik Gereksinimi
• Küresel ekonomide hızlı değiĢim, insan
kaynakları arayıĢı ve iĢ yerlerinde yeniden
yapılanma.
Söze
Başlarken

• Sürdürülebilir baĢarı için daha ileri düzeyde
bilgi ve ileri beceriler.
• Günlük yaĢamda doğru karar verebilmek
için matematik, fen ve teknoloji bilgisine
artan gereksinim.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

3

Ustalık/Yetkinlik Gereksinimi
• Ulusların güvenliği ve savunması ile ilgili
bağlantılar ve üstünlükler.
• Matematik, fen bilimleri ve teknoloji bilgilerinin
ortak yaĢamımızı, tarih ve kültürü
biçimlendirmesindeki ve belirlemesindeki
etkileri.
Her Ģey değiĢti, tümden değiĢti, değiĢiyor...
Etkileyici bir güzellik ve yeni varlıklar doğdu.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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4

Merak ve İstek

PROJE
VE
PROBLEM
ÇÖZME

“Sorumluluktan kaçmak kolaydır.
Kaçtığımız sorumlulukların sonuçlarından
kurtulmak ise olanaksızdır”

Sir J. Stamp

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

5

PROJE … Problem çözmedir.
• Düşleme (hayal etme)*

• Tasarlama
• Tasarı geliştirme
• Planlama
• Mal ve hizmet üretimi
demektir

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Gerekçe ve
Amaç

İnsan Kaynakları
Maliyet/Bedel

6

DÜŞLEME VE DÜŞÜNME

DĠKEY DÜġÜNME

YErsoy- PTMFE-Rapor

7

YARATICI SIÇRAYIġ
(YANAL)

YANAL DÜŞÜNME

Kaynak: Bono, E. (

). Lateral Thinking.
YErsoy- PTMFE-Rapor
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8

ÖĞRETĠM
PROGRAMLARI

Kaynak: Singapore Mathematics Curriculum (Ministry of Education, Singapore, 2006, p. 2)
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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PROJE ÖRNEKLERĠ-1
???
Türkiye’de Gerçekleştirilmekte Olan Projeler
Dünya’da Gerçekleştirilmekte Olan Projeler

Eğitim Projeleri
Ortaöğretimi Yeniden
Yapılandırma (MEB)
Okulöncesi Eğitim
Fatih Projesi

Öğretmen Yeterlikleri
(MEB, YÖK)

Genel yeterlikler

Yüksek Öğretimde
Kalite (AB, YÖK)

Özel yeterlikler
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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10

PROJE ÖRNEKLERĠ-2
Dünya’da Gerçekleştirilmekte Olan Projeler

Türkiye’de Gerçekleştirilmekte Olan Projeler

Teknik Projeler
Sulama/Elektrik (GAP, HES, vd)
CERN-Parçacık
NASA-Uzay
YıldızlardaYaşam

Ulaşım (YHT; Tunel*)

Boğaz/Körfez Köprü
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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11

PROJE
TABANLI
ÖĞRENĠM
NEDĠR?

Probleme Dayalı
Öğrenimden Bir
Farkı Var mı?

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

13

EĞĠTĠMDE PROJENĠN YERĠ
• Öğrencinin ilgi ve yeteneğini geliĢtirme
• Yaparak–yaĢayarak öğrenme ortamı/iklimi
yaratma
• Disiplinlerarası öğrenmeler için olanaklar sunma
• YaĢamla iliĢkilendirilmiĢ öğrenmeler sağlama
• Konu / Ekip / Ortam

• Strateji belirleme, yöntem ve teknikler öğrenme
• Kalıcı öğrenmeler / Uzun vadeli beceriler edinme

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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14

Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?
• Proje çalıĢması, bir problemin bireysel
veya grupla/ekiple çözülme sürecidir.

• Proje çalıĢması sırasında bir ürün ortaya
çıkar.
• Bu ürünün hazırlanması sırasındaki süreç
proje tabanlı öğretimdir.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

PTÖ’nin
Dayandığı
YaklaĢım,
felsefe
ve
GörüĢler

15

Yapılandırmacı
YaklaĢım
(Constructivism)

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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16

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı
Öğrenme Odaklı bir süreçtir (Öğretme Değil)

BiliĢsel,
DuyuĢsal
ve
Psikomotor

Yapılandırmacılık

Etkin Katılım

GeliĢme

Öğrenci

Öğretmen

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

17

Etkinliği gerçekleĢtirme
öğretenden öğrenene
kaydırılarak, öğrenci
merkeze alınmaktadır.
Proje bir
tasarıdır.
Bu süreçte
Tasarım
ilişkisel
öğrenmeyi
ön görür

ÖĞRETĠM

PROJE

TABANLI

Projenin bir hedef değil,
bir süreç olduğu
gerçeğini vurgulamakta

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

29

18

Proje Tabanlı Öğrenmede Kazanımlar
• Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin veri
derleme ve analizi, problem çözme,
karar verme vb. özelliklerini de içeren
üst düzey biliĢsel becerilerini geliĢtirir.

• Fiziksel ve sosyal çevrelerine karĢı
sorumluluk duygularının artmasını sağlar.

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

19

PTÖ yaklaşımı, geleneksel bir sınıftan yenisine
dönüşümü gerçekleştiriyor
• Önceden yanıtı belirlenmemiĢ açık uçlu bir problem
olup çözüm için araĢtırma yapılması gerekir.
• YanlıĢı ve değiĢimi hoĢgörüyle karĢılayan iĢbirliğine
dayalı bir çalıĢma ortamı var.
• Öğrencilerin bir programa bağlı kalarak kararlarını
vermeleri beklenir.

• Öğrenciler, bir çözüme ulaĢmak için bir dizi iĢlem
tasarlar ve deneme yaparlar.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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• Disiplinlerarası çalıĢma gerektirir.

Örneğin, fen ve matematik kavramlarının
bütünleĢtirilmesine olanak sağlar.

Örnek, “Derece Günleri, Yeraltı tüneli, Asma köprü, v.d.”

• Okulda öğrenilenlerle günlük yaĢam arasında bağlantı
kurulabilmesini kolaylaĢtırır.

Öğrenciler, çalıĢtıkları bir projeyi baĢarılı bir Ģekilde
sonlandırıp bir ürün ortaya koyarlar. Bu durum da,
öğrenmenin özünü teĢkil eder.
Örnek: Silindir kap yapma, Evlerde elektrik tüketimi, Sokağın/Okul
avlusunun parke taşı ile kaplanması, v.b.

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Öğretmen

PTÖ

ve
Öğrencilerin
NASIL?
Bazı
Özellikleri

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Özellikler
 Yeterli bilgi ve deneyim edinmiş olmalı;
 Geniş ve esnek düşünebilmeli;

 Değişik fikirlere/görüşlere açık olmalı;
 Rehberlik etme bilgi ve becerisine sahip olmalı;
 İletişim kanalları açık olmalı ve işletebilmeli;
 İyi bir gözlemci ve izleyici olmalı;
 Sabırlı, önyargısız ve özverili olmalı;

 Öğrencilere gerektiğince bilgi aktarmalı;
 Teknolojinin sağladığı olanakları etkin kullanabilmeli.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

Gözlem ve Kaynak Tarama
Bilim Alanı/Dalı Seçme
Tema Belirleme
Proje Konusunu Belirleme
Alt Konuları Ġnceleme
Açık Uçlu Problemler
Plan-Program Yapma
……..

NASIL?

23

PROJE
NASIL
YAPILIR

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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A.
Uygulamaya
Koyma

D. YÜRÜTME

KAVRAMLAġTIRMA

Problem Bulma
„Bulanık durum’

Kabul Etme
(Fikir Satma)

Gerçeği
Bulma

Plan

Problem
Tanımı
Değerlendirme
ve Seçme

Fikir Bulma

B. YARATMA

C. OPTĠMĠZE ETME

SORUN/PROBLEM ÇÖZME AġAMASI
YErsoy- PTMFE-Rapor
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ĠLK AġAMADA YAPILACAK
ĠġLER
Ġlgili ders konusu sınıfta planlı bir biçimde iĢlenir.

Öğrenci sorularına yanıt verilir, ilginç sorular sorulur,
merak uyandırılır, fakat sorulara yanıt verilmez.
Proje olabilecek tema veya konularla ilgili ip uçları verilir.

NASIL?

Proje olabilecek konunun iĢlenen ders konusu ile ilgili
olmasına dikkat edilir.
Proje çalıĢması yapmak isteyen öğrenciler belirlenir.
Proje ekipleri/takımları (gruplar) oluĢturulur.

 Her takım çalıĢma planı-programı hazırlar/oluĢturur.
Plan rehber öğretmenle tartıĢılır ve program yürütülür.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

33

26

ĠLK AġAMADA YAPILACAK ĠġLER
- Proje çalıĢmaları, genellikle ders saati dıĢında
yapılır.

- ÇalıĢmayı öğrenciler iĢbirliği içinde yaparlar,
çalıĢmalara öğretmen rehberlik eder.

NASIL?

- Öğrenciler proje konusuyla ilgili zihinlerinde
oluĢan düĢünceleri, soruları yansıtırlar ve

takım içinde tartıĢırlar.
- Öğrenciler gözlem yaparlar, kaynakları tararlar.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Fen
Bilimleri

Matematik/
Bilgisayar

DĠSĠPLĠNLER
ARASI

Güzel
Sanatlar

Sosyal
Bilimler

Örnek: Kentte Yaşam, Sağlıklı Beslenme ve Konaklama, ….
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Proje Aşamaları-Planlama
• Proje ekibini/takımını oluĢturmak.
• Proje konusuna karar vermek.
• Zaman kullanımı ve süreç Ģeması hazırlamak.

• Proje basamaklarını hazırlamak.
• Değerlendirme kriter ve ölçütlerini
belirlemek.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

29

Proje tabanlı öğrenme süreci
.

•
•
•
•
•

Soru-Sorun aĢaması
Planlama aĢaması
Programlama aĢaması
Yönlendirme aşaması
Değerlendirme aĢaması

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

35

30

Probleme dayalı öğrenme süreci
• Proje çalıĢması, öğrenci(ler)nin çözmek
istediği bir problemle baĢlar. Öğrenciler istekli
ve meraklı olmalıdır.
- Problemler, açık uçlu olup bir kurgu (senaryo) veya örnek
olay biçimindedir.
- Problemi çözebilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları
öğrencinin kazanması hedeflenir.

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Probleme dayalı öğrenme süreci

• Öğrenciler konuyla ilgili ön bilgilerini
düzenlerler (organize ederler), yeni
sorular eklerler.
-

Öğrenciler bilgi toplamak için plan yaparlar.

- Gerekli araĢtırmaları yaptıktan sonra bilgileri birbirleriyle paylaĢırlar.
- Öğrenciler elde ettikleri sonuçları sunarlar.
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Sınıf İçi Proje Çalışmaları- Son Aşamaya
Doğru
• Raporu yazma (editörlük ve
gözden geçirme)
• Raporu sunma (sunu için
hazırlık yapma, teknolojiyi kullanma)
• Raporu değerlendirme
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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SONUÇLAR
VE
ÖNERĠLER

YE-PTÖ_KuramsalBilgi

37

34

PROJE NEDĠR VE NE DEĞĠLDĠR? (özet)

?
?
?

NE

KĠMĠNLE
NE ZAMAN

NASIL
NEREDE

NE KADARA
NE OLDU

 Amaç / Ürün
 Ekip /Yönetici
 BaĢlangıç / BitiĢ
Tarihleri
- ĠĢ/ÇalıĢma Takvimi
- ĠĢ AkıĢı ġeması
 Yöntem / Süreç /
İşleyiş
 Yapılacak İşler
Listesi
Bütçe
Sonuç /
Değerlendirme
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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PROJE TABANLI ÖGRENME AŞAMALARI …

Özgün
Ürün

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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PTÖ YaklaĢımında Kazanımlar
Gerçeklerin, terimlerin ve
içeriğin oluĢturduğu bilgiden

ĠĢlemleri anlamaya

Kuramsal bilgiden

Kuramın uygulamalarına
dönük etkinliklere
Pratikte güçlü olmaya
geçiĢtir

Öğretmene bağlı olmaktan

???

*****
YE-PTÖ_KuramsalBilgi

37

PTÖ YaklaĢımında Kazanımlar
Öğrenim etkinliklerine
etkin katılmaya

Kuralları izlemekten

KeĢfetmeye,
tümleĢtirmeye ve sunmaya

Ezberlemekten ve iĢlemleri
yinelemekten

ĠletiĢim kurmaya ve
sorumluluk almaya

Dinleyip tepki vermekten

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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SÖZÜ BĠTĠRĠRKEN !

Koca bir ağaç,

küçük bir sürgünden geliĢir.
On katlı bir kulenin yapımına,

küçük bir toprak yığınıyla
baĢlanır.

Gideceği limanı
bilmeyene,
hiçbir rüzgardan
yardım gelmez

Binlerce kilometrelik bir yolculuk,

tek bir adımla baĢlar.
Lao-Tzu

Montaigne
YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Fıkra/Gülmece: Yorum Sizin…

Telefon Direği ve KiĢiler
(Tüccar, Mühendis, Fizikçi ve
Matematikçi)

YE-PTÖ_KuramsalBilgi
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Minareden
Adam
Kurtarma

40
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Bölüm 2
Tanıtma: Bazı Proje Örnekleri
 Matematik

ORTAÖĞRETĠM MATEMATĠK
PROJE ÖRNEKLERĠ-I:

YaĢar Ersoy

Emekli Öğretim Üyesi; ODTÜ, Ankara
1

PROJE … PROBLEM

ÇÖZMEDIR.

• Düşleme (hayal etme)
YErsoy-MatProje_M12

• Tasarlama
• Tasarı geliştirme
• Planlama
• Mal ve hizmet üretimi

Gerekçe ve
Amaç

İnsan Kaynakları

demektir
Maliyet/Bedel

2

86

YErsoy-MatProje_M12

AĞAÇLARIN BOYUNUN UZAMASI
(SEKOYA AĞACI)

PROJENĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ

YErsoy-MatProje_M12

GiriĢ (Ġlgi ve merak uyandırma; Gerekçe)
Yöntem-Ġnceleme
(Amaç, Problemler, Denenceler, Ölçme
araçları, Gözlem, Deney düzenleme, Verilerin
derlenmesi)
Bulgular-Açıklamalar (Verilerin
analizi, Sorgulama, Keşfetme, Araştırma,
Matematiksel model, Problem çözme)
RaporlaĢtırma (Yazılı/Sözlü sunu)
Değerlendirme (Performans değerlendirmesi)

3

Matematiksel Modellemede Süreç

1

2

0

D
A
3

Gerçek Dünya

Matematik

87

0:Belirleme, yapılandırma
1: Matematikleştirme
2: Matematiksel
İşlemler/Çözümler
3:Yorumlama, Uygulama

4

YErsoy-MatProje_M12

C

B

A. Gerçek Durum
B. Gerçek Model
C. Matematiksel Model
D. Matematiksel
Sonuç/Bağıntı

GİRİŞ

YErsoy-MatProje_M12

Pek çok ülkede olduğu gibi yurdumuzun bir
kesimi yeĢil bitki ve ormanlarla örtülü iken
büyükçe bir kesiminin kurak
mevsimlerde, özellikle yaz aylarında çölümsü bir
görüntüsü vardır.

Bu yörelerde ağaç türünde bitkiler olmadığı gibi
yoğun çabalara karĢın var olan ağaçlar da
canlıların akciğeri olamamaktadır.
Örneğin TEMA toprağı korumak ve yerüstü
zenginliğimizi artırmak için bazı bölgelerde
meĢe yetiĢtirilmesi için gönüllüleri bağıĢ
yapmaya veya ağaç dikmeye davet etmekledir.

5

GİRİŞ

YErsoy-MatProje_M12

Türkiye, aslında bitki örtüsü çeĢitliliği yönünden
çok zengindir. Ancak bu zenginliğin ülke
genelinde dağılımı eĢit değildir ve bazı varlıklar
yok olmaktadır.
Örneğin, Çukurova bölgesinde kısa boylu maki
denilen kısa boylu ağaçlar- çalılıklar- Toros
Dağlarının eteklerini kaplarken Ġç Anadolu ve
Güney Anadolu bölgelerinde ağaçların sıklığı
çok az, çeĢidi de oldukça azdır.

Karadeniz bölgesinde ise yağıĢ fazla
olduğundan çam ağaçları göklerde bulutlarla
buluĢacakmıĢ gibi yan yana büyümektedir.
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6

Öte yandan, yaz aylarında var olan varlıklarının bir
kısmını yangın gibi afetlerle yitirmekte; kurak
bölgelerde ağaçlandırma çalıĢmaları ise yeterli
olmamaktadır.
YErsoy-MatProje_M12

Tüm bitkilerden aynı ölçüde olmasa bile ağaçların
çoğundan yararlanırız. Ağaçlar, bir yanda evlerimizde
mobilya veya yakacak olarak kullanılırken bir
kısmının meyvelerinden yararlanırız.
Yararları düĢünülerek tarıma uygun yerlerde üzüm
bağları, zeytin, çam v.b. ağaçlar için fidanlıklar
kurulur; sonra bu fidanlar geniĢ alanlara dikilerek
ormanlar oluĢturulur.
7

Her ağacın veya bitkinin fidanı aynı hızda
büyümez, boyu değiĢik olduğu gibi ömürleri de
kısa veya uzun olabilir.
YErsoy-MatProje_M12

Örneğin, bir domates fidesinin ve zeytin ağacı
fidanının büyümesini gözlemlesek ve değiĢimi
inceleyecek olsak ilginç durumlar belirleyebiliriz.
Evinizde saksılarda dikili çiçeklere ne dersiniz?
Japonya’nın ünlü ağaç bitkilerinden bonzanın
boyuna dikkat ettiniz mi? Ağaç çok yaĢlı
gözükmesine karĢın boyu fazla büyümez.
8
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Araştırma/Proje Konuları

PK1: Ülkemizin bitki örtüsünün yıllara göre bölgeler bazında bir
dökümünü yapınız.

YErsoy-MatProje_M12

PK2: Ülkemizde her yıl yangın nedeniyle yitirilen orman/ağaç ne
kadardır ve kayıpları azaltmak için ne tür önlemler alınmaktadır?
PK3: Ülkemizde yetiĢtirilen ağaç, meyve ve sebzelerin ulusal gelire
katkısı nedir ?
PK4: Sebze türü bitki ve meyve ağaçlarının boyu ile gövdesinin
kalınlığı (çapı) arasında bir iliĢki var mıdır? Varsa bu iliĢki nedir?
PK5: Bahçenizde veya ormanda yetişen ağaçlardan birinin

yıllara göre boyunun büyümesini gözlemleyin/ ölçün ve
değişimi rapor ediniz.

9

Problem Durumu: Ağaçların Boyunun Uzaması

Bitkilerin boyu zaman içinde uzar ve bir süre sonra
bu süreç yavaĢlar. Hatta bazı bitkilerin belli bir süre
sonra boyunun azaldığı bile olur.



ABD’de Kaliforniya bölgesinde yetiĢen “sekoya”
adlı bir ağacın boy uzaması yıllık dönemlerde metre
ile ölçülmüĢ, ağacın boyu kayıt edilmiĢtir.



Sekoya adlı ağacın boyu ve gövdesinin kalınlığı
hakkında elimizde hazır veri yoktur.
Kaynaklardan yararlanmaya çalışalım.
Kaynak: Baki, A., Bell, A. (1997) Ortaöğretim Matematik
Öğretimi, Cilt II, s:9.4. Ankara: YÖK Yay.
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10

YÖNTEM

Problem: Her yıl boyu uzayan sekoya ağacının
büyümesini gözlemleyerek/ölçerek değiĢimini
incelemek; ağacın yaĢı (yıl) ve boyu (m) arasındaki
matematiksel iliĢkinin ne olduğunun belirlenmesi.
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Amaç: Sekoya ağacının yıllara göre boyunun
değiĢim verilerinden yararlanarak boyunun
yüksekliğini hesaplamak için matematiksel bir model
oluĢturmak.

11

Problem ve Alt-Problem(ler):

P11: Zamanla ağacın uzama miktarındaki değiĢim, Δh, zamanla
azalmakta mı?

P21. Ağacın boyunun zamanla değiĢimini bir fonksiyonla
açıklamak olası mı? Bu fonksiyon bir polinom olabilir mi?

YErsoy-MatProje_M12

P12. Ağacın boyunun belli bir sınırı var mı ve varsa bu boya kaç yıl
sonra ulaĢır?

P22. Daha gerçekçi bir matematiksel model, zamanla değiĢim
modeli olabilir mi?
P23. Ağacın ulaĢabileceği en yüksek boy 29.5 m olabilir mi?
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Verilerin Derlenmesi: Çizelge 1‟de yıllara (t) göre ağacın boyu (h) nun
ne kadar olduğu görülmektedir.
Çizelge 1. Sekoya ağacının yıllara göre boyu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

h (m)

1.1

2.5

3.8

5.0

6.2

7.4

8.5

9.5

10.5

t(yıl)

10

h (m)

11.4

YErsoy-MatProje_M12

t(yıl)

Ağacın yıllara göre boyunun
değiĢiminin matematiksel
modelini oluĢturunuz.

13

Verilerin Analizi-Grafikler
14

10
8
6

4
2
0
0

2
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12

Yıl, t (yıl)
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Ağacın Boyu, h (m)

12

ġekil 1. Sekoya ağacının yıllara (t/yıl) göre boyu (h/m)
ġekil 1’deki grafik Sekoya ağacının yıllara göre boyunun doğrusal bir
biçimde arttığı yönünde bir izlenim yaratmaktadır. Ancak bu durum
değiĢimin de aynı olacağı anlamına gelmez.
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Ağacın boyunun yıllara göre değişimi

Çizelge 2. Ağacın boyunun zamanla değiĢimi
h

1.1

2.5

3.8

5.0

6.2

7.4

8.5

9.5

10.5

Δh

1.4

1.3

1.2

1.2

1.2

1.1

1.0

0.9

dh/dt

1.35

1.25

1.20

1.20

1.15

1.05

1.00

0.95

15

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

10

12
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Ağaç Boyunun DeğiĢimi, dh/dt

Çizelge 2’deki h, Δh ve dh/dt değerleri karĢılaĢtırılacak olursa
ağacın boyundaki uzama miktarındaki değiĢim Δh’nin zamanla
azalmakta olduğu görülecektir.

YErsoy-MatProje_M12

Verilerin çözümlenmesinde atılacak ilk adım zaman aralıklarında
ağacın boyunda gerçekleĢen değiĢimi hesaplamaktır. Hesaplamada
zaman aralığında uzama değiĢim miktarı çıkartılır. Hesaplama
sonunda elde edilen sayısal değerler Çizelge 2’de görülmektedir.

Ağaç Boyu, h
ġekil 2. Ağaç boyunun değiĢiminin ağacın boyuna göre iliĢkisi
16
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Değişkenler Arasındaki İlişki-Bulgular

ġekil 2‟de görüldüğü gibi dh/dt ile h iliĢkisini gösteren grafik
çizildiğinde iliĢkinin giderek azalan bir doğru olduğu anlaĢılır.
YErsoy-MatProje_M12

Bu doğrunun eğimi ve dh/dt -kesim noktası hesaplanırsa
ĠliĢkinin dh/dt = 1.475 – h/20 olduğu bulunur.
DeğiĢimin en küçük-büyük değeri, dh/dt = o yazarak hesaplanırsa
sınır değerin 29.5 m olduğu elde edilir.
Daha sonra dh/dt ile h arasında elde edilen bağıntının integrali
alınacak olursa ağacın boyunun yıllara göre değişiminin
h = 29.5 -29.8 exp(–t/20) biçiminde bir fonksiyon olduğu elde
edilir.

17

Elde edilen bu fonksiyon matematiksel modeldir.

SONUÇ VE ÖNERİ

Korunan ağaçların çoğu kırsal kesimlerdedir.
Bunlar sedir, çam, ardıç, çınar, zeytin gibi
sınırlı sayıda ağaçlar olup yaĢları ve gövde
kalınlıkları belirlenmiĢtir.
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Yer yüzünde çeĢitli ağaçlar bulunmakta ve
zamanla bir kısmı çeĢitli nedenlerle yok
olmaktadır. Bununla birlikte dağlarda ve
yerleĢim yerlerinde çok yaĢlı ulu ağaçlar
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yurdumuzda
da doğal anıt olarak koruma altındadır.

18
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SONUÇ VE ÖNERİ
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Örneğin, köy meydanlarında bulunan çınar
ağacının kalınlığını 10-12 kiĢi kollarını açıp
ellerini tutarak ölçmekteler. Ancak ağaçların
yaĢı ilerlemesine karĢın boyları aynı hızda
artmamakta; gölgesinden ise dinlenmek
amacıyla yararlanılmaktadır.
Bu ağaçların her birinin boylarının zamanla
uzayıp uzamadığı, boylarının nasıl değiĢtiği,
yalnızca bir biyoloji konusu değildir aynı
zamanda bir matematik problemidir.

19

Sekoya olarak bilinen ağacın yıllara göre
boyu hakkında bilgiler olduğundan boyunun
değiĢimi bu proje çalıĢmasında ayrıntılı
olarak incelenmiĢ, sonuçta matematiksel bir
model oluĢturulmuĢtur.

YErsoy-MatProje_M12

Söz konusu problemin çözümünü elde etmek
için her yıl ölçme yapmak veya elde önceki
yıllarla ilgili sayısal veriler varsa
matematiksel bir model oluĢturmak olasıdır.
Ağacı korumak ve ürünlerinden yararlanmak
ise baĢka bir inceleme konusu olabilir.

20
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Elde edilen matematiksel modele göre ağacın boyu
yıllara göre sürekli artmamakta, bir süre sonra
büyüme yavaĢlamakta ve ağacın boyu daha sonra
kısalmaktadır.
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Sonuç olarak hesaplama çizelgesi, grafiksel
gösterim ve analitik yöntemler kullanılarak
gerçekleştirilen bu projede açıklanan süreç
izlenerek ev veya okul bahçesinde dikili bazı
ağaçların boyunun yıllara göre değişimi
hesaplanabilir ve matematiksel bir model
oluşturulabilir.

21
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 Fen ve Teknoloji, Fen Bilimleri

FEN VE TEKNOLOJĠ, FEN BĠLĠMLERĠ I:
FĠZĠK BĠLEġENĠ BAĞLAMINDA PROJE
ÇALIġMALARI
Gürcan UZAL (1)
YaĢar ERSOY (2)
(1) Yrd.Doç.Dr.;

Namık Kemal Üniv. Teknik Bilimler M.Y.O., TEKĠRDAĞ
(Emekli); Orta Doğu Teknik Üniv., ANKARA

(2)Prof.Dr.

Etkin Fen Bilgisi/Bilimleri Eğitimi




Okullarda etkin fen bilgisi/bilimleri eğitiminin yazı
tahtası başında düz anlatımla ve öğretmen merkezli
etkinliklerle gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.
Bunun nedenleri olup öğrenci odaklı (merkezli)
etkinlikler için katılımı ve verimi daha yüksek fakat
bazı güçlükleri olan çeşitli uygulamalar olduğu
bilinmektedir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ)




PTÖ yöntemini kullanan öğretmenlerin diğer
öğrenme yöntemlerini kullanan öğretmenlere göre
çalıĢmalara hazır, ayrıca bilgi ve beceri yönünden
daha donanımlı olmaları gerekmektedir.
PTÖ konusunda sorunun anlaĢılması, ayrıca uygun
ve etkin çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi yararlı
olacaktır.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

3

AMAÇ(LAR)


Bu çalıĢmada, yeni Fen ve Teknoloji Öğretim
Programı (FvTÖP)’nın uygulandığı ilköğretim
6., 7. ve 8. sınıflar için öğrenci ders ve öğretmen
kılavuz kitaplarındaki öğrenci kazanımları ile
uyumlu proje konularının belirlenerek,
öğretmenlerin projelerin yürütülmesi
konusunda kiĢisel görüĢlerinin ve uygulamada
bazı güçlüklerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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Ayrıca, öğrencilerin güneĢ enerjisiyle
ilgili gerçekleĢtirebilecekleri bazı
projelerin önerilmesi ve “Güneş Enerjisi
ile Çalışan Oyuncak Araba” adlı bir
projenin örnek bir etkinlik olarak
sunulmasıdır.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

5

FvTÖP’nda Fiziksel Olaylar Ana Temasında
6., 7. ve 8. Sınıflarda Önerilen Projeler:


Öğretmen kılavuz kitaplarının giriĢ
bölümlerinde proje tabanlı öğrenme ile ilgili
kuramsal bilgiler verilmiĢtir. Açıkçası 6. sınıf
öğretmen kılavuz kitabında fiziksel olaylar ana
temasında proje önerileri verilmiĢ olmasına
rağmen, 7. ve 8. sınıf öğretmen kılavuz
kitaplarında, ünitelerde yer alan kazanımları
kapsayan projeler verilebileceği belirtilmiĢtir
(Çizelge 1, 2 ve 3).

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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FvTÖP’nda Fiziksel Olaylar Ana
Temasında 6.Sınıflarda Önerilen Projeler:
Örnek-1: Kuvvet ve Hareket




ÇeĢitli canlı ya da araçların süratlerinin
araĢtırılması istenebilir.

Öğrencilerden gruplar oluĢturularak, çeĢitli
kaynaklardan farklı gezegenlerin kütlelerini ve
cisimlere uyguladıkları çekim kuvvetlerini
araĢtırmaları istenilir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

7

7.Sınıf Fiziksel Olaylar

Örnek-2: YaĢamımızdaki Elektrik




Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı
doğa olaylarındaki uygulamalarının
araĢtırılması istenebilir.
ÖzdeĢ ampullerin seri ve paralel
bağlanmaları durumunda
parlaklıklarının nelere bağlı olarak
değiĢebileceğinin araĢtırılması istenebilir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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MATERYAL ve YÖNTEM

AraĢtırma Problem(ler)i


Bu çalıĢmada baĢlıca dört soruya yanıt
aranmakta ve öğretmenlerin konuyla ilgili
düĢünceleri yansıtılmaktadır.

Sorular:
(a) Yeni FvTÖP’nın fizik bileĢeniyle ilgili BTTÇ
bağlamında önerilen proje çalıĢmaları ve
öğretmenlerin geliĢtirdiği yeni etkinlikler varsa
bunlar nelerdir?
GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

9

MATERYAL ve YÖNTEM
AraĢtırma Problem(ler)i

(b) Projelerin yürütülmesinde ve planlanan
etkinlikleri gerçekleĢtirmede karĢılaĢılan
sorunlar ve giderilmesi gereken güçlükler
nelerdir?
(c) Proje çalıĢmalarında öğretmenler ve
öğrenciler ne düzeyde ve ölçüde bilgisayar ve
internet gibi biliĢim teknolojilerinden (BiTe)
yararlanmaktalar?

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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MATERYAL ve YÖNTEM
AraĢtırma Problem(ler)i

(d) Fen bilgisi öğretmenlerinin daha etkin ve
öğrencilere yararlı olmaları için donanım,
yazılım, hizmet içi eğitim vb. gereksinimleri ve
önerileri nelerdir?

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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MATERYAL ve YÖNTEM
Evren ve Örneklem




AraĢtırmanın evreni, 2008-2009 eğitim-öğretim
yılında Tekirdağ ilindeki 191 ilköğretim
okulunda görev yapmakta olan 181 fen bilgisi
öğretmenidir.
Örneklem, Tekirdağ merkez ilçedeki 36
ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 47
fen bilgisi öğretmenidir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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MATERYAL ve YÖNTEM
Veri Kaynakları ve Ölçme Aracı





Bu çalıĢmada yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
tekniği kullanılarak yedi fen ve teknoloji dersi
öğretmeninden nitel veriler elde edilmiĢtir.
Ayrıca araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilmiĢ
ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,81
olan, 4’lü likert tipi bir ölçek kullanılmıĢtır.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Nitelik Analizi Sonuçları





Nitelik analizinde yarı yapılandırılmıĢ görüĢme
tekniği kullanılmıĢtır.
AraĢtırma problemlerinde belirtilen ve katılımcı
öğretmenlere yöneltilen her bir soru için,
öğretmenlerden elde edilen bulgular Çizelge 4’te
sunulmuĢtur.
GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Nitelik Analizi Sonuçları

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Nitelik Analizi Sonuçları

Çizelge 4 incelendiğinde,
 Ġki katılımcı öğretmen toplam dört yeni proje
ve etkinlik önermiĢtir.
 BeĢ öğretmen ise hiçbir proje ve etkinliklerinin
olmadığını belirtmiĢlerdir.
 Proje sorunları ve güçlükleri kategorisinde ise
üç katılımcı öğretmen proje sorun ve güçlüğü
olarak yöneticiler tarafından özgün proje
gerçekleĢtirme zorlamasını göstermektedir.
GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Nitelik Analizi Sonuçları



Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin örnek projeler elde
etme konusunda biliĢim teknolojilerinden
yararlandıkları ve öğretmenlerin proje hazırlama
konusunda hizmet içi eğitime gereksinim
duydukları anlaĢılmaktadır.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları
Ölçeğin aralık geniĢliği

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Projelerin yürütülmesinde ve planlanan etkinlikleri gerçekleştirmede karşılaşılan
sorunlar ve giderilmesi gereken güçlükler

GUzal&YErsoy
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Projelerin yürütülmesinde ve planlanan etkinlikleri gerçekleştirmede
karşılaşılan sorunlar ve giderilmesi gereken güçlükler:



Çizelge 6 ayrıntılı olarak incelendiğinde,
öğretmenlerin okullarda proje çalıĢmasına
gerek duymadıkları belirlenmiĢtir.

GUzal&YErsoy
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Proje çalışmalarında öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar ve internet
gibi bilişim teknolojilerinden yararlanmaları

GUzal&YErsoy
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Proje çalışmalarında öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar ve internet
gibi bilişim teknolojilerinden yararlanmaları


Çizelge 7’ye göre, Bazı öğretmen ve
öğrencilerin proje çalıĢmalarında biliĢim
teknolojilerinden hiç yararlanmadıkları, ayrıca
bazı öğretmenlerin BTTÇ bağlamında proje
çalıĢması yaptırtmak istedikleri ve proje
hazırlatırken internet, kaynak kitap, vb.
yararlandıkları görülmektedir.
GUzal&YErsoy
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Fen bilgisi öğretmenlerinin daha etkin ve öğrencilere yararlı
olmaları için donanım, yazılım, hizmet içi eğitim vb. gereksinimleri

GUzal&YErsoy
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VERĠ ANALĠZĠ ve BULGULAR
Betimsel Analiz Sonuçları

Fen bilgisi öğretmenlerinin daha etkin ve öğrencilere yararlı
olmaları için donanım, yazılım, hizmet içi eğitim vb. gereksinimleri



Çizelge 8’e göre, öğretmenlerin verileri
grafikleĢtirme ve değiĢkenler arasındaki
iliĢkileri açıklama konusunda zorlukları
bulunduğu anlaĢılmaktadır.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA

Çizelge 4’e göre





Birinci kategoride beĢ öğretmenin proje
önerisinde bulunmadığı görülmektedir.
Buradan da öğretmenlerin henüz proje
tabanlı öğrenmede bazı sorunlar yaĢadıkları
söylenebilir.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA

Çizelge 4’e göre




Ġkinci kategoride de gerek öğretmenlerde
gerekse yöneticilerde projenin mutlaka buluĢ
düzeyinde olacağı Ģeklinde bir kavram yanılgısı
bulunduğu görülmektedir.
Oysa proje çalıĢması bir problemin bireysel
veya grupla çözülme sürecidir. Akyüz (2004)’e
göre proje yalnızca öğrenim için yapılmalıdır.
Ancak projeden üst düzeyde bir yarar
sağlanırsa veya buluĢ çıkarsa bu da bir Ģans
olur. Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 4’e göre



Üçüncü kategoride öğretmenlerin örnek
projeler elde etme konusunda biliĢim
teknolojilerinden yararlandıkları
anlaĢılmaktadır.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 4’e göre



Dördüncü kategoride öğrencilerin de örnek
projeler elde etmek amacıyla biliĢim
teknolojilerini kullandıkları görülmektedir.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 4’e göre



BeĢinci kategoride öğretmenlerin çoğunun
proje hazırlama konusunda hizmet içi eğitim
gereksinimleri olduğu anlaĢılmaktadır.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 6’ya göre



Öğretmenlerin “Daha çok alıştırma
yapma varken proje çalışmasına
gerek yoktur” görüĢüne sahip
olmaları PTÖ’ye karĢı olumsuz bir
tutum içinde bulundukları
Ģeklinde yorumlanabilir.

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 6’ya göre


Öğretmenlerin fen öğretiminde
kullanılan PTÖ gibi öğretim
yöntemlerine karĢı olan tutumlarının
öğrencilerin fen bilgisi dersine olan
tutumlarını etkilediği ve tutumların
olumsuz olması durumunun fen
öğretiminde yapısal sorunlara yol açtığı
yapılan çalıĢmalardan anlaĢılmaktadır
(Özden, 2007; Özden, 2008).

GUzal&YErsoy
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TARTIġMA
Çizelge 7’ye göre



Gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin
çoğunun proje çalıĢmalarında biliĢim
teknolojilerinden yararlanmadıkları
söylenebilir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

113

32

TARTIġMA
Çizelge 8’e göre



Öğretmenlerin deney sonucu elde edilen
verilerin grafikleĢtirilmesi ve değiĢkenler
arasındaki iliĢkileri açıklama konusunda
zorlukları bulunduğu ve bu konuda yardıma
gereksinim duydukları söylenebilir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

33

GÜNEġ ENERJĠSĠ KONUSUNDA
ÖĞRENCĠLERĠN YAPABĠLECEĞĠ BAZI
PROJELER


Öğrencilere düzlemsel kolektörlere örnek
olarak, “GüneĢ Enerjisi ile Su Isıtıcısı”
isimli bir proje verilebilir.

GUzal&YErsoy
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GÜNEġ ENERJĠSĠ KONUSUNDA
ÖĞRENCĠLERĠN YAPABĠLECEĞĠ BAZI
PROJELER


Parabolik oluk kolektörlere örnek
olarak, “GüneĢ Enerjisi ile Sosis PiĢirici”
isimli bir proje gerçekleĢtirilebilir.

GUzal&YErsoy
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PROJE ÖRNEĞĠ

GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA


TEÇHĠZAT VE MALZEMELER
• 1 Adet yankeski
• 1 Adet kargaburun
• 1 Adet 30 Watlık havya
• 4 Adet 3V, 100 mA’lik
güneĢ pili
• 1 Adet 3 V’luk DC motor
• 1 Adet 8x17 cm delikli bakır
pertinaks

GUzal&YErsoy
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA








GUzal&YErsoy

4 Adet oyuncak araba
tekerleği ve mili
1 Adet anahtar
Kalın bakır tel
Makara ve teyp lastiği
Montaj ve lehim teli
Japon yapıĢtırıcısı

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
ġase ve Mil Yatağı




GUzal&YErsoy

Kalın bakır kabloyu tekerleğin
dönebileceği uzunlukta keserek,
yandaki resimde görüldüğü gibi
bükünüz (4 adet yapılacak)
Resimde görüldüğü gibi 4 adet mil
yatağını delikli bakır pertinaksa
lehimleyiniz.
Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Güç Kaynağı:GüneĢ Pili ve Elektrik Motoru


GUzal&YErsoy

4 adet 3V, 100 mA’lik
güneĢ pilini paralel olarak
birbirlerine bağlayınız.

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Aktarma Birimi




ÇeĢitli aktarma birimleri
GUzal&YErsoy

Tekerlek milini
makaranın içinden
geçirerek Japon
yapıĢtırıcısı ile sabitleyin.
Elektronik malzemesi
satan dükkandan alınan
makarayı motorun miline
takın.
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Aktarma Birimi





Malzeme satıcısından alınan uygun
ebattaki teyp motoru lastiğinin içinden,
makara takılı tekerlek milini geçirerek,
tekerlek milini mil yatağına
yerleĢtiriniz.
Tekerlekleri mil uçlarına takınız.
Diğer iki tekerleği de yerine takınız.

GUzal&YErsoy
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Aktarma Birimi


GUzal&YErsoy

Teyp lastiğini motorun ucuna
takarak, lastiği gerecek Ģekilde
motorun yerini ayarlayıp,
motoru sabitleyiniz.
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Aerodinamik Gövde



GUzal&YErsoy

Kalın bakır teli U Ģeklinde
kıvırarak, uçlarından plakete
lehimleyiniz.
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
Aerodinamik Gövde




GUzal&YErsoy

U Ģeklinde kıvrılan telin
üzerine güneĢ pillerini
yerleĢtiriniz.

Pillerin (+) ucunu bir anahtar
üzerinden ve (-) ucunu da
doğrudan 3 V’luk DC
motorun ucuna bağlayınız.
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GÜNEġ ENERJĠSĠ ĠLE ÇALIġAN
OYUNCAK ARABA
ÇalıĢtırılması
 Anahtarı kapatınız
 Arabanın önünü güneĢi görecek
Ģekilde ayarlayınız
 Tekerlekler dönmeyebaĢlayacaktır
 Düz bir zemin üzerine bırakınız.

GUzal&YErsoy
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DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN
TEġEKKÜR EDERĠZ

GUzal&YErsoy
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EK-PROJE ÖNERĠLERĠ (FvTÖP)

GUzal&YErsoy
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6.Sınıf Fiziksel Olaylar
YaĢamımızdaki Elektrik






Elektrikli aletlerin keĢfedilmesinden önce
insanların nasıl yaĢadıklarını ve neler
yaptıklarını araĢtırmaları istenir.
Yalıtkanların elektrik enerjisinin sebep
olabileceği tehlikelere karĢı insan hayatını
korumadaki etkileri üzerine bir araĢtırma
yapmaları istenir.
Okulda elektriğin yol açtığı tehlikelerden
korunmak için alınması gereken tedbirlerin
araĢtırılması istenebilir.
GUzal&YErsoy
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6.Sınıf Fiziksel Olaylar
YaĢamımızdaki Elektrik




Öğrencilerden devre elemanlarını kullanarak
bir gece lambası tasarlamaları, bu tasarı
kapsamında lambanın ampul parlaklığının
nelere bağlı olarak değiĢebileceğinin
araĢtırılması istenebilir.

Evlerde ve iĢ yerlerinde kullanılan çeĢitli
aydınlatma araçlarının yapısını araĢtırmaları
istenilir.

GUzal&YErsoy

1.Eğitim Araştırmaları Kongresi
1-3 Mayıs 2009, Ç.kale-Türkiye
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6.Sınıf Fiziksel Olaylar
IĢık ve Ses




Düz aynaları kullanarak periskop yapmak
üzere proje geliĢtirmeleri istenilir.
Kapalı mekanlarda yankı oluĢumunu
engelleyecek bir proje geliĢtirmeleri
istenilebilir.

GUzal&YErsoy
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FvTÖP’nda Fiziksel Olaylar Ana
Temasında 7.Sınıflarda Önerilen Projeler:
Kuvvet ve Hareket

Ünitelerde yer alan kazanımları kapsayan
projeler verilebilir. Proje konusu öğrenci
tarafından veya öğretmenin hazırlayacağı
listeden seçme yoluyla belirlenebilir.
Örneğin;
 Dinamometrenin ölçme aralıklarının neye
bağlı olarak değiĢebileceğinin araĢtırılması
istenebilir.
GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye

124

54

7.Sınıf Fiziksel Olaylar
Kuvvet ve Hareket







Hangi kuvvetlerin iĢ yapabildiğinin
araĢtırılması.
ÇeĢitli enerji türlerinin belirlenmesi ve bunlar
arasındaki dönüĢümlerin araĢtırılması
istenebilir.
Farklı basit makine çeĢitlerinin günlük
yaĢamımızdaki yerlerinin araĢtırılması
istenebilir.
Bir bileĢik makine tasarlar ve uzun süre
kullanıldığında en çok hangi kısımlarının ne
Ģekilde aĢınacağının belirlenmesi istenebilir.

GUzal&YErsoy
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7.Sınıf Fiziksel Olaylar
IĢık







GüneĢ (ıĢık) enerjisinin hangi enerji türüne
dönüĢebileceğinin ve günlük yaĢamımızdaki
kullanım yerlerinin araĢtırılması istenebilir.
Cisimlerin beyaz ıĢıkta ve renkli ıĢıklarda
farklı renklerde görünme nedenlerinin
araĢtırılması istenebilir.
Mercekler kullanılarak dürbün yapmak üzere
proje geliĢtirmeleri istenir.
Düz aynalar yardımıyla geceleri sokakları
aydınlatan lambaların daha verimli
kullanılmasını sağlayan projeler istenebilir.

GUzal&YErsoy
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8.Sınıf Fiziksel Olaylar
YaĢamımızdaki Elektrik






Öğrencinin teknolojideki sigorta modellerini
araĢtırarak bir sigorta modeli tasarlaması
istenebilir.
Elektrik akımının manyetik etkisini kullanarak
öğrencinin bir proje tasarlaması istenebilir.
Mekanik enerjiden elektrik enerjisi
üretilmesini sağlayan bir proje (jeneratör)
tasarlaması istenebilir.

GUzal&YErsoy
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FvTÖP’nda Fiziksel Olaylar Ana
Temasında 7.Sınıflarda Önerilen Projeler:
Kuvvet ve Hareket




Sıvı içersindeki bir cisme etki eden
kaldırma kuvvetinin nelere bağlı
olduğunun araĢtırılması istenir.
Sıvı içerisindeki bir cismin yüzmesi,
batması ve dengede kalmasının
nedenlerinin araĢtırılmasına ait bir proje
tasarlanması istenebilir.

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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8.Sınıf Fiziksel Olaylar
Ses


Farklı yükseklik ve Ģiddette sesler
oluĢturabileceği bir müzik aletini tasarlaması
ve yapması öğrenciden istenebilir (Örneğin;
yan yana duran sekiz özdeĢ ĢiĢeye farklı
yükseklikte su doldurulup metalik bir çubukla
vurularak sekiz nota sesinin elde edilmesi, vb.)

GUzal&YErsoy

Fen/Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢim Etkinlikleri -IV
22-23 & 30 Haziran 2010, T.dağ-Türkiye
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FEN VE TEKNOLOJI, FEN BILIMLERI 2:
SARKAÇ
YErsoy-PTÖ_ProjeDeğ

Aytekin Erdem,
YaĢar Ersoy, Gürcan Uzal
“Duyduğumu unuturum.
Gördüğümü hatırlarım.
Öğrettiğimi öğrenirim”

1

Çin Atasözü

AraĢtırmalara göre, genel olarak klasik fiziğin bir alt
öğrenme alanı olan mekaniği baĢarılı biçimde
öğrenme üç temel aĢamaya bağlıdır:

SÖZE
BAġLARKEN

Fizik ilkelerini ve yasalarını tam olarak anlayabilme;
 Matematiksel hesaplamaları tam olarak yapabilme;
 Günlük yaĢamla iliĢki kurabilme.


Bazı öğrenciler matematiksel olarak soruları iyi
çözebilse bile edindikleri bazı bilgileri günlük
yaĢamda uygulayamamaktadır.
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Türk eğitim dizgesinde (sistemde) genelde okul,
okul deyince sınıflar akla gelmekte; öğrenme/
öğretme süreci ve sürecin iĢleyiĢinde araç-gereç,
öğrenci odaklı/merkezli öğrenme etkinlikleri geri
planda kalmaktadır.
Öğrencilere bilgiler küçük lokmalara bölünmüĢ bir
yapıda hazır olarak sunulmakta; bilgi aktarma
sırasında çoğunlukla düz anlatım veya soru-yanıt
yöntemi kullanılmaktadır.

Geleneksel olan bu yöntemi hiç kullanmamak mümkün
olamayacağı gibi, yalnızca ona bağlı olmak da eğitimin
niteliğini olumsuz etkileyecektir.
Çünkü dersi yalnızca kuramsal bilgileri ön plana alarak yazı
tahtası baĢında anlatma, öğrencinin kendi iç dünyasına
çekilip hayal kurmasına neden olarak ders konusuna yönelik
öğrenme isteğini ve güdüsünü azaltır, hatta yok bile edebilir.

129

BAZI
ÖN
BİLGİLER

Öğretim sürecinde yer alan öğeler
içerisinde kullanılan yöntemlerin neler
olduğu ve nasıl uygulandığı önemlidir.

Öğrencinin derse ne kadar katılırsa o
kadar çok öğreneceği, en iyi öğretimin
basit, somut, olabildiğince daha çok duyu
organına hitap eden öğretim olduğu kabul
görmektedir.

PROJE
ÇALIġMASI

Eğitimin her kademesinde, daha çok
anlatmaya yönelik tek yönlü iletiĢim
yönteminin seçildiği, öğrenciyi etkin kılan
(aktif tutan) diğer yöntemlerin bilinse bile
uygulanmadığı, çeĢitli nedenlerle göz ardı
edildiği bir gerçektir.

Konu iĢleniĢlerinde yöntemleri
değiĢtirerek, örneğin proje çalıĢmalarına
yer vererek, öğrencileri daha etkin kılma
ve öğrenme sürecine katılımcı olmaya
özendirme olasıdır.
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HARMONİK HAREKET

Doğada düzenli aralıklarla kendini yineleyen hareketi görebiliriz.
‘Harmonik hareket’ terimini, sürekli olarak kendini tekrarlayan hareket
için kullanırız. Gece gündüz değiĢimi, mevsimlerin oluĢması bu
harekete birer örnektir (ġekil 1a ve ġekil 1b).
Bu olaylar Dünya‟nın harmonik hareketi ile oluĢur. Harmonik hareketin
baĢka örneklerini, salıncak veya hamakta sallanırken ve bisiklet
tekerleğinin dönüĢünde görebiliriz.

ġekil 1a.Dünyanın kendi ekseninde dönmesi
gece- gündüz olayını meydana getirir

ġekil 1b.

Dünya’nın güneş etrafında
dönüşü yaz-kış olaylarını oluşturur.

Harmonik hareket yapan cisim ya da sistemlere
osilatör denir. Dünya, sarkaç, titreĢen gitar teli
birer osilatördür. Sarkaç harmonik hareketi ve
osilatörü öğrenmek için eĢsiz bir deney
etkinliğidir, çünkü ölçüm yapması kolaydır.
Düzgün değiĢen doğrusal hareketi tanımlamak
için hız, uzaklık ve ivme kavramları
yeterliyken, harmonik hareketi tanımlamak için
yeni kavramlara ihtiyacımız vardır.
Devir, periyot, genlik ve frekans harmonik
hareketi tanımlamak için kullanılır. Düzgün
hareket yapan bir araba, hareketini düzgün
aralıklarla tekrarlamaz.

131

Şekil 2

Denizdeki dalganın üzerindeki topu düĢünelim, hareketini nasıl
tanımlayabiliriz? Dalga devam ettikçe top sürekli olarak yukarı ve
aĢağı hareket eder (ġekil 2).

Topun hızı sürekli değiĢtiği için bu hareketi tanımlamak için hızı
kullanmak iyi bir yol değildir. Topun ivmesi de sürekli değiĢir. Ġlk
önce top yukarı doğru hızlanır, sonra aĢağı doğru yavaĢlar, hızlanır,
yavaĢlar böyle devam eder. Bu yüzden ivmeyi kullanmak da iyi bir
yol değildir.

Su dalgası üzerinde bir topun hareketi

Dalga üzerindeki top aĢağı yukarı hareket eder. Topun hareketi
kendini tekrarlayan harekettir ve harmonik harekete bir örnektir.
Topun hareketi, ileri geri salınan sarkacın hareketine benzer.
Gerçekte, dalga üzerindeki top ve salınan sarkaç harmonik
hareketin temel özelliklerini gösterir. Harmonik hareketi
tanımlamak için dört yeni kavrama ihtiyacımız vardır:
Devir, periyot, frekans, genlik.
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SARKAÇ

Genlik

θ
İp

Kütle

ġekil 3. Basit Sarkaç

Genel olarak harmonik hareket bir denge
noktası etrafında oluĢur. Her Ģey durgun
ve ivmesizse sistem dengededir. Birçok
durumda (sarkaçta olduğu gibi) denge, her
Ģeyin durgun olduğu yerdedir. Cisimler
hareket ettirildiğinde denge noktasına geri
gelmek için eğilimlidirler.

ġekil 4. Basit Sarkaç Düzeneği

Sarkacın denge noktası düz asıldığı yerdir.
Eğer sarkacın topuzu biraz hareket
ettirilirse topuz, denge noktasına geri
gelmek ister ve o noktaya doğru salınım
yapar.

Genlik, denge noktasından maksimum uzaktayken sarkacın yapmış
olduğu açıdır
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Sarkaç: Sabit bir noktaya asılı bir kütlenin yerçekimi etkisi altında
ileri geri hareket etmesiyle oluĢan sistemdir. Sarkaç, saat hareketini
kontrol etmek için kullanılır, çünkü bir tam salınım için gereken zaman
aralığı sabittir ve bu zaman aralığına periyot denir.
Sarkacın tarihine baktığımızda, salınım olayını ilk farkeden Galileo
Galilei‟ dir (1564-1642).
Sarkacın hareket denklemini (T: periyot, l: ip uzunluğu, g: yerçekimi
ivmesi arasında bağıntıyı) bulan ise Christian Huygens‟ dir (16291695).

YÖNTEM
Amaç:

•Düzenlenen ortamda hareketin nasıl
olabileceği hakkında hipotez kurmak
•Bir deneyi yapmak ve veri toplamak
•Özel bir ilkeyi göstermek için deney
tasarlamak
•Uygun grafikler oluĢturmak
•Bir teorinin uygulamada sonuçlarını
hesaplamak
•Beklenen bir Ģeyin neden olduğunu ya da
olmadığını açıklamak
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İncelenecek Konular

AK1: Sarkaç çeĢitleri nedir ve nerede kullanılır?
AK2: Sarkaç hareketi düzenli ve sürekli tekrar eder mi?

AK3: Basit bir sarkacın periyodunu etkileyen değiĢkenler nelerdir?
AK4: Basit bir sarkaç düzeneği oluĢturarak değiĢkenlerin değerlerini
belirleyiniz ve sarkacın periyot formülünü bulunuz.
AK5: Eviniz için bir duvar saati yapınız

Problem(ler)

P1: Harmonik hareketi tanımlamak için hangi
kavramlara ihtiyacımız vardır?
P2: Sarkacın periyodu üzerinde en büyük
etkisi olan üç değişkenden (ip
uzunluğu, kütle, açı) hangisidir?

Hipotez:

Sarkacın periyodu, ip uzunluğunun kareköküyle doğru

orantılıdır.
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Ortaöğretim Düzeyi
B-1: Basit harmonik hareket
A seviyesindeki amaçlarla birlikte, (a) Zaman
sayacını kullanarak sarkacın periyodunu ölçme;
(b) Periyodun üç değiĢkene (ip
uzunluğu, kütle, açı) göre duyarlılığını ölçme; (c)
Devir, periyot, açı, frekans, harmonik
hareket, salınım

B-2: Değişimin oranı ve 1 saniyeli sarkaç
(a) Etkinlik-1‟de bulunan periyodun üç değiĢkene
duyarlılığının değerlendirilmesi; (b) DeğiĢim ve
yüzdelik oranlarının karĢılaĢtırılması, (c)1 saniyeli
sarkacın yapılması; (d)
Devir, periyot, açı, frekans, harmonik
hareket, salınım

Sarkaç
ÇeĢitleri
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Basit sarkaç: Kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçük
olan bir ipin ucuna, noktasal bir cismin bağlanmasıyla
oluĢur.

BileĢik sarkaç: Yatay eksen üzerinde salınım
yapan, ucunda kütle olan uzun demir çubuk Ģeklindedir.
Tersinir bileĢik sarkaç olan Kater‟in sarkacı yerçekimi
ivmesini (g) ölçmek için yapılmıĢtır .
Schuler sarkacı: Schuler sarkacı dik olarak
asıldığında, asıldığı nokta yeryüzüne paralel olarak
ivmelendirilse bile dikeyle aynı hizada kalır. Schuler
sarkacının bu ilkesi, bazı durgun sistemlerde doğru bir iç
dikey referans elde etmek için kullanılır.

Küresel sarkaç: Dikey düzlemde, sonsuz sayıda salınım yapmasını sağlayan bir
eksene tutturularak oluĢan sistemdir. Sarkacın salınım düzlemi serbest olarak döner.
Küresel sarkacın basit bir Ģekli olan Foucault Sarkacı, dünyanın kendi ekseni etrafında
döndüğünü göstermek için kullanılır .
Foucault Sarkacı, büyük bir kütlenin, uzun bir telin ucuna bağlanıp asılmasıyla oluĢur.
Salınım yaptığı düĢey düzleminin yönü sabitlenmemiĢtir, serbest olarak hareket
edebilmektedir. Aslında dünyanın yüzeyine göre dönebilmektedir. Bu tip bir sarkaç ilk
kez 1851‟de Paris‟te yapılmıĢtır. 28kg‟lık demir top, 67m uzunluğundaki bir telin ucuna
sabitlenip sistemin harmonik hareketi bir mekanizmayla sağlanmıĢtır. Foucault
Sarkacının salınım düzleminin dönüĢünü gösteren ilk laboratuar göstergesidir.

ġekil 5: Foucault Sarkacı
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Mermi hızını ölçmek için kullanılan araçtır. Bir telin
ucuna asılan büyük tahta bloktan oluĢur. Mermi bloğa ateĢlenip
blokla birlikte yükseldiğinde, momentum ve enerji korunumundan
merminin ilk hızı bulunabilir.
Balistik sarkaç:

ġekil 6. Balistik sarkaç

Sarkaç düzeneğinin hazırlanması
Sarkaç deneyleri için aĢağıdaki düzenek kullanılacaktır. Eğer
düzenek laboratuarda yoksa öğrenciler kendileri de hazırlayabilirler.

ġekil 7. Basit Sarkaç Düzeneği
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Sarkacı asmak için 5 cm geniĢliğinde, 1.5 m uzunluğunda bir tahta
parçası yeterlidir.
Açı ölçmek için kullanılan açı ölçer Ģekildeki gibi karton üzerinde
hazırlanabilir. Hazırlanan açı ölçer tahta üzerine çakılır ve tahta bir
duvara sabitlenir. Sarkaç asıldığında açı ölçerdeki 0 derece ile sarkacın
ipi aynı hizada olacak Ģekilde ayarlanır.
Ağırlık olarak her birinin kütlesi 1g olan pullar kullanılır.

Periyot ölçmede CPO zaman ölçerinin kullanılması

Sarkacın periyodunu ölçmek için iki yol vardır. Birincisi CPO zaman ölçeridir,
kronometre gibi kullanılır. 10 tam devir için geçen süre ölçülür. Daha sonra bu süre 10’a
bölünerek bir tam devir için geçen süre bulunur. Periyodu tam olarak ölçebilmek için
‘Photogate Clamp’ zaman ölçeri kullanılır. ġekil 8. Photogate Clamp’ın sarkacın asıldığı
desteğe nasıl takıldığını gösterir.

Şekil 8: Photogate Clamp’in ayarlanması
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Çizelge 1. Ġp uzunluğu 50 cm ve açı 10 derece iken periyot ölçümleri
Pul sayısı
0
2
4
6
8

10 devir için geçen
zaman (s)
14.28
14.17
14.13
14.09
14.11

Periyot
(s)
1.43
1.42
1.41
1.41
1.41

Çizelge 1„deki veriler ağırlığın periyot üzerindeki etkisinin çok küçük olduğunu
gösterir. Bu ölçümlerde hata payı vardır, çünkü kronometre çok hassas
değildir.
Zaman ölçümü, 10 periyot için genellikle artı ve eksi 0.1 saniyedir. Bu hata
periyotta gözlenen değiĢimden daha fazladır. Bu yüzden deney, kütlenin
etkisini tam göstermek için duyarlı değildir

Çizelge 2. Açının periyot üzerindeki
etkisi
Açı
(Derece)

10 devir
için geçen süre
(s)
15.48

10

Periy
ot (s)
1.55

15.58
20

1.56
15.73

30

1.57

Çizelge2, ip uzunluğu 60 cm,
topuz ağırlığı 8 g olan sarkacın
periyodundaki değiĢimleri
göstermektedir.
Açının değiĢimiyle ilgili verilerin
grafiği, kütle değiĢimindeki
grafiğe benzemektedir. Hata
payı yine 0.1s dir.
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Ġp uzunluğunun
değiĢmesinin
gözlenmesi

Çizelge 3. İp uzunluğunun periyoda etkisini ölçen deneyin verileri
İp uzunluğu
(cm)

10
20
30
40
50
60

10 devir için
geçen süre (s)

10 devir için
ortalama zaman (s)

6.30; 6.42; 6.42
9.08; 9.03; 8.97
11.09; 10.91; 10.97
12.74;12.83; 12.68
14.22;14.27; 14.13
15.70;15.75,; 5.41

6.38
9.03
10.99
12.75
14.21
15.62

Periyot (s)

0.638
0.903
1.10
1.28
1.42
1.56

Çizelge 3’de sarkaç uzunluğunun 10 cm’den 60cm’ye kadar olan değiĢiminden
elde edilen veriler gösterilmektedir. Salınım açısı 20 derece, topuz kütlesi 8 g
alınmıĢtır. Ġp uzunluğunun değiĢmesiyle periyotta meydana gelen değiĢiklik,
kütlenin ve açının yaptığı etkiye göre çok büyüktür. Sonuç olarak, sarkacın
periyodunu belirlemede en önemli faktör sarkaç ipinin uzunluğudur.
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Çizelge 4. Ġp uzunluğu 50 cm ve açı 10 derece
iken periyot ölçümleri
Pul sayısı

0
2
4
6
8

10 devir için geçen
zaman (saniye)

14.28
14.17
14.13
14.09
14.11

Periyot
(saniye)

1.43
1.42
1.41
1.41
1.41

ġekil 9. Farklı sayıdaki pullar için kütle merkezindeki kaymalar gösterilmiştir.
Doğru değerler ip uzunluğuna eklenmelidir..

ġekil 9‟daki grafik ağırlığın periyot üzerindeki etkisinin çok küçük
olduğunu gösterir. Bu ölçümlerde hata payı vardır, çünkü
kronometre çok hassas değildir.
Zaman ölçümü, 10 periyot için genellikle artı ve eksi 0.1 saniyedir.
Bu hata periyotta gözlenen değiĢimden daha fazladır. Bu yüzden
deney, kütlenin etkisini tam göstermek için duyarlı değildir.

Çizelge 5a: Kütlenin 0-8 pul arası,ip uzunluğunun 0.1- 0.9 metre arası ve açının10-30
derece arası alındığı periyot ölçümlerinin örnek verileri

Pul
sayısı

0
2
4
6
8
8
8
8

Açı
(derece)

Ġp uzunluğu (m)

10
10
10
10
10
15
20
25

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

Zaman sayacının Sarkacın periyodu (s)
ölçtüğü periyot (s)

0.7144
0.7085
0.7067
0.7047
0.7041
0.7057
0.7079
0.7109
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1.428
1.417
1.413
1.409
1.408
1.411
1.415
1.421

Çizelge 5b: Kütlenin 0-8 pul arası,ip uzunluğunun 0.1- 0.9 metre arası ve
açının10-30 derece arası alındığı periyot ölçümlerinin örnek verileri
Pul
sayısı

Açı
(derece)

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Ġp uzunluğu (m)

30
10
10
10
10
10
10
10
10

0.50
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90

Zaman sayacının Sarkacın periyodu (s)
ölçtüğü periyot (s)

0.7142
0.4420
0.5464
0.6295
0.7056
0.7734
0.8351
0.8946
0.9482

1.428
0.884
1.092
1.259
1.411
1.547
1.670
1.789
1.896

Çizelge 5a ve Çizelge 5b’deki verilere bakıldığında kütle
değiĢiminin periyoda etkisinin çok küçük olduğu görülür. 0 ile 8
pulları arasındaki fark 0.020 saniyedir.

Bu, en hafifinden en ağırına %14’lük değiĢime denk gelir. Periyot
ölçümlerinin tekrar ediliĢi 0.001 saniye (%0.07) daha
iyidir.Uzunluk ölçümünün doğruluğu 2 milimetredir, yani 0.5 metre
ip uzunluğu için %0.4’tür.
Kütle değiĢiminin sonucu (%1.4) küçüktür, fakat diğer ölçümler
hata sınırından (%0.07 ve %0.4) önemli derecede büyüktür. Bu
da etkinin gerçekten olduğunu gösterir.
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Kütle bağımlılığının nedeni pul sayısının artmasıyla sarkacın kütle
merkezinin kaymasıdır. Bu da ipin uzunluğunu küçültür ve periyot
küçülür. Kütle merkezindeki kaymayı ipin uzunluğundan birkaç
milimetre toplayıp çıkararak bulabiliriz.
Ġkinci deney, sarkacın salınım açısını değiĢtirmekle ilgilidir. Çizelge
5a’daki verilerin grafikleri bazı sonuçları gösterir. Açının artmasıyla
periyot yavaĢça büyür. Etkisi yaklaĢık %1.4 kadardır. Grafikte uyumlu
bir dağılım gösterir.
Çizelge 5b’deki verilerin grafikleri çizildiğinde, periyot ve ipin uzunluğu
arasındaki iliĢki görülür. Ġpin uzunluğu 0.2 metreden 0.9 metreye
arttırılırken periyot, bir saniyeden az bir değerde baĢlar ve yaklaĢık iki
saniyeye kadar artar.

BİR
SANİYELİ
SARKAÇ
YAPMA
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Periyodu 1 saniye olan sarkaç yapmak için sarkacın
değiĢkenleri seçilir. Ġp uzunluğu öğrencilerin elde
ettiği grafiklerden belirlenmelidir. Doğru uzunluk
0.248 metredir.
Öğrenciler, sarkacın salınımının uzun olması için en
büyük kütleyi seçerler. Projeyi test ederken
öğrenciler, ölçtükleri periyot ile bir saniye arasındaki
yüzdelik farkı hesaplarlar.
Zaman sayacının ölçtüğü periyot, sarkacın
periyodunun ½‟sidir.

Ġp uzunluğunda birkaç ayarlama yaparak, 0.9991.001 saniye olan gerçek periyoda karĢılık gelecek
Ģekilde, periyot 0.4995-0.5005 saniye ölçülebilir. %
0.1‟den daha az yüzdelik fark elde etmek zor değildir.
Öğrenciler, projelerini % 1‟den daha küçük yüzdelik
fark elde edene kadar ayarlamalıdırlar.
Sarkaç çok kesin bir saat yapmaz, çünkü hareketin açısı düĢtükçe
periyot değiĢir. Öğrenciler bu sapmayı sarkacı 30 saniye ölçerek ve
periyottaki toplam değiĢmeyi kaydederek bulurlar. Eğer sarkaç, 20
dereceden bırakılırsa sarkacın periyodu, 1.008 saniyeden 0.999
saniyeye kadar 30 saniye içinde düĢer. Bu da 3 10-4 saniye/
saniye‟lik bir çöküĢ oranıdır. 1 saat içinde sarkaç saati, 3 10-4
saniye/saniye  3600 saniye = 1.08 saniye yavaĢlardı.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu projeyi yapmaktaki amacımız, öğrencilerin kavram
yanılgılarını gidermelerine yardımcı olmak için uygulamalı bir
yöntemi kullanmaktır.

Amacına yönelik yapılmıĢ olan bu çalıĢma, ortaöğretimde
sarkaç konusunun, kavram yanılgılarını gidermeye yönelik,
eğlenceli ve basit etkinliklerle iĢlenmesinde yardımcı kaynak
olarak kullanılabilir.

Sarkacın, dünya üzerindeki konumu periyodu etkiler,
çünkü yerçekimi her yerde aynı değildir. Örneğin,
sarkacın kutuplardaki periyodu ekvatordaki periyodundan
daha küçüktür.
Basit bir sarkaç kutuplarda daha hızlı sallanır.

Not: Çalışmanın amacına ulaşması için çeşitli araştırma metodları ve genel olarak
‘Cambridge Physics Outlet’ in ‘Teacher’s Guide with Activity Guide Masters’ adlı
kitabından yararlanılmıştır.

147

Kaynakça
Zwart, W. J., Voort, L. J. V. & Yogi, T. (1994). “Playground
Physics”,The science Teacher, USA. 61, 5,29-31
Cromer, A., Zahopoulous, C.,Silevitch, M. (1994). “Physical Science
Fundementals”, The Science Teacher, USA. 61, 8, 42-45

Cambridge Physics Outlet (1995). Teacher‟s Guide with Activity
Guide Masters
http://www.rice.edu/armadillo/Rice/Galileo/pendulum.html

http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.uk/~history/Mathematicians/
Huygens.htm

EK A: BHH İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI

Bazı öğrenciler matematiksel olarak soruları iyi çözebilse bile bu
bilgileri günlük hayatta uygulayamamaktadırlar. Bu da fizik ilkelerini
tam olarak anlayamadıklarını gösterir. BHH (Basit Harmonik Hareket)
konusu ile ilgili yapılan kavram yanılgıları araĢtırmalarına göre
öğrencilerin kavram yanılgıları Ģöyle sıralanmıĢtır.

• Salınımın periyodu açıya bağlıdır
• Geri çağırıcı kuvvet salınımın her noktasında aynıdır
• Sarkacın kütlesi arttırılırsa periyot küçülür
• Harmonik salınımlar sonsuza dek sürer
• Sarkaç salınımının en uç noktasında ivme sıfırdır
• Salınımın açısı iki uç nokta arasında ölçülür
• Sarkaç, salınımının en alçak noktasında ivmelenir.
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EK B: MATEMATİKSEL İŞLEMLER

Grafik çizme: Üç değiĢkenin, sarkacın periyodunu nasıl etkilediğini görmek için ayrı
ayrı grafik çizilir.
Grafiği yorumlama: Elde edilen grafikleri 5 saniyeli sarkaç yapmak için kullanmak.
Bir değiĢkeni ayırma: Üç değiĢkenden ikisini sabit tutarak, üçüncü değiĢkenin etkisini
incelemek.
Bağımlı ve bağımsız değiĢkenler: Bu deneyde bir tane bağımlı değiĢken (periyot),
üç tane bağımsız değiĢken (ip uzunluğu, açı, kütle) vardır.
Basit iĢlemler: Grafiği doğrusal olan eĢitlikleri kullanmak ve farklı değiĢkenler için
çözmek
Kare ve karekök: Sarkacın periyodu, ip uzunluğunun kareköküne bağlıdır. Bu sonuç,
periyot ve ip uzunluğu arasındaki değiĢim oranlarını karĢılaĢtırarak bulunur.
Eğim, kesme-noktası ve doğrusal bağıntı: Deneylerde doğrusal bir grafik bulunur.
Bu grafik 5 saniyeli sarkaç yaparken ip uzunluğunu bulmak için kullanılır.
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Prof.Dr.YaĢar ERSOY (BaĢkan)

PANEL
OKULLARDA MATEMATĠK VE FEN EĞĠTĠMĠ SORUNLARI
12-15 Eylül 2011, Tekirdağ

YErsoy-PANEL_MFE

1

Roller, Görevler ve Sorumluluklar

Fen/Matematik
Öğretmenlerinin
Mesleki GeliĢimi

MATEMATĠK VE
FEN ÖĞRETĠMĠ

Açtırma
Kutuyu,
Söyletme
Kötüyü…

YErsoy-PANEL_MFE
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DeğiĢim
ve
DönüĢüm
Süreci
YaĢanmakta
2

Topal Karınca-Hac Yolculuğu…

Topal Karınca, günün birinde Hacca gitmeye niyetlenmiş,
yola çıkmış, çölün ortasında karıncaya sormuşlar:
"Nereye?"
"Allah kabul ederse Hacca!"
Şaşırmışlar…
"Bu halinle mi?"
"Gidemezsem de, varamazsam da, yolunda ölürüm ya!"
demiĢ.
Biz de topal karınca gibi Matematik ve Fen Eğitimi Dünyasında kısa bir
yolculuğa çıkacağız. Bize eĢlik edecek misiniz? ...
YErsoy-PANEL_MFE

3

EĞĠTĠMDE YENĠ PARADĠGMALAR

“Eğitimde en zor olan Ģey
yanlıĢ bilgiyi doğrusuyla
değiĢtirmektir.”
(Peter Druker)

“Dünle beraber gitti düne ait olan ne varsa cancağızım,
bugün artık yeni Ģeyler söylemek lazım.”
(Mevlana)
YErsoy-PANEL_MFE
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5

M/FÖvE AMAÇLARI/HEDEFLER

?

MEDYA
TEKNOLOJĠ

FEN BĠLĠMLERĠ

MATEMATĠK

TOPLUM
ÖĞRENME KURAMLARI

ġema 1. BiliĢim Çağı EĢiğinde Bazı DeğiĢiklikler ve Yenilikler
YErsoy-PANEL_MFE

6

Öğretmen
YetiĢtirme
Öğrenci
Seçimi
Öğretmenin
Mesleki
GeliĢimi

YErsoy-PANEL_MFE
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7

Herkese eğitim, nitelikli eğitim, yaĢam boyu
eğitim, v.b. bir söylem veya slogan değil, çağdaĢ
ülkelerin eriĢmek istediği baĢlıca hedeftir.

Bu süreçte matematik, bilim (fen) ve teknoloji
okuryazarlığı herkese gerekmektedir.
Matematik ve matematiksel bilimlerde kiĢilerin güçlenmesi ve
temel beceriler edinmesi zorunlu olmuĢtur.
YErsoy-PANEL_MFE

8

BAZI SORULAR VE BAKIġ NOKTALARI

Matematik ve Fen Eğitiminden Ne Anlıyoruz veya
Okullardan Neler Bekliyoruz

OKS/ÖBBS, ÖSS/YLS ve Diğer Sınavlar (TIMSS,
PISA) Neleri Yansıtmakta?
Eğitimciler Olarak Birlikte Ne Yapabiliriz
veya Yapmalıyız?
YErsoy-PANEL_MFE
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9

BAZI ANIMSATMALAR
Matematik ve fen eğitiminin niteliği ile birlikte
öğretmenlerin yetkinliği tartıĢma ve inceleme
konusudur.
Aynı konunun Türk eğitim kamuoyunda tartıĢılmasında yarar
vardır. Ancak, söz konusu tartıĢmalar için sağlıklı ve güvenilir
veriler, bilgece düĢünceler ve öneriler gerekir.

YErsoy-PANEL_MFE
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ġema 2. Petrol Ġstasyonu Modeli (Ersoy, 1999)
YErsoy-PANEL_MFE
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11

BakıĢ Noktası ve Değerlendirme:
Tankın Kapağı Açılmıyor- Kilitli
Tankın Altı Delik- Yakıt BoĢalıyor
Tanka YanlıĢ Yakıt Dolduruluyor
Yakıt Göstergesi Bozuk- Düzgün ÇalıĢmıyor
YErsoy-PANEL_MFE

12

Öğretim
Programları

Yöntem ve
Teknikler
Ölçme ve
Değerlendirme

YErsoy-PANEL_MFE
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13

MATEMATĠK VE
FEN
EĞĠTĠMĠ
SORUNLARI

YErsoy-PANEL_MFE

14

Bazı AraĢtırma Bulguları:
Zorunlu eğitimden yararlanamayan 300 binin üzerinde
çocuğumuz var.

YetiĢkin nüfusumuzun ortalama eğitim süresi 6.0-6.5 yıl.
Çocuklarımız ortalama olarak, OKS fen bilimleri ve
matematik sorularının ancak beĢte birini çözebiliyor.
Çocuklarımız, SBS fen bilimleri ve matematik sorularında zayıf.
- Teknik mesleki eğitimin önemi vurgulansa da uygulama yetersiz.
YErsoy-PANEL_MFE
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15

Çocuklarımızın çok azı „dünya liginde‟ ön sıralarda iken,
büyük çoğunluğu alt sıralardadır. (TIMSS; PISA)

YErsoy-PANEL_MFE

16

Ulusal ve uluslararası sınav sonuçları çok düĢündürücü!

- BaĢarı düzeyi, uluslararası ortalamaların
çok altında.
- EĢitsizlik olgusu (Gruplar ve okullar
arasında farklılıklar yüksek).
- Aralık açılmakta, derinleĢmekte.
YErsoy-PANEL_MFE
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17

BAġARISIZLIK
NEDEN
VE
NEREDEN
KAYNAKLANIYOR?

YErsoy-PANEL_MFE

Doğa Bilimleri
Matematik
Felsefesi

Eğitbilim
(Pedagoji)

Bilgisayar Bilimleri
Matematik

Matematik
Eğitimi

18

Mühendislik Bilimleri
Matematik
Tarihi

Psikoloji

Diğer Kaynak Bilim Disiplinleri
(Sosyoloji, Antropoloji, Dil Bilimleri, Etik v.d)

ġema 3. Matematik ve Matematik Eğitimi
YErsoy-PANEL_MFE
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19

BAZI SONUÇLAR
VE
ÖNERĠLER

YErsoy-PANEL_MFE
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Genel Bir Sonuç Yerine…
Eğitim sorunlarımızın çoğunun farkındayız ve
sorunların bir kısmını biliyoruz.
Bilmediğimiz, sorunların nedeni ve etkin çözümleri.
Bilimsel yöntemleri kullanarak bulgular belirlemek
yerine yönetimin görüĢünün doğru olduğuna inanıp
kendimizi kandırıyoruz.

YErsoy-PANEL_MFE
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21

Genel Bir Sonuç Yerine…
Gerçekler, ancak araştırarak gün ışığına çıkartılır,
berraklaşır ve net görülür.
Bu nedenle Ar-Ge çalışmalarına kaynak ayırmalı, var
olan insan kaynaklarımızı daha verimli ve etkin
kullanmalıyız.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sürdürmesi için
destek sağlamalı ve yardımcı olmalıyız.
YErsoy-PANEL_MFE
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BAZI ÖNERĠLER
Öğretme/öğrenme sürecinde uygulanan
geleneksel yöntemler çağdaĢlaĢtırılmalı.

Eğitimin yaĢam boyunca süreceğinden hareket
ederek öğretmen görev baĢında iken yalnız
bırakılmamalı, ona yardım ve destek sağlanmalıdır.
(Ersoy, 1992; Azar ve Çepni, 1999; Akdeniz ve Karamustafaoğlu, 2001).

YErsoy-PANEL_MFE
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23

Eğitim değiĢimdir.
DeğiĢim ise kaçınılmazdır.

YErsoy-PANEL_MFE

24

ġimdi Sıra Sizde...
Anlat düĢlerini, hayallerini, özlemlerini…
Ġstersen anlat gerçeklerini, sorunlarını ve
bildiklerini ...
********
BaĢlangıcı unutma,
BaĢarını sonlama,
Yorgunluğu düĢleme...
********
Anlat sen de yolculuğunu...
Uzun ya da kısa süren ömrünü...
YErsoy-PANEL_MFE
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Muammer OKUMUġ
Tekirdağ Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Sayın Panelistler, Değerli Katılımcılar;
Fen –Matematik Öğretmenlerinin Mesleki GeliĢimi kapsamında yapılan ve bu yıl
beĢincisi gerçekleĢtirilen seminere gerek katılım, gerek gösterilen ilgi, gerekse
akademisyenlerimizin katkıları her türlü teveccühe layıktır.
Ġlimizde 144 000 öğrencimiz eğitim- öğrenim görmektedir. Sosyo-kültürel ve
ekonomik özellikleri nedeniyle dinamik bir yapıya sahip olan ilimizde sanayinin
geliĢmesine paralel olarak öğrenci, öğretmen, fiziki mekan ve sosyal yaĢam alanlarında
sürekli bir değiĢkenlik mevcuttur. Bu sirkülasyon çerçevesinde göçün getirdiği eğitim,
öğretim, sağlık, sosyal ve kültürel değiĢimden ilimizin etkilenmemesi mümkün değildir.
Bizim sorumluluk anlayıĢımızda bu öğrencilere en iyi imkanlarla hizmet etmek gerekliliği
vardır. Öğretmenin isteklendirilmesi, yeniliklere paralel olarak değiĢen ve geliĢen eğitimöğretim, araç- gereç ve teknolojilerine adaptasyonlarının sağlanması kaçınılmazdır. Bunun
için, daha önceki seminerlerimizde Proje Hazırlama konusuna da yer verilmiĢti. Esas önemli
olan unsur, proje hazırlama becerilerinin öğrencilere yansıtılmasını ve yaygınlaĢtırılmasını
sağlamaktır.
Bakanlığımızın, üzerinde önemle durduğu “Bu Benim Eserim” Projesi kapsamında
2005-2006 Öğretim yılında 42, 2006-2007 Öğretim yılında 83, 2007-2008 Öğretim yılında
121, 2008-2009 Öğretim yılında 67, 2009-2010 Öğretim yılında 62; 2010-2011 Öğretim
yılında 227 proje öğrencilerimiz tarafından hazırlanmıĢtır. Son yıldaki ivmeye dikkat
edildiğinde, yapılan güzel çalıĢmaların ödüllendirilmesinin etkili olduğu görülmektedir.
Müdürlüğümüz bu konuda hassas davranmakta ve ödülü bu anlamda teĢvik etmektedir.
Sayın Panelistler, Değerli Katılımcılar;
Bu seminerde en çok dikkat çeken hususlar; atölye çalıĢmasının olması, bu
çalıĢmalarda her grubun akademisyenlerimiz ile birebir çalıĢma imkanı bulması, yapılan proje
örneklerinin sunumu oldu. Burada değerli akademisyenlerimize katkıları için ayrıca teĢekkür
etmek isterim.
Bu seminerde hazırlanan proje örneklerini imkanlar içerisinde basılı materyal haline
getirip öğretmenlerimizin istifadesine sunacağız. Ancak öğretmenlerimizin üzerine düĢen bir
görev var. O da, Ġl Müdürlüğümüzün “Bu Benim Eserim” ve “Proje Tabanlı Beceri”
yarıĢmalarına, Avrupa Birliği Projelerine, Trakya Kalkınma Ajansı‟nın açtığı proje
yarıĢmalarına mümkün olduğu kadar fazla katılımın olması için çaba göstermelidirler. Bu
katılımın öğrencilerimize mutlaka bir değer olarak geri dönüĢümü olacaktır.
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Unutmayalım ki velilerimiz öğretmenleri, ilgi, baĢarı, iletiĢim ve istekleri ile
değerlendirmektedirler.
Bu vesile ile Türk Fizik Vakfı‟nın değerli üyesi ve Eğitim DanıĢmanı Prof. Dr. Sayın
YaĢar ERSOY hocamız baĢta olmak üzere, Prof. Dr. Sayın Ayla GÜRDAL hocamıza,
Programın hazırlanmasında büyük emekleri olan Yrd. Doç. Dr. Sayın Aytekin ERDEM ve
Yrd. Doç. Dr. Sayın Gürcan UZAL‟a, NKÜ‟nin değerli akademisyenlerine, seminer
süresince bizlerden ilgi ve desteğini esirgemeyen Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek
Lisesi‟nin değerli idareci, öğretmen ve yardımcı personeline, özellikle gönüllü olarak bu
eğitimlere katılan değerli mesai arkadaĢlarım öğretmenlerimize teĢekkür eder, saygılar
sunarım.

Yrd.Doç.Dr.Muzaffer ERDOĞAN
AKADEMĠSYENLERDEN ALINABĠLECEK DESTEKLER
1) Proje konusunun belirlenmesi; Ġdeal olarak öğrenci tarafından yapılması gereken bu
iĢ, gerektiğinde akademisyen, öğretmen ve öğrenciler tarafından tartıĢılarak
belirlenebilir. Öğrencinin önerileri geliĢtirilerek projeye uygun hale getirilebilir.
2) Matematik ve Fizik müfredatları arasındaki bütünlüğün sağlanması; Deneysel
bile olsa fizik proje çalıĢmaları matematiksel bir yetkinlik gerektirmektedir. Ancak iki
konunun müfredatları arasındaki kopukluk nedeni ile bu bütünlük bir akademisyen
desteği ile sağlanabilir. Böylece genel müfredat sınırlarının dıĢına çıkmadan her iki
alandaki mevcut bilgiler bütünleĢtirilip verimli olarak kullanılmıĢ olur.
3) Deney araçlarının kullanılması; Teste dayalı eğitim nedeni ile okul
laboratuarlarındaki deney araçlarının kullanımında öğrenci ve öğretmenlerde
tecrübesizlik olabilir. Akademisyen yardımı bu alanda gerekli olabilir.
4) Sonuç raporunun ve posterin bilimsel bir yayın niteliğinde hazırlanması;
Akademisyenlerin bu alandaki tecrübelerinden yararlanılabilir.
PROJELERĠN UYGULANMASINDA KARġILAġILABĠLECEK SORUNLAR
Eğitim öyle bir sistemdir ki onunla ilgili herhangi bir konuyu tek baĢına ele almak
kanımca mümkün değildir. Bu nedenle proje çalıĢmalarını da her Ģeyden soyutlayarak ele
almak mümkün değildir.
Örneğin mevcut sınav sistemi ile kulüp faaliyetlerinde olduğu gibi bir tezat
oluĢturmaktadır. Test çözmeye dayalı bir eğitim sisteminde proje çalıĢmalarının gereken ilgiyi
görmeyeceğini, öğrenciler ve veliler tarafından zaman kaybı olarak değerlendirileceğini
düĢünüyorum.
Belli bir sınava yönelmiĢ bir öğrencinin araĢtırma düĢünmesi olanaksızdır.
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Sınav sisteminin tek mağduru söz konusu eğitsel faaliyetler değildir. Eğitimin bir aracı
olması gereken sınav bir amaca dönüĢünce örneğin sistemin içinde sanata da hiç yer
kalmamaktadır. Resim ve müzik derslerinde öğrencilerin test çözmesi sık rastlanılan bir
durumdur.
Peki, bu test çılgınlığı iyi öğrencilerin yetiĢmesine vesile olmakta mıdır? Hayır. Bir
diğer mağdur da üniversite eğitimi olmaktadır. Altyapısız öğrenciler üniversitede de istenilen
düzeye gelemeden mezun olup vasıfsız üniversite mezunları yığını oluĢmaktadır.
Bir eğitim kurumunun varlık nedeninin bir sınava bağlı olmaktan çıkarılmasının
sorunun çözümüne katkı getireceğini düĢünüyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı‟nın görevi araĢtırma geliĢtirme olmadığına göre projelerden
özgün bir buluĢ, ya da herhangi bir projenin dereceye girmesi beklenmemelidir. Öğrenciye
katacağı araĢtırmacı bakıĢ açısı tüm hayatı boyunca ona yol gösterecek, ruhsal ve zihinsel
geliĢimine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle projelerin dereceye girmeye kısıtlanmıĢ birer
etkinlik olmaktan çıkarılması ve kendi ölçeğinde değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Yrd.Doç.Dr.Aytekin ERDEM
PROJE HAZIRLANIRKEN KARġILAġILAN GÜÇLÜKLER
a) Öğretmen Açısından KarĢılaĢılan Güçlükler
Yapılandırmacı öğretim yaklaĢımı tekniklerinden biri olan proje tabanlı
öğrenme, hizmet içindeki birçok öğretmenimiz için yeni bir tekniktir. Kaldı ki, yeni
mezun öğretmenlerimizin bir kısmı da proje tabanlı öğretim hakkında ön bilgiye sahip
olmakla birlikte, proje hazırlama uygulaması açısından yeterli deneyime sahip
değildir. Bu seminer ve çalıĢtayda edinilen bilgi ve beceriler de öğrencilere proje
hazırlatmak için yeterli olmayabileceğinden, öğretmen arkadaĢlarımızın daha fazla
deneyim kazanabilmeleri için bundan sonra görev yaptıkları yörelerde değiĢik
alanlardan öğretmen arkadaĢları ile gruplar oluĢturarak, yörelerindeki bir
sorunun/problemin çözümü için proje hazırlamalarının yararlı olacağını
düĢünmekteyim.Böylece gerçekleĢtirdiğimiz etkinliklere katılan arkadaĢların proje
hazırlama basamaklarını tam olarak özümseyebileceklerine inanmaktayım.Kendileri
bir öğrenci gibi proje hazırlayan öğretmen arkadaĢların, öğrencilerinin proje hazırlama
sürecini daha doğru ve hedefe yönelik olarak yönetebileceklerini tahmin
edersiniz.Öğretmen arkadaĢlar, SBS ve YGS/LYS sınavlarına hazırlanmaları
nedeniyle öğrencilerin proje hazırlamaya eğilimli olmayacaklarını düĢünmekteler.Bu
sorunu aĢabilmeleri için arkadaĢlara iki önerim olabilir: 1) Liselerde özellikle 9. ve
10.sınıf, ilköğretimde ise 4.,5. ve 6.sınıflardaki öğrencilerine proje hazırlatabilirler. 2)
Öncelikle istekli öğrencilere proje hazırlatarak bu sorunu aĢabilirler.Ġstekli
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öğrencilerin gerçekleĢtirecekleri projeler de diğer öğrencileri proje çalıĢmalarına
isteklendirebilir/yönlendirebilir.
Proje hazırlatma konusundaki diğer bir sorun da, projenin kesinlikle bir buluĢ
olması gerektiği inancıdır.Daha açıkçası öğretmen arkadaĢlar, eğitim yöneticilerinin
ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin proje konusundaki beklentilerinin bu
yönde olduğunu düĢünmekteler.Oysa proje hazırlamada esas amaç, öğrencilerin proje
hazırlama sürecini yaĢamaları, yani ders konularını
proje tabanlı olarak
öğrenmeleridir. Elbette emek harcanarak hazırlanan bir projenin sonucunda, bir
buluĢun ortaya çıkabilmesi çok arzu edilen bir durumdur. Proje tabanlı öğrenen
öğrenciler bir zaman gelir ki, projeleriyle bir buluĢ ya da bir yenilik yapabilirler. Okul
yöneticilerinin ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de proje konusuna bu
Ģekilde yaklaĢmalarının daha doğru olacağına inanıyorum.
ġimdilerde tüm dersler öğrenilirken test tekniğinden söz ediliyor.Oysa test
tekniği bir ölçme değerlendirme aracıdır.Özellikle de ayırma/seçme sınav tekniği
olarak kullanılır.Öğrenme sürecinde derste ya da ders dıĢında doğrudan doğruya
öğrenmeye katkıda bulunan test tekniği adı verilen bir teknik yoktur.Öğrenme
olmadan test tekniği ne iĢe yarar? Tam öğrenme gerçekleĢtiğinde hangi araçlarla
ölçerseniz ölçünüz, sonuç
yani baĢarı durumu çok farklı sonuçlar
vermeyecektir.Öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme değerlendirme tekniği olan test
tekniği birbirine karıĢtırılmamalıdır. ġuna inanıyorum ki, sizler derslerinizde
öğrencilerinizin
kavramları, ilkeleri öğrenmelerine yardımcı olursanız
ve
öğrencilerinizi bu temel bilgileri sorunların/problemlerin çözümünde kullanmalarına
yönlendirebilirseniz, onların konuları iyice kavramalarını ve tam öğrenmelerini
sağlamıĢ olacaksınız.Elbette buna öncelikle öğrencilerinizi inandırmalısınız.Ġlköğretim
ya da lise öğrenimleri süresince matematik ya da fen bilimlerinden en az bir proje
hazırladıklarında elde edecekleri kazanımları yaĢam boyu kullanabileceklerini onlara
söylemelisiniz..Ayrıca bireysel çalıĢma eğilimi gösteren öğrencilerinize bireysel proje,
iĢbirliği ile çalıĢma eğilimi gösterenlere ise grup halinde proje hazırlama görevleri
verebilirsiniz. Ama herĢeyden önce öğrencilerin proje hazırlama sürecini daha verimli
yönetebilmeniz için proje konusunda daha fazla bilgi ve beceriye sahip
olmalısınız.Öğrencileriniz projelerini hazırlarken her aĢamada yaptıklarını kontrol
etmelisiniz ve hatalarını düzeltmelerinde kendilerine yardımcı olmalısınız.Rapor
yazılırken de her aĢamada öğrencilere rehberlik edilirken onlara yalnızca yol
gösterilmeli; raporlarındaki ifadeler ise öğrencilere ait olmalıdır.
b) Öğrenciler Açısından KarĢılaĢılan Güçlükler
Ġlköğretimdeki ve ortaöğretimdeki öğrenciler artık sınava odaklı olarak çalıĢma
eğilimi göstermektedirler. Gerek SBS gerekse ÖSYM sınavlarında sorular öğretim
programlarındaki konular ile ilgili olduğuna göre öncelikle konuların öğrenilmesi esas
amaç olmalıdır. Öğrencilerin bu psikolojik yaklaĢımları nedeniyle okul derslerine
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fazla önem vermek istemedikleri gözlemlenmektedir.Bu nedenle de yeni matematik ve
fen bilimleri öğretim programlarının gerektirdiği yeni öğretim yöntem ve tekniklerini
uygulama zorlukları bulunmaktadır.Oysa dershaneler bile artık bu yöntem ve
tekniklerle çözülebilecek soruları testleri arasına almaya baĢlamıĢlardır.O halde bu
yöntem ve teknikler okullarda öğrenilirse, öğrenciler bu tür test sorularını da daha
kolay çözebileceklerdir.
Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde internet ve kütüphanelerin araĢtırma
olanaklarını da kullanarak proje çalıĢması yaparlarsa edindikleri bilgi ve beceri
deneyimlerini üniversitedeki eğitimlerine de yansıtabileceklerdir.
Öğrencilerin bir güçlüğü de maliyeti yüksek ve uzun zaman alan projelerdir.
Maliyet sorununu aĢmak için iki çözüm olabilir: 1)DüĢük maliyetli projeler seçilebilir,
2) En fazla birkaç haftada sonlanabilecek bir proje konusu belirlenebilir.Konu
bulmakta zorlanılırsa, üniversitemiz öğretim elemanlarından destek alınabilir.
Yukarıdaki güçlükleri iĢbirliği ile aĢabiliriz.Biz üniversitedeki gönüllü öğretim
elemanları olarak sizlere bu konuda yardımcı olacağız.Bu seminerdeki/çalıĢtaydaki
sunuları ve örnek projeleri, düzenlediğimiz www.f2e2-ogretmen.com adresli web
sayfamızda kullanımınıza sunacağız.Daha sonra da buradaki bilgileri geniĢleterek
proje konusunda bir kılavuz kitapçık yayınlamayı düĢünüyoruz.

PROJE ÇALIġMALARINDA YAPILABĠLECEK AKADEMĠK YARDIMLAR
Öğretim yılı içerisinde öğrencilerinize proje konusunu belirlemede ve diğer proje
basamaklarında, bu seminere/çalıĢtaya gönüllü olarak katılan öğretim elemanları olarak
sizlere yardımcı olmaya hazırız. Üniversitemizdeki uygulama alanlarından ve geliĢmiĢ
kütüphanemizden yararlanabilmeniz için üniversitemiz yetkililerinin de sizlere yardımcı
olacaklarına inanmaktayım. Proje ürünü ortaya çıktığında proje raporunun ya da posterinin
hazırlanması sürecinde akademisyen arkadaĢlar sizlere yardımcı olabilirler.

PROJE YARIġMASINA ÇAĞRI
Sizlerin öncülüğünde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ‟da öğrencilerin
hazırlayacakları projeleri yarıĢtırarak, proje tabanlı öğretimin ilimizde yerleĢmesini birlikte
sağlayabiliriz. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü her yıl Haziran ayı baĢlarında proje sergisi
düzenlemektedir. 2012 yılında düzenlenecek sergide öğrencilerinizin projelerinin de yer
almasını istemez misiniz? Nisan 2012 tarihine kadar öğrenci projelerinin hazırlanmasını ve bu
projelerin okullarda sunulmalarını sağlarsanız, projelerin eksiklikleri ve hataları ortaya
çıkarılmıĢ olur.Mayıs ayında da gerekli düzeltmeler ve düzenlemeler yapılarak Haziran 2012
tarihinde projeler sunuma hazır olur. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve biz gönüllü
öğretim elemanlarından oluĢacak Proje DanıĢma Kurulu ve Yürütme Kurulu aracılığıyla
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sizlere yardımcı olmaya çalıĢacağız. Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Muammer
OKUMUġ arkadaĢımız projeleriniz için finans kaynakları sağlamaya çalıĢacaklarını
belirttiler. GerçekleĢtirilecek proje çalıĢmalarının takvimi ve projelerin değerlendirilmesi
konuları sizlere bir yazı ile bildirilecektir. Proje sergisine öğrencilerinizin projeleri ile
katılımınız için sizlere çağrı yapıyor ve çalıĢmalarınızda baĢarılar diliyorum.

Kadir DÜġÜNEN
Biyoloji Öğretmeni
Panel öncesi bu çalıĢtaya katılan arkadaĢlarla yaptığım görüĢmelerde onları temsilen
neleri dile getirmemi istersiniz? diye sorduğumda bana ilettiklerini Ģu baĢlıklar altında
toplayabilirim:
1. Matematik dersinde proje konusu bulmakta sıkıntı çekiyoruz.
2. “Bu Benim Eserim” Proje YarıĢması‟nda öğrenciler değil, biz yarıĢıyoruz. Yani
projeyi öğrenci değil, öğretmen yapıyor. Sonra proje öğrenciye mal ediliyor.
3. Projeler için bazı okullar egzersiz planı çerçevesinde ek ders ücreti ödemiĢ, bazıları ise
ödememiĢ. Oysa bu ücretin ödenmesi gerekiyor. Ortaöğretimde haftada 6 saat egzersiz
ücretinin ödenmesi gerekir.
4. Her ne kadar bu çalıĢtayda proje nasıl yapılır diye eğitim alsak da, TÜBĠTAK projeleri
için rapor yazım aĢamasında zorluk çekiyoruz, çünkü dikkate alınan kriterler daha
farklı.
5. Ortaöğretim öğrencileri TÜBĠTAK projelerine katılmaya çok hevesliler. Çünkü YGS
ve LYS puanları sırasında dereceye girdikleri taktirde ek puan alıyorlar.
6. TÜBĠTAK‟a proje hazırlamak için öğretmen eğitimi semineri veya çalıĢtayı istiyoruz.
7. Egzersiz ücretleri „Bir okulda okutulan ücretli derslerin toplamının %5‟ ini geçmez‟
diye bir uygulama var. Bu haksız bir uygulamadır, öğretmenlerin egzersiz ücretleri
çalıĢtıkları sürece ödenmelidir.
8. Öğrencilerin proje hazırlama ile ilgili sıkıntıları var. Onlar da sıkıntılarını Ģöyle ifade
ediyorlar:
a) Kaynaklar yetersiz.
b) Öğretmenler donanımlı değil.
c) Laboratuarlar yetersiz.
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9. TÜBĠTAK‟ın proje yarıĢmalarındaki jüri üyelerine de eleĢtirilerimiz var. Örneğin; 2011 yılı
Biyoloji Proje YarıĢması‟nda birinci seçilen projenin bir öğrenci projesi olmadığı, tüm
katılımcılar tarafından ifade ediliyor. Bu durum, yarıĢmaya katılan diğer öğrencilerin
kuruma güvenini zedeliyor.
Her olumsuz koĢula rağmen biz öğretmenler burada aldığımız eğitim çerçevesinde mümkün
olduğu kadar projeye dayalı eğitim çalıĢmalarına ağırlık vermeliyiz. Ortaöğretim Kurumları Arası
Proje YarıĢmaları için onları teĢvik etmeli; öğrencilerin yeni ufuklar kazanmalarını sağlamalıyız.
Herkesi saygıyla selamlıyorum.
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PROJE TABANLI MATEMATĠK VE FEN
BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠ:
BAZI MATEMATĠK PROJE KONULARI
TEKĠRDAĞ

BU DA BENĠM (BĠZĠM) PROJEM(ĠZ)!
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

PROJE KONULARI -1:

1

Matematik ve Evimiz

[ ] Yatak/ÇalıĢma Odam
[ ] Evimizi Yeniden Tasarlayalım

[ ] Mutfakta Geçen Saatler
[ ] Evimizin Çatısı
[ ] Evimizde Su Tüketimi
[ ] Evimizde OluĢan Katı Atıklar

[ ] Evimizin Isıtılması (Soba, Ocak, v.d.)
[ ] Evimizde ġenlik/ġölen Var (Doğum günü, Bayram, Düğün, v.d.)
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

170

2

PROJE KONULARI -2:

Matematik ve Okulumuz

[ ] Sınıfımızın Aydınlatılması
[ ] Koridorlara

Öğrenci Dolapları

[ ] Kütüphane: Kitap ve
[ ] Matematik

Kaynakları Düzenleme

Laboratuarı/Dersliği

[ ] Çok Amaçlı

Salon Yapma
[ ] Akvaryum Yapma
[ ] Halı Saha ve Turnuva
[ ] Kapalı

Spor Salonu

[ ] Yüzme

Havuzu Yapma ve ĠĢletme

Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

PROJE KONULARI -3:
[ ] Okulun

3

Matematik ve Okulumuz

Pencere ve Kapılarının Onarımı

[ ] Okulun Boya ve Badanası
[ ] Okul Bahçesini Düzenleme
[ ] Parke TaĢları (Çevre ve Alan)
[ ] Bahçede Oyun Yeri
[ ] Bayrak ve Flama Direği

[ ] GüneĢ Saati
[ ] Okulun Otomobil Parkı
[ ] Duvarsız Okul!
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011
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4

PROJE KONULARI -4:

[ ] Çiçeklik/Sera
[ ] Soğuk

Matematik ve Çevremiz

Yapımı-Çiçek Üretimi

Hava Deposu (Kiraz,Üzüm, v.d.)

[ ] Mantar YetiĢtirme/Toplama
[ ] Hayvan

(Kümes ve BüyükbaĢ) Çiftliği

[ ] Gözetleme

Kulesi (Yangın, v.d iĢler)

[ ] Yel/Su

Değirmeni

[ ] Bayrak

ve Flama Direği

[ ] Irmağı

Nasıl Geçeriz? (Sal, Köprü, v.d.)

[ ] Yat/Yük Limanı Tasarımı
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

PROJE KONULARI -5:

5

Matematik ve Çevremiz

[ ] Kentimize Trenle UlaĢım
[ ] Kentimizin Tren Garı

[ ] Yayalar için Alt-Üst Geçit Yapma
[ ] Kentin

Ġçme Suyu Kaynağı ve Su Tüketimi

[ ] Meyve

Bahçesi Düzenleme

[ ] Alabalık
[ ] Kentin
[ ] Akar

Çiftliği Kurma ve ĠĢletme

Ġçme Suyu ve Dağıtımı

Suların Değerlendirilmesi- Baraj/Sulama
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011
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6

PROJE KONULARI – 6:
[ ] Turizm:
[]

Matematik ve Ekonomi

Çevrede Barınak ve Eğlence Yerleri

Deniz Kıyısına Yat Limanı (Marina) Yapımı

[ ] Sağlık

Turizmi (Ġçme/Kaplıca)

[ ] Çevrede

Piknik Alanı Düzenleme

[ ] Dağlarda
[ ] Trakya

Yeni Ağaç Ürünleri YetiĢtirme

Yöresinde Sanayi Bitkileri (Ayçiçeği, Kanola v.d.) YetiĢtirme

[ ] Ormanları
[ ] Maden

Değerlendirme- ĠĢletme

Ocağı: ĠĢletme ve TaĢıma
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

PROJE KONULARI -7:
[ ] Kentin

7

Matematik ve Kentimiz

Tarihi (KuruluĢu, YaĢayan Halklar ve Ticaret)

[ ] KurtuluĢ

[ ] Kentte

SavaĢı ve Öyküler

Kültür ve Sanat (Kalıntılar, Müze, Kilimler)

[ ] Oyunlar (BeĢ taĢ, Dokuz taĢ, Dama, Çelik-çomak, v.d.)
[ ] Ġlçelerin

YerleĢimi (Koordinatları)

[ ] YerleĢim
[ ] Kent

Yerlerine UlaĢım (Yollar ve TaĢıtlar)

ve Çevresinin Bitki Örtüsü (Ağaçlar/Çiçekler)

[ ] Kente

Göç Hareketi (Son 40-50 yılda değiĢim)
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011
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8

PROJE KONULARI -8:
[ ] Kentin
[ ] Kentte

Mutfağı- Ünlü Yemek ve Ġçecekler

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme: AlıĢkanlıklar

[ ] Üretilen
[ ] Kentin

Matematik ve Kentimiz

Sağlıklı Besinler

GüzelleĢtirilmesi (Ev balkonları, sokak, cadde ve

meydanların çiçeklerle donatılması)
[ ] Kent

Kirliliği ile SavaĢ- Katı Atıklar/Plastik ġiĢe ve Torbalar

[ ] Kent

içi Yollar (Cadde ve sokaklar) Düzenlenmesi

[ ] Kent

içinde UlaĢım
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

PROJE KONULARI -9:
[ ] Yörede
[ ] GüneĢ

Matematik ve Kentte YaĢam

YetiĢtirilen Ürünleri Paketleme ve Pazarlama
Enerjisi ile Yemek PiĢirme

[ ] Rüzgar

Enerjisi- Rüzgar Gülleri

[ ] Evlerin

Isıtılması

[ ] Kent

ve Köylerde Sıcaklık DeğiĢimi: Derece Günleri

[ ] Kent

ve Köylerde Hava Durumu

[ ] Kent

ve Köylerde Yağmur ve Kar

[ ] Su

9

Sporu: Yelken ve Dalma YarıĢları
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011
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10

PROJE KONULARI -10:

Matematik ve Mutfak…

[ ] Doğum Günü Pastası
[ ] Pizza/Pide Günü
[ ] Bugün Tekirdağ Köftesi Yapalım mı?

[ ] Fırında Tavuk PiĢirme
[ ] Tencerede Yemek Fokurduyor!
[ ] Sıcak Çay (Kaplar ve çayın soğuması)
[ ] Hafif Ġçecekler (Meyveli gazoz, Soda-Maden suyu, v.d.)
[ ] Mutfakta BulaĢıklar Birikti!..

Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011

11

Kaynakça
MEB (2006). Ortaöğretim Proje Hazırlama Dersi Öğretim
Programı. Ankara: MEB.
MEB (2007). Ġlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve
Fen Bilimleri Proje ÇalıĢması: Bu Benim Eserim
Kılavuzu: Ankara: MEB.
MEB (2009). Ġlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı
ve Kılavuzu: 6-8. sınıflar. <http:ttkb.meb.gov.tr>
TÜBĠTAK (2010). Ortaöğretim Öğrencileri Arası AraĢtırma
Projeleri YarıĢması- 2010 Proje Rehberi. Ankara:
TÜBĠTAK Yay.
Y.Ersoy- PTÖ_MFES2011
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12

Bölüm 3
Ürünleri Yansıtma: Öğretmenlerin Hazırladığı Projeler

SUNULAN
PROJELER
23,24 ve 30 Haziran 2010
Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Konferans Salonu, Tekirdağ
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FEN MATEMATİK
ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ
GELİŞİM ETKİNLİKLERİ -IV
PROJE TABANLI MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
PROJE ÇALIŞMASI
2010

PROJENİN ADI
• EDİRNE’DEN ARDAHAN’A ,SİNOP’TAN HATAY’A
KOORDİNAT KOORDİNAT TÜRKİYE
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•EDĠRNE’DEN ARDAHAN’A ,SĠNOP’TAN
HATAY’A KOORDĠNAT KOORDĠNAT
TÜRKĠYE

PROJENİN AMACI
• KOORDİNAT SİSTEMİNİ
• BİR NOKTANIN KOORDİNATLARINI
• KOORDİNATLARI VERİLEN BİR NOKTAYI
BULABİLMEYİ EĞLENCELİ ŞEKİLDE
KAVRAYABİLME
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PROJENİN ÖNEMİ
• Koordinat düzlemini eğlenceli hale getirerek
daha anlaşılır kılmak
• Disiplinler arası koordinasyonu sağlamak
• Öğrenci merkezli öğretimi sağlamak

MALİYET HESABI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metal Levha : 10 TL
Mıknatıs : 3 TL
İki adet lazer : 2 TL
Harita : 5 TL
Yapıştırıcı : 1 TL
Bant : 1 TL
Keçeli Kalem: 3 TL
Yiyecek İçecek : 10 TL
Telefon : 10 TL
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PROJENĠN ÖNEMĠ
Koordinat düzlemini eğlenceli hale getirerek
daha anlaĢılır kılmak
Disiplinler arası koordinasyonu sağlamak
Öğrenci merkezli öğretimi sağlamak
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ÖZET
• Projemizi hazırlarken öğrencilerin
somutlaştırmakta sıkıntı çektikleri bir kavram
olan koordinat düzlemini,bu düzlem üzerinde
nokta bulmayı ve bir noktanın koordinatlarını
daha eğlenceli ve anlaşılır kılmayı
amaçladık.Bunun için Türkiye haritasını işin
içine katarak koordinat düzlemini hazırladık.

İÇİNDEKİLER
I- GİRİŞ

I.I. Amaç
I.II. Projenin Önemi
I.III. Maliyet Hesabı
II-LİTERATÜR BİLGİLERİ
III-MATERYAL VE METOD
IV- SONUÇ VE ÖNERİLER
V.I. Sonuçlar ve Tartışma
V.II. Öneriler
V- KAYNAKLAR
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LİTERATÜR BİLGİLERİ
• Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni
(apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni
(ordinat ekseni) dir.

• Eksenlerin kesiştiği noktaya orijin denir.

• Analitik düzlemde her noktaya bir (x, y) sayı
ikilisi karşılık gelir. Bu sayı ikilisine noktanın
koordinatları denir.P(x, y) noktası için, x
noktanın apsisi, y de ordinatıdır. Apsis ve
ordinat değerleri eksenlere çizilen dik
doğruların eksenleri kestiği noktalardır.
• Orijinin koordinatları O(0,0) dır.
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• Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun
oluşturduğu sisteme koordinat düzlemi denir.
Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik
koordinat düzlemi olarak da adlandırılır.
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Araç ve Gereçler:
•
•
•
•
•
•

50*50 ebatlarında metal levha
Türkiye iller haritası
2 adet lazer
2 adet mıknatıs
Bant
Keçeli kalem

YÖNTEM:

• Projeyi hazırlarken koordinat düzlemi ve
materyaller hakkında bilgi taraması
yaptık ve bu bilgileri değerlendirerek
gerekli malzemeleri temin ettik. Türkiye
iller haritasını 50*50 ebatlarındaki metal
tablonun üzerine yapıştırdık.
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• Ankara ilini orijin kabul ederek
haritamızın üzerine apsis ve ordinat
eksenlerini çizdik. İllerin merkez
noktalarını işaretledik. Lazerleri 90˚lik
açıyla mıknatıs üzerine yapıştırdık. Lazer
ışınlarının düştüğü noktalar o ilin
koordinatlarını belirtmektedir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA
• Bu proje öğretim yöntem ve tekniklerini
materyal ile desteklemektedir.
• Projemiz araştırma, tasarım ve model
şeklindedir.
• Bu materyal ile koordinat düzlemi diğer
derslerle ilişkilendirilerek somutlaştırılması
sağlanmıştır.
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ÖNERİLER:
• Bu proje harita kapsamı genişletilerek
(Dünya haritası) veya daraltılarak (il, ilçe
haritası) kullanılabilir.
• Koordinat düzlemi yaşamımızda çok önemli bir
yer tutmaktadır. Örneğin uzay teknolojisi,
harita bilimi, yer-yön tarifi gibi alanlarda
kullanıldığı için öğrencilerin bu yönde
farkındalıklarının artmasını sağlayacaktır.

KAYNAKLAR:
• www.matematikciyiz.com
• ALTUN Murat, Matematik Öğretimi, 2004, sf.
398
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• PROF. DR. YAŞAR ERSOY ,PROF.DR. AYLA
GÜRDAL ,YRD. DOÇ.DR. AYTEKİN ERDEM VE
BU ÇALIŞMAYA KATILAN TÜM ARKADAŞLARA
TEŞEKKÜR EDERİZ
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1

2
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HAZIRLAYANLAR:
Nurcan ÇEVĠK

Murat Ersin ATMACA
Ahmet HACIKERĠMOĞLU

M.P. Fen Lisesi Biyoloji Öğretmeni

Namık Kemal A. Lisesi Fizik Öğretmeni
M.P. Fen Lisesi Matematik Öğretmeni

Nuray EREN

Z.H. Kız Meslek Lisesi Fizik Öğretmeni

Leyla ERGÜN

Ticaret Meslek Lisesi Fizik Öğretmeni

Nazmiye TURA

Z.H. Kız Meslek Lisesi Kimya Öğretmeni

Aylin SARIOĞLU

Ticaret Meslek Lisesi Matematik Öğretmeni

Namık Önder ÇAĞLAYANOĞLU M.P. Fen Lisesi Fizik Öğretmeni
Ali SIVACI

Nazile Gülen KINALI
Aysel PÜSKÜLLÜ

Ticaret Meslek Lisesi Biyoloji Öğretmeni

Namık Kemal A. Lisesi Fizik Öğretmeni
Tekirdağ Lisesi Fizik Öğretmeni
3

ÖZET
Bu çalıĢmada, farklı hedeflerde eğitim veren
okulların bir arada bulunmasının yarattığı sorunların
ne olduğu incelenmiĢtir.Bunun için yarı
yapılandırılmıĢ görüĢme tekniği kullanılarak 20092010 öğretim yılında Tekirdağ ilinde Öğretmenler
caddesinde bulunan 4 farklı okuldan ( T.M.P Fen
Lisesi,Ticaret Meslek Lisesi,Kız Meslek
Lisesi,Namık Kemal Lisesi) 2’Ģer öğrenci ve
öğretmen olmak üzere toplam 16
katılımcıdan,hazırlanan 4 farklı soruya cevap
vermeleri istenmiĢ ve buradan çıkan sonuçlar
değerlendirilmiĢtir.

4
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•

Ġncelemenin ilk evresi genelde niteliksel
yapıda bir çalıĢma olup veriler sormaca
(anket), yüz yüze katılımcı öğrenci ve
öğretmenlerden derlenmiĢtir. Ayrıca,
gerçekleĢtirilen inceleme daha sonra
okulların bulunduğu yerleĢim bölgesinde
tarama yöntemi ile yapılacak büyük ölçekli
asıl araĢtırma için pilot çalıĢma özelliğini
taĢımaktadır.

5

• Bu araĢtırmada, okulların aynı
bölgede bulunmasının getirdiği sorunlar
ulaĢım, ekonomi , güvenlik , öğrenci
iliĢkileri bağlamında öğretmen ve
öğrenci görüĢleri yansıtılmaktadır.

6
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İÇİNDEKİLER
I- GİRİŞ
I.I. Amaç
I.II. Projenin Önemi
I.III. Sayıtlılar
I.IV. Sınırlılıklar
I.V. Maliyet Hesabı
I.VI. Zaman Çizelgesi
II-YÖNTEM
III.I Evren ve Örneklem
III-BULGULAR VE YORUM
IV- SONUÇ VE ÖNERİLER
V.I. Sonuçlar ve Tartışma
V.II. Öneriler
V- KAYNAKLAR
VI- EKLER
EK II- Fotoğraflar
7

AMAÇ
•

Hürriyet mahallesi, Öğretmenler caddesindeki
okulların aynı bölgede bulunmasının yarattığı ulaşım,
güvenlik, maddi sıkıntılar, farklı amaçlara sahip
öğrencilerin bir arada bulunması yönünden
incelenmek ve eğer büyük sorunlar tespit edilirse
daha büyük kapsamlı bir proje oluşturarak Tekirdağ ili
genelinde çözüm stratejileri geliştirmektir.

8
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GİRİŞ
• Aynı ortamı zorunlu olarak paylaşan onlarca,
bazen de yüzlerce öğrencinin
farklı nitelikteki kültürel özgeçmişleri, biyolojik,
zihinsel ve duyuşsal gelişmişlik
düzeyleri, algılama, kavrama ve anlama
becerileri, değer, gereksinim, inanç, tutum,
seçim ve kişilik özellikleri doğal olarak insan
ilişkilerinde kişiler arası çatışmaya ve
anlaşmazlıklara yol açabilmektedir.
9

•

Bu denli çok öğrencinin istemlerinin ve
gereksinimlerinin aynı anda ve aynı ortamda
her zaman tatmin edilmesi oldukça güç
olduğundan sınıfta ve okul ortamında kişiler
arası çatışmalar ve anlaşmazlıklar doğal ve
kaçınılmazdır.
• (Türnüklü,2005) *

10
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11

• Okullarda etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi
ve öğrencilerin kendi potansiyellerini
geliştirebilmeleri için okulun öğrenci ve
öğretmenler açısından güvenli bir ortam
olması gerekir.

12
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• Güvenli bir öğrenme ortamı olmadan
öğretmenler öğretimde, öğrenciler de
öğrenmede sıkıntılar yaşarlar. Öğrenciler
güvenlik endişesi taşırsa öğrenmeye
yoğunlaşamazlar. Öyleyse okulların güvenli
hale getirilmesi önemli bir zorunluluktur.
• (Kaufman, DeVoe, Peter, Ruddy, Miller,
Planty,Snyder ve Rand, 2003)

13

• Karip (1999) Kişiler arası çatışmaların daha
önce yaşanılan çatışmalar ile çevresel
koşulların etkileşimi sonucu oluştuğunu
belirtmektedir.

14

194

• Çevresel koşullar olarak sınırlı kaynakların

paylaĢımı, amaç farklılıkları ve özerklik isteği

gösterilmektedir.Bireyin daha önce yaşamış
olduğu çatışmalar ile çevresel koşulların
etkileşimi, somut bir çatışmaya neden
olabileceği gibi, gelecekte okul ortamında
karşılaşılabilecek gizil bir çatışmayı da
yapılandırabileceği belirtilmektedir.(Karip
,1999)
15

• Aynı okulda bile farklı değerlere sahip
öğrenciler bir araya geldiğinde birçok çatışma
ve olaylar yaşanırken, farklı amaçlara sahip
okulların bir arada aynı kaynakları kullanması
ve aynı çevreyi paylaşmaları çatışmayı daha
da arttırmaktadır.

16
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• Bu çalışmada literatürden elde edilen veriler
doğrultusunda farklı sosyokültürel değerlere sahip
öğrencilerin ve eğitim anlayışlarının farklı olduğu
okulların bir arada bulunmasının ne denli doğru
olabileceği araştırılmıştır. Ortaya çıkabilecek sorunlar
ulaşım,güvenlik, ekonomi,öğrenci ilişkileri olmak
üzere 4 alt problem şeklinde belirlenmiştir.

17

PROJENİN ÖNEMİ
Eğitim sırasında ortaya çıkan sorunları en
aza indirmek ve başarıyı etkileyen çevre
koşullarında ideal ortamı sağlamak için bu
araştırma yapılmıştır.

18
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SAYILTILAR
Görüşü
Görüşüalınan
alınan katılımcıların
katılımcıların
samimi cevap samimi
verdiği
cevap
verdiği
varsayılmıştır.
varsayılmıştır.

19

Sınırlılıklar
• Araştırma Öğretmenler Caddesinde bulunan dört
farklı okul ile ,
• Görüşü alınan katılımcıların sayısı 16 ile ,
• Araştırma 23.06.2010 -30.06.2010 tarihleriyle ,
• Nitel İnceleme dört soruyla sınırlıdır.

20
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MALİYET
-Fotokopi :Tane: 25krş:4 TL
-Ulaşım:150krşx110:16,5 TL
-Haberleşme:20x65krş: 13TL
-Yeme-İçme Masrafları:50TL

Toplam:83,50 TL

21

Zaman Çizelgesi
Proje Basamakları

Gün

Başlangıç

Bitiş

İlgililer

Proje

8

23.06.2010

30.06.2010

Proje konusunun
tespiti

1

23.06.2010

23.06.2010

Prof.Dr.Ayla Gürdal,
Prof.Dr.Yaşar Ersoy,
Öğrt.Leyla Ergün
,Yrd.Doç.Dr.Aytekin
Erdem

Literatür Taraması
Yapılması

4

24.06.2010

27.06.2010

Proje Ekibi

Verilerin Toplanması

1

28.06.2010

28.06.2010

Proje Ekibi

Bulguların
Değerlendirilmesi ve
Yorumlanması

2

28.06.2010

29.06.2010

Proje Ekibi ve
Yrd.Doç.DrAytekin
Erdem,Prof.Dr.Yaşar
Ersoy

Sonuç ve Önerilerin
Tespiti

1

29.06.2010

29.06.2010

Proje Ekibi

Projenin Sunuma
Hazırlanması

1

29.06.2010

29.06.2010

Proje Ekibi

Sunum

1

30.06.2010

30.06.2010

Proje Ekibi
22
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YÖNTEM
Araştırma Problemleri
• Bu çalışmada başlıca dört soruya yanıt
aranmakta , öğretmen ve öğrencilerin konuyla
ilgili düşünceleri yansıtılmaktadır.

23

EVREN VE ÖRNEKLEM
-Evren
• Öğretmenler Caddesinde bulunan eğitim
kurumlarından dört tanesinin
öğretmenleri ve öğrencileri.
-Örneklem
• Dört ayrı ortaöğretim kurumundan
rastgele seçilen sekiz öğretmen ve sekiz
öğrenci
24
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YÖNTEM
Araştırma Problemleri
• Sorular:
• (a) Benim evim çok uzakta olduğu için okula gelmekte
güçlük çekiyorum.Evet?Hayır?
• (b) Okulların aynı yörede olmaları güvenlik açısından
sakıncalı mı?
• (c) Okulların aynı yörede olması maddi açıdan sıkıntı
yaratıyor mu?
• (d) Okulların aynı yörede olması farklı okullardaki
öğrencilerin ilişkilerini olumlu mu yoksa olumsuz mu
etkiler?
25

Veri Kaynakları ve Ölçme Aracı
• Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme
tekniği kullanılarak 8 öğrenci ve 8
öğretmenden nitel veriler elde edilerek
bulgulara ulaşılmıştır.

26
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NİTEL ANALİZ SONUÇLARI
• Araştırma problemlerinde belirtilen , katılımcı
öğrenci ve öğretmenlere yöneltilen her bir
soru için, katılımcılardan elde edilen bulgular
Çizelge 1 ve Çizelge 2 ‘de sunulmuştur.

27
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SONUÇ
• Çizelge 1 incelendiğinde;
•
Evi okula uzak olan öğrencilerin erken
kalkma ve okula geç kalma sorunları yaşadığı
görülüyor.
•
Okulların aynı bölgede olmasının trafik
güvenliği açısından sıkıntı yarattığı, öğrenciler
arasında kavga ve çatışmalara neden olduğu
anlaşılıyor.
•

203

32

Öğrencilerin
okulların aynı
bölgede olmasının
Öğrencilerin
okulların
maddi sıkıntı
aynı
bölgede olmasının
yaratmadığı
görüĢünde
olduğu
maddi
sıkıntı yaratmadığı
görülüyor.

görüşünde olduğu görülüyor.

33

•

Öğrenciler arasında bilgi, kültür alışverişi ,
arkadaş çevrelerinin genişlediği görülüyor.
Ancak; kötü alışkanlıkları olan öğrencilerin
örnek alındığı, kavga olaylarının arttığı, farklı
okul türleri arasında kavga olaylarının daha
çok olduğu ortaya çıkıyor.

34
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• Çizelge 2 incelendiğinde;
•
Evi okula uzak olan öğretmenlerin trafik sorunu
yaşadığı, toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk
sebebiyle binmekte güçlük çektikleri, bunun yanında
erken kalkmaktan ve yolda kaybedilen zamandan
rahatsız oldukları anlaşılıyor. Evi okula yakın olan
öğretmenler de okuldan merkezi yerlere ulaşmakta
yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar.
•

35

• Ergen yaştaki birçok öğrencinin bir arada
bulunmasının kavgalara neden olduğu ve
öğretmenlerin müdahale etmekte güçlük
çektikleri anlaşılıyor. Okul çıkış saatlerinde
yabancı kişilerin varlığının kontrolü
zorlaştırdığı, trafik yoğunluğunun güvenlik
açısından sıkıntı yarattığı anlaşılıyor.
•

36
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• Öğretmenlerin bir kısmının ulaşımda maddi sıkıntı
yaşadığı görülüyor.
•
Öğretmenlerin çoğu okulların bir arada olmasının
öğrenci ilişkileri açısından olumsuz görüş bildirmekle
beraber, bir kısım öğretmen öğrenciler arasında
rekabetin arttığını, birbirleriyle yardımlaşıp,
birbirlerini doğrudan gözlemleyebileceğini
düşünüyor. Okulların birbirlerinin farklı
imkanlarından yararlanabileceğini söylüyor.

37

• Hemen hemen tüm katılımcı öğretmenlerin okulların
aynı bölgede olması ile ilgili olumsuz görüş bildirdiği
görülüyor. Öğrenciler arasında tartışma ve kavgaların
olduğu, bu tartışmaların okula taşındığı anlaşılıyor.
Ayrıca öğretmenler olumsuz davranışların örnek
alınabileceğini düşünüyor. Öğrencilerin karşı cinsle
olan ilişkilerinde ve ayrıca okula giriş çıkışlarında
öğretmenlerin sorun yaşadıkları anlaşılıyor.

38
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• Çizelge 1 ve Çizelge 2 ortak incelendiğinde
öğretmen ve öğrencilerin ulaşım
problemlerinden ve trafik yoğunluğundan
sıkıntı yaşadıkları görülüyor.

39

• Yine öğretmen ve öğrencilerin öğrenciler
arasındaki kavga ve çatışmalardan rahatsız
oldukları görülüyor.

40
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ÖNERİLER
• Okullar bölgesi etrafında bulunan uygun boş
alanların öğrencilerin kullanabileceği sosyal
alan (sinema salonu, konferans salonu, sergi
salonu gibi) statüsünde değerlendirilmesi

42
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ÖNERİLER
• Okullar arası sergi ve yarışmaların
düzenlenmesi
• Okullar arası sportif karşılaşmaların yapılması
• Okul giriş çıkış saatlerinde Öğretmenler
caddesinin trafiğinin sağlıklı hale getirilmesi

43

ÖNERİLER
• Motorlu sürücü kursu araçlarının eğitimlerinin
okullar bölgesi güzergahında yapılmaması
• Okul servis araçlarının öğrenci indirme ve
bindirme işlemleri için tahsis edilecek özel
yerlerin olması

44
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ÖNERİLER
• Okullarda bulunan salonların diğer okul
öğrencilerinin de kullanabileceği şekilde
programların oluşturulması
• Okul giriş çıkış saatlerinde toplu taşıma
araçlarının sayısının arttırılması ve toplu
taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesi

45

46
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MATEMATĠK-FEN ÖĞRETMENLERĠ
PROJE TABANLI ÖĞRENME
ETKĠNLĠKLERĠ PROJESĠ

KARAYOLLARINDA
GÜVENLĠĞĠ ARTIRMAK ĠÇĠN
AĞIR YÜK TAġIYICILARININ
DEMĠRYOLLARI ĠLE
TAġINMASI
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HAZIRLAYANLAR:
Hakan EROL – Matematik Öğretmeni
Özgür ġENGÜL – Fizik Öğretmeni
Fikret OLÇAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Nedim YAVġAN – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Mustafa KAHRAMAN – Matematik Öğretmeni
Ayhan MORALAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
Haziran, 2010
TEKĠRDAĞ
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ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, karayollarında ağır yük
taĢıyan kamyonet, kamyon ve tırların demiryolu ile
taĢınması durumunda trafik kazalarında, ulaĢım
maliyetlerinde, hava ve gürültü kirliliğinde meydana
gelebilecek
değiĢiklikleri
araĢtırmaktır.
Bu bağlamda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
verilerine göre Türkiye Ġstatistik Kurumu’nun 2007
Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2008 Motorlu Kara TaĢıtları
Ġstatistikleri ve 2009 Bölgesel Göstergeler yayınları
ve araĢtırmamıza kaynak teĢkil edebilecek çeĢitli
internet sitelerinden yararlanılmıĢtır.

Yaptığımız
çalıĢma
sonucunda,
karayollarında araç yoğunluğu %20
olan ağır yük taĢıyıcılarının demiryolu
ile taĢınması durumunda, her yıl
yaĢanan ölümlü ve yaralamalı trafik
kazalarının azalacağı, yol maliyetlerinin
düĢeceği, hava ve gürültü kirliliğinin
azalacağı düĢünülmektedir.
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I- GĠRĠġ
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EK II- TeĢekkür
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Ülkemizde karayollarında meydana
gelen trafik kazalarının maddi boyutu
katrilyonlarla ifade edilmesine karĢın,
olayın manevi boyutunun, diğer bir ifade
ile insanın en temel hakkı olan yaĢama
hakkının sağlanması için demiryollarına
gereken önemi vermenin artık zorunluluk
boyutuna ulaĢtığı görülmektedir.

Amaç
Bu çalıĢmanın amacı, karayollarında ağır
yük taĢıyan kamyonet, kamyon ve tırların
demiryolu ile taĢınması durumunda trafik
kazalarında, ulaĢım maliyetlerinde, hava ve
gürültü kirliliğinde meydana gelebilecek
değiĢiklikleri araĢtırmaktır .

217

Projenin Önemi:
Bu projenin karayollarında
güvenliğin arttırılması, çevre
ve hava kirliliğinin azaltılması,
yol maliyetlerinin düĢürülmesi
bakımından önemli olduğu
düĢünülmektedir.

I.III.

Sayıltılar

•Türkiye Ġstatistik Kurumundan alınan verilerin, Türkiye
ortalamalarını yansıttığı,
•Karayolu taĢıma maliyetleri için Motorlu TaĢıyıcılar
Kooperatiflerinden alınan maliyet değerlerinin gerçek
değerleri yansıttığı varsayılmıĢtır.

I.IV. Sınırlılıklar
• Veriler, Türkiye Ġstatistik Kurumunun 2007, 2008 ve 2009
yıllarında çıkardığı istatistik yayınları ile,
• Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatiflerinin Konya-Ġstanbul ve
Konya-Adana örnek yol maliyet verileri ile,
• TCDD’nın Konya-Ġstanbul ve Konya-Adana yol maliyet
çizelge değerleri ile sınırlıdır.
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I.V. Maliyet Hesabı
Hazırladığımız projede veriler internet
ortamından sağlandığı için maliyet kalemi
bulunmamaktadır.
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LĠTERATÜR
BĠLGĠLERĠ


Trafik: Yayaların, hayvanların ve taĢıtların karayolları



TaĢıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taĢımaya



Yük TaĢıtı: Yük taĢımak için imal edilmiĢ motosiklet,



Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir

üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir.
yarayan araçlara taĢıt denir.

kamyonet ve kamyon gibi motorlu taĢıtlardır.

veya birden fazlar aracın karıĢtığı ölüm, yaralanma ve
zararla sonuçlanmıĢ olan olaydır.

YÖNTEM

Bu araĢtırma tarama modelindedir. Ġnternet
ortamında Türkiye Ġstatistik Kurumu, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları ve bazı kaynak teĢkil edebilecek
bilgiler bulunduran internet sitelerinden kaynak
taraması yapılmıĢ olup, kaza istatistikleri, maliyet
hesapları, karayolu taĢıma ücretleri, çevre kirliliğine
ve gürültü kirliliğine olan etkileri araĢtırılmıĢtır.
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Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın
evrenini
Türkiye
genelinde ağır yük taĢımacılığı yapan
kamyon ve tırlar, örneklemini ise
Ġstanbul-Konya
ve
Ġstanbul-Adana
arasında ağır yük taĢımacılığı yapan
kamyon ve tırlar oluĢturmaktadır.

BULGULAR VE YORUMLAR
A) GÜVENLĠK AÇISINDAN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine
göre bugüne kadar trafik kazalarında
ölenlerin
sayısı,
dünyadaki
tüm
savaĢlarda ölenlerin sayısından daha
fazladır.
Dünyada her yıl 1 milyon 250 binin
üzerinde insan, trafik kazalarında
hayatını kaybediyor.
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A) GÜVENLĠK AÇISINDAN

Ülkemizde ise 2007 verilerine
göre;
106 994 ölümlü ve
yaralamalı kazada,
5007 kiĢi hayatını kaybetmiĢ,

189 057 kiĢi de yaralanmıĢtır.

A) GÜVENLĠK AÇISINDAN

Ülkemizde
Karayolu
yerine
Demiryolu
yatırımlarına
ağırlık
verilmesi
durumunda;
trafik
kazalarında yaklaĢık 1/31,
ölü
sayısında 1/11,
yaralı
sayısında ise 1/24 oranında azalma
sağlanabilecektir.
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A) GÜVENLĠK AÇISINDAN

Trafikte
%20
oranında
bulunan ağır tonajlı yük
taĢıyıcılarının karıĢtığı 346
471
kaza
incelendiğinde,
ölümlü ve yaralamalı 30 880
kazada, 371 kiĢi ölmüĢ, 9526
kiĢi yaralanmıĢtır.

B) KULLANIM MALĠYETLERĠ AÇISINDAN

Konya
Motorlu
TaĢıyıcılar
Kooperatifine bağlı Konya-Ġstanbul
arası çalıĢan 3 ayrı araç için 20
tonluk bir yükün karayolu ile
taĢınması maliyeti ortalama:

1170 TL ’dir.
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B) KULLANIM MALĠYETLERĠ AÇISINDAN

Aynı
ulaĢım
için
TCDD’den
aldığımız fiyata göre bu güzergâhta
20 ton’luk bir yükün taĢıma bedeli
ise:

748 TL olmaktadır.

B) KULLANIM MALĠYETLERĠ AÇISINDAN

Karayolu taĢıma maliyeti : 1170 TL
Demiryolu taĢıma maliyeti : 748 TL
Bu duruma göre yükünü demiryolu ile
taĢıyan bir araç sahibi bu taĢımadan,

422 TL kâr sağlamaktadır.
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B) KULLANIM MALĠYETLERĠ AÇISINDAN

Benzer bir hesaplamayı
arasında yapacak olursak;

Adana-Ġstanbul

Karayolu taĢıma maliyeti
Demiryolu taĢıma maliyeti
olmaktadır.

: 1450 TL
: 1123 TL

Bu duruma göre yükünü demiryolu ile
taĢıyan bir araç sahibi bu taĢımadan,
327 TL kâr sağlamaktadır.

C) ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ AÇISINDAN

Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 m3
temiz havayı bir tek taĢıtın sadece 10
dakikalık bir süre içerisinde tehlikeli hale
dönüĢtürmesi, kentlerdeki yüz binlerce
taĢıtın neden olduğu hava kirliliğinin
boyutu hakkında bizlere yeterli bir fikir
verebilir.
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C) ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ AÇISINDAN

Karayollarının hava kirliliğindeki payı
% 85 iken, demiryollarının payı dizelli
çekim nedeniyle % 5 düzeyindedir.
Elektrikli çekimde ise hava kirliliği söz
konusu değildir.

D) GÜRÜLTÜ AÇISINDAN

• Yapılan araĢtırmalarda
karayollarındaki gürültü Ģiddetinin 72- 92
desibel arasında değiĢtiği tespit
edilmiĢtir. Ağır taĢıtlar için bu değer 103
desibele kadar çıkmaktadır.
• Buna karĢın, saatte 150 km hızla giden
bir trenin gürültüsü 65-75 desibel
arasındadır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç ve TartıĢma
Bu araĢtırmada Emniyet Genel
Müdürlüğü kayıtlarında bulunan
13 022 945 taĢıtın %20’sini
oluĢturan ağır yük taĢıyıcılarının
kazaya karıĢma oranının %24
olduğu tespit edilmiĢtir.

Bu çalıĢma ile kayıtlı bulunan
2 619 661 ağır yük taĢıyıcısının
karıĢtığı 346 471 kazanın önüne
geçilebilir, bu araçların sebep
olduğu yıllık ortalama 371 ölüm
ve
9526
yaralanma
vakası
önlenmiĢ olunabilir.
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TaĢıma
maliyetleri
dikkate
alındığında, ortalama bir değerle %
29 oranında bir kar sağlayan bu
proje ile araç ve yük sahipleri için
daha
kazançlı
bir
ticaret
gerçekleĢecektir.

TaĢıt egzozlarından çıkan zehirleyici
gaz ve dumanların havayı kirletme
oranının % 65-77 arasında olduğu
düĢünüldüğünde, aynı egzoz salınımında
bulunduklarını düĢünsek bile % 13-15
oranında
hava
kirliliği
önlenmiĢ
olunabilir.
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Ağır yük taĢıyıcılarının çevreye yaydığı
gürültü
ve
psikolojik
etkileri
düĢünüldüğünde, bu çalıĢma ile daha
rahat yolculuklar yapılabilir, duygusal
rahatsızlıklardan kurtulunabilinir.

Öneriler:
Ağır
yük
taĢıyıcılarının
karayollarında seyretmeleri yerine,
demiryoluna
teĢvik
edilmeleri,
maddi ve manevi olarak kazanç
sağlayacaktır.
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Çevre kirliliğinin önlenmesi
veya çevreye verilen zararlar
düĢünüldüğünde, bu araçların
demiryollarına yönlendirilmesi,
insan sağlığı açısından faydalı
olacaktır.

Gürültü
kirliliğinin
önüne
geçilmesine
trafikten
baĢlanacak
olunursa,
yük
taĢıtlarının
karayolundan
demiryollarına
yönlendirilmesi,
duyuĢsal
olarak
rahatlama sağlayacaktır.
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TÜĠK, Motorlu Kara TaĢıtları, Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2007
TÜĠK, Motorlu Kara TaĢıtları, Motorlu Kara TaĢıtları Ġstatistikleri, 2008
TÜĠK, Motorlu Kara TaĢıtları, Bölgesel Göstergeler Yayınları, 2009
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http:∕∕www.tcdd.gov.tr∕Price∕ShowPrice∕?startStation=1960&finishStation=6903
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http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
Köyağasıoğlu, L., ÇalıĢ, G., Gürültü ile Mücadele, Dördüncü Bilimsel ve
Teknik Çevrc Kongresi, 5-9 Haziran 1988, Ġzmir. 1988.
http://www.cevreonline.com/gurultu2/gurultunun%20insanlara%20etkisi.htm
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GĠRĠġ
TEKĠRDAĞ ĠLĠNDE AYÇĠÇEĞĠ EKĠM ALANLARININ AZALMASI

PROBLEM

TEKĠRDAĞDA AYÇĠÇEĞĠ EKĠM
ALANLARININ AZALMASININ NEDENLERĠ
NELERDĠR?
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kkan

AMAÇ

AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNĠN ARTTIRILMASI
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MALİYET
Poster 10 TL
 Fotoğraf baskıları 12 TL
 GörüĢmeler için yol harcırahları 80 TL
 Basılı evrak 12 TL
 Kırtasiye 3TL


ALT PROBLEMLER








1-KANOLA ÜRETĠMĠ AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNĠN AZALMASINA
ETKEN MĠ?
2-DEVLET DESTEĞĠNĠN AZ OLMASI VAZGEÇMEYE NEDEN
OLMUġ MUDUR?
3-AYÇĠÇEĞĠNĠN TOPRAK ĠSTEĞĠ,EKĠM ALANLARININ
AZALMASINDA ETKĠLĠ MĠDĠR?
4-KURAKLIĞA DAYANIKLI AYÇĠÇEK IRKLARININ
TOHUMLARININ ÜRETĠLMEMESĠ
5-TEKĠRDAĞDA ÜRETĠM YAPAN YAĞ FABRĠKALARI BUNDAN
ETKĠLENMĠġ MĠDĠR?
6-AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠMĠNĠN AZALMASI ĠTHALATIN ARTMASINA
NEDEN OLMUġ MUDUR?
7-BĠRĠM ALANDAN ELDE EDĠLEN ÜRÜNÜN DÜġÜKLÜĞÜ VE
ALTERNATĠF ÜRÜNLERĠN ARTIġI EKĠM ALANLARININ
AZALMASINA NEDEN OLMUġ MUDUR?
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SINIRLILIK

TEKĠRDAĞ ĠLĠ
 SON 5 YIL (2004 -2009)
 50 DEKAR VE ÜSTÜ ARAZĠ
 AYÇĠÇEĞĠ ÜRETĠCĠLERĠ
 GÖRÜġMEYE KATILAN 10 KĠġĠ
 ĠLE SINIRLIDIR.


LİTERATÜR








1-TEKĠRDAĞ TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ,‟‟AYÇĠÇEK
EKĠM ALANLARI‟‟ (2004-2009).
2-TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU
3-TEKĠRDAĞ TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2009
FAALĠYET RAPORU.
4-YAĞLI TOHUMLAR DERNEĞĠ,YAĞ MODÜLÜ.
5-TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ,25.MAYIS.2010,BASIN
AÇIKLAMASI.
6-FAO VERĠLERĠ(www.fao.org.).
7-TRAKYA BĠRLĠK
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MATERYAL & YÖNTEM
Literatür çalıĢmasına dayalı olan bu çalıĢmanın
materyalini ikincil veriler oluĢturmuĢtur.Konu ile
ilgili daha önceden yapılmıĢ araĢtırma ve
yayınlar ile kitap,dergi ,istatistik ve raporlardan
da yararlanılmıĢtır.
 AraĢtırma yöntemi
 GörüĢme yöntemi
 Tekirdağ Ġlinde ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerden
seçilen örneklem;alt grup (10 çiftçi) ile görüĢme
 Tarama yöntemi
 Analiz yöntemi
 KarĢılaĢtırma yöntemi


TABLO 1 ARAZİ SAHİPLERIYLE GÖRÜŞME
1.Soru

TABLO 1

Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

2.Soru
Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

3.Soru
Ayçiçeği yerine
yeni bir ürün
ekimi yapıyor
musunuz*

4.Soru
Yeni ürünü tercih
etmenizin
nedenleri nedir?

5.Soru
Eğer devlet
ayçiçeğine daha
fazla
fiyat/destekleme
verirse ekimi
arttırmayı
düĢünür
müsünüz?

Mustafa DüĢünen
Ġnecik Köyü

40 yıl

50 Dekar

Evet,Kanola

1-Getirisinin fazla
olması
2-Tarlanın
dinlenmesini
sağlaması
3-Bakımının
ayçiçeğine göre
kolay olması

Evet

Latif Aktuna
Gündüzlü Köyü

18 yıl

100 Dekar

Evet,Buğday
Kanola

1-Kuraklıktan
etkilenmediği için
2-Ġklim Ģartlarına
dayanıklı olduğu
için
3-Buğday verimini
arttırıyor
4-Riski az
5-Getirisi fazla

Evet
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1.Soru
Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

2.Soru
Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

3.Soru
Ayçiçeği yerine
yeni bir ürün
ekimi yapıyor
musunuz*

4.Soru
Yeni ürünü
tercih etmenizin
nedenleri nedir?

5.Soru
Eğer devlet
ayçiçeğine daha
fazla
fiyat/destekleme
verirse ekimi
arttırmayı
düĢünür
müsünüz?

Hilmi Güngörmez
Ġnecik Köyü

40 Yıl

200 Dekar

Evet,kanola
buğday

1-Devlet
desteğinin fazla
olması
2-Birim alandan
alınan ürünün
fazla olması
3-SatıĢ
garantisinin
olması

Evet

Zeki Boz
Malkara,
GüneĢli Köyü

45 Yıl

50 Dekar

Evet ,kanola mısır

Riski az,getirisi
daha fazla
Yabani
domuzların
çoğüalması

Evet,devlet destek
verirse ayçiçeği
ekimi düĢünürüm

Mustafa Düzgen
Müstecep Köyü

40 Yıl

200 Dekar

Evet,buğday
mısır kanola

1-Kuraklığa
dayanıklı
2-Riski az
3-Getirisi fazla

Evet devlet daha
fazla fiyat desteği
verirse ayçiçeği
ekimini arttırmayı
düĢünüyorum

Mustafa Vardar
Yeniçiftlik Köyü

30 Yıl

650 Dekar

Evet kanola

1-Getirisi fazla
2-SatıĢ garantisi
var
3-Riski az

Evet

ARAZİ SAHİPLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞME
TABLO

1

TABLO 1

ARAZİ SAHİPLERIYLE GÖRÜŞME

1.Soru
Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

2.Soru
Kaç yıldır
ayçiçeği
ekiyorsunuz?

3.Soru
Ayçiçeği yerine
yeni bir ürün
ekimi yapıyor
musunuz*

4.Soru
Yeni ürünü tercih
etmenizin
nedenleri nedir?

5.Soru
Eğer devlet
ayçiçeğine daha
fazla
fiyat/destekleme
verirse ekimi
arttırmayı
düĢünür
müsünüz?

Mustafa Yılmaz
Malkara,Ġbribey
Köyü

20 Yıl

1000 Dekar

Evet

1-Getirisi fazla
2-Riski az

Hayır

Halil Mert
Ġbribey Köyü

25 Yıl

150 Dekar

Evet

1-Riski az
2-Getirisi fazla

Evet

Recep Gülek
Ġbribey Köyü

20 Yıl

120 Dekar

Evet

1-Getirisi fazla

Evet

Turan Umurgan
Gazioğlu Köyü

50 Yıl

350 Dekar

Evet kanola

1-Getirisi fazla
2-Riski az

Evet

TABLO

1
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TABLO 1








20 Yıl üzeri ve 50 Dekar ile daha fazlasında ekim yapan
üreticilerin ;
% 100 ü ayçiçeği dıĢında ekim yapmaktadır.
%100 ü ayçiçeğinden daha fazla getirisi olduğu
için,ayçiçeğinden baĢka bitki tercih etmektedir.
% 90 ı ayçiçeğine göre daha fazla devlet desteği verildiği
için ,baĢta kanola,buğday ve mısır ekimini tercih
etmektedir.
% 70 i kanola ekimini ,riski az olduğu için(kuraklığa
dayanıklılık,yabani domuzların çoğalıp ayçiçeğini
yemesi,iklim Ģartlarına dayanıklılık,birim alandan alınan
ürünün fazla olması,bakımının ayçiçeğine oranla kolay
olması nedenleriyle )tercih etmektedir.

TABLO 2

EkiliĢ (da)
2009
2008
2007
2006
2005

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

Ayçiçeği
1.379.615
1.417.063
1.448.610
1.434.070
1.404.730

Kanola
108.800
93.595
19.100
7.581
3.050
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TABLO 3 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TUİK )
VERİLERI
EkiliĢ (da)
2009
2008
2007
2006
2005

Ayçiçeği
1.293.361
1.332.332
1.325.601
1.412.198
1.375.280

Kanola

TABLO 2-TABLO-3
TABLO 2 ve TABLO 3 te görüldüğü gibi,
 2005-2009 yılları arasında ayçiçeği ekimi
 YaklaĢık 100.000 dekar azalırken,kanola
ekimi
 YaklaĢık 100.000 dekar artmıĢtır.
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108.800
108.598
19.100
7.581
3.050

TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİLER,MAYIS 2007,TARIMSAL EKONOMI ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ,SAYFA 40-41















Sektörün GeliĢimi ve Mevcut Yapısı
International Standard Industrial Classification (ISIC) revize 2‟ye göre bitkisel yağ ve ürünleri sanayi
3115 kod numarası ile adlandırılmıĢtır. Zeytinyağı, prina, prina yağı, bitkisel ham yağlar, sıvı rafine
yağlar, margarin, yağlı tohum küspeleri sektörün alt dallarıdır.
1980‟li yıllarda tarımsal sanayi sektöründe görülen geliĢmelere paralel olarak, gerek teknoloji gerekse
üretim miktarı açsından bitkisel yağ sanayiinde de önemli geliĢmeler yaĢanmıĢtır. Ancak arz-talep veya
iklim koĢullarına bağlı olarak yağlı tohumlar ve özellikle ayçiçeği üretiminde görülen dalgalanmalar,
bitkisel yağ üretimi ve ticaretini de etkilemektedir.
Sektörde ilkelden moderne her çeĢit teknoloji kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle son on yılda
yeni kurulan tesisler ve yenilenen tesislerde tamamen modern teknoloji kullanıldığı gözlenmektedir
(Anonim, 2003d).
Türkiye‟de değiĢik kapasitelerde yağ üretimi yapan tesis bulunmaktadır. Ancak ortalama kapasite
büyüklüğünün AB ve ABD gibi ülkelerle kıyaslandığında oldukça küçük düzeyde bulunduğu
görülmektedir. Söz konusu ülkelerde tesis sayısının az, buna karĢılık kurulu kapasitelerin yüksek
değerlerde olduğu görülmektedir. Türkiye bitkisel yağ sektörünün çok sayıda ve ortalama olarak küçük
kapasitedeki tesislerden oluĢması, pazarda güçlü bir rekabet ortamının meydana gelmesine neden
olmaktadır. Bu durum sektördeki kar marjlarının oldukça düĢmesine yol açarken diğer yandan
piyasadaki ürün kalitesinde büyük farklılıkların sebebi olarak görülmektedir (Anonim, 2003d).
Türkiye‟de bitkisel yağ sanayinin en önemli ürünlerinden biri ayçiçek yağıdır. Türkiye‟de ayçiçeği tarımı
daha çok Trakya bölgesinde yapıldığından, geleneksel olarak ayçiçeği hamyağı üreten tesisler eskiden
beri bu bölgede yoğunlaĢmıĢtır. Sayısal olarak bakıldığında, Trakya bölgesinde yer alan ham yağ üretim
tesislerinin büyük bir çoğunluğu “baç sistemi” esasına göre kurulmuĢtur (Anonim, 2003d).
En fazla kullanılan yağ olan ayçiçek yağı talebinin, nüfus artıĢıyla birlikte her geçen gün artmasına
karĢılık ayçiçeği üretiminde kayda değer bir geliĢme sağlanamaması, Türkiye‟nin ithalata olan
bağımlılığını da giderek artırmaktadır.
Bitkisel yağ sanayinde 2000 yılı sonunda yaĢanan ekonomik krizle birlikte kapanan firmalar yanı sıra
bazı firmalar da üretime ara vermiĢtir. Özellikle Trakya bölgesinde çalıĢmalarına son veren firma sayısı
hızla artmaktadır. Ekonomik krizle birlikte tüketimde hafif bir düĢüĢ beklenmektedir (Dölekoğlu, 2002).

TÜRKİYE’DE BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDEKİ GELİŞMELER VE GELECEĞE YÖNELİK
BEKLENTİLER,MAYIS 2007,TARIMSAL EKONOMI ARAŞTIRMA ENSTITÜSÜ,SAYFA 40-41








Yağlı Tohumlar Üretim, Tüketim ve DıĢ Ticaretinde KarĢılaĢılan Sorunlar
Türkiye‟nin bitkisel yağ üretiminde en önemli yağ bitkilerinden biri de ayçiçeği yağıdır. Ancak
ayçiçeği yağı üretiminin yetersizliğinde hammaddeyi oluĢturan ayçiçeği tohumu üretiminin azlığı,
1990‟lı yıllarla birlikte hibrit tohum kullanılmasına karĢın en önemli sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Tohum üretimindeki yetersizliğin nedeni için de ekim alanlarının daralması
söylenebilir.
Hammadde kalitesinin düĢüklüğü; ayçiçeği tohumunun dane oranının uygunsuzluğu, tohumların
yabancı madde içermesi ve yağ oranının düĢük olması hammadde kalitesini düĢürmektedir.
Sulama yetersizliği; Türkiye‟de ayçiçeği tarımı yapılan alanlarda oldukça sınırlı sulama
yapılmaktadır. Sulama olanaklarının arttırılması durumunda birim alandan elde edilen ürün
fazlalaĢacaktır. Ancak, sulama olanaklarının artmasıyla birlikte, ayçiçeği tarımı yapabileceklerin
baĢka ürünlerin tarımına yönelmemesi için de gerekli önlemler alınmalıdır. Birlikler kanalıyla
uygulanmakta olan destekleme alımları ayçiçeği tohum üretimini arttırmadığı göz önüne alınınca,
bu uygulamanın yetersiz olduğu düĢünülebilir. Ayçiçeği ile birlikte tüm yağlı tohumlarda alım
garantisi yanında, ekim alanı veya üretim miktarı üzerinden parasal destek uygulamasının
faydalı olacağı düĢünülmektedir (Düztepe, 1999).
Ġstatistik bilgilerin yetersizliği; Türkiye‟de bitkisel yağlarla ilgili güncel ve sağlıklı bilgilerin
bulunabilmesinde zorluklar vardır. Bunun en önemli nedeni, bu konudaki bilgilerin DĠE‟ye tam ve
zamanında ulaĢamamasıdır. Özellikle televizyondan ve diğer yayın organlarından yararlanılarak,
çiftçiler ve yağ üreticileri bu konuda eğitilebilirler. Bölgesel bilgileri toplamakla görevli ilgili kurum
ve kuruluĢların personeli de istatistik bilgilerin önemi konusunda eğitilmelidir. Bu istatistik bilgiler
bitkisel yağ sorunumuzun çözümü için oluĢturulacak politikaları belirlemede önemli rol
oynayacaktır.
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Türkiye‟de ekimi yapılan yağ bitkileri arasında birinci sırayı ayçiçeği almaktadır. Ülkemizin
bitkisel yağ tüketiminde ayçiçeği yağının yüzde 70‟lik bir payı vardır. Türkiye‟de yıllara
göre değiĢmekle beraber yaklaĢık 550-600 bin hektar alanda ayçiçeği ekimi
yapılmaktadır. Buna göre ayçiçeği ekiliĢ alanlarının %73‟ü Trakya-Marmara, %13‟ü Ġç
Anadolu, %10‟u Karadeniz, %3‟ü Ege ve %1‟i Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri‟ndedir.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye 2008 yılında 411 bin 575 ton ham
ayçiçeği yağı, 456 bin 096 ayçiçeği tohumu ve 204 bin ton ayçiçeği tohumu küspesi ithal
etti. Bulgaristan, Ukrayna ve Arjantin‟den yapılan yağlı tohum ve türevleri ithalatı için 3
milyar dolar ödendi.
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı 2010 yılı ayçiçeği destekleme primini 23 KuruĢ olarak
belirlerken, kanola için 30 KuruĢ destekleme primi açıklamasının üreticiyi ayçiçeği yerine
kanolaya yönlendireceği Ģeklinde değerlendirilebilir. Ayçiçeğine alternatif diğer bir yağlı
tohum ise kanola. Adı biyoyakıtla birlikte anılmaktadır. Soya ve ayçiçeğinden sonra
dünyada en fazla üretilen yağlı tohum. Kanola ile ayçiçeği arasındaki prim farkı, ayçiçeği
üretiminin büyük bir kısmını karĢılayan Trakya Bölgesi‟nde çiftçilerin kanolaya
yönelmesine neden olmaktadır.
Ayçiçeği tarımında son 10 yılda ekim alanlarında yüzde 36‟lık, üretimde ise yüzde 38‟lik
bir azalma görülüyor.(Trakya Birlik verileri)
GeçmiĢte illere göre üretim durumuna baktığımızda ayçiçeği üretimimizin yüzde 62,5‟ si
sırasıyla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerimizde gerçekleĢmiĢtir. Bu illerimizi sırasıyla
Ġstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve KahramanmaraĢ izlemektedir.
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Trakya Birlik, geçtiğimiz sezon yağlık ayçiçeği alım kampanyasında 0,70 TLKg
olarak belirlenen avans fiyatla ortaklarından ham yağ oranına, normal alım
esaslarına ve high oleik olmasına göre toplam 340 bin 487 ton ayçiçeği
mubayaası yaptı. 238 milyon 340 bin lira tutarındaki ayçiçeği bedellerinin
tamamını üreticilere ödeyen birlik, bu sezon ayçiçeği kesin alım fiyatını 0,75
TLKg olarak belirledi. Üreticiye verilen avans fiyat yeterli olmamaktadır. 2010
yılı tarımsal desteklemeleri içerisinde ayçiçeğine verilen 0,230 TL‟lik destek
üreticileri memnun etmemektedir., Üreticilerin fark beklediği , verilecek farka
göre ayçiçeği üretiminde artıĢ veya azalıĢ yaĢanacağı görülmektedir.
2009 yılında Trakya‟da ayçiçeği üretim alanlarında yüzde 5 oranında daralma
yaĢanmaktadır (Trakya Birlik verileri)
Destekleme politikalarının sürekli olmaması bir eksiklik olarak
değerlendirilebilir. Bu nedenle uygulanmak istenen politikaların sürekliliği
sağlanmalıdır.
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Tekirdağ ilinde kanola üretiminin artması ,ayçiçeği üretim alanlarının azalmasına
neden olmuĢtur.Kanolaya verilen devlet desteğinin fazla olması kanola ekimini
teĢvik etmektedir.Aynı zamanda pazarlama kolaylığının olduğu

belirtilmiĢtir.Ayçiçeğinin toprak isteği kanolaya göre daha fazladır.Kanola ise kıraç
arazilerde ,daha az toprak isteğiyle yetiĢtirilebilmektedir. Dekar baĢına alınan birim
ürün daha fazladır.Ayçiçeğinde dekar baĢına alınan birim ürün daha
azdır.Tekirdağ‟da ayçiçek üretiminde ekim alanları azalmıĢtır.Yemeklik yağ üretimi
ihtiyacının karĢılanması amacıyla ham yağ ithali artmıĢtır.Ayçiçeğine verilen devlet
desteğinin az olması, ayçiçeği ekiminden vazgeçilmesine neden olmuĢtur.
Sulama yetersizliği; Sulama olanaklarının arttırılması durumunda birim alandan
elde edilen ürün fazlalaĢacaktır. Ancak, sulama olanaklarının artmasıyla birlikte,
ayçiçeği tarımı yapabileceklerin baĢka ürünlerin tarımına yönelmemesi için de
gerekli önlemler alınmalıdır. Birlikler kanalıyla uygulanmakta olan destekleme
alımlarının ayçiçeği tohum üretimini arttırmadığı göz önüne alınınca, bu
uygulamanın yetersiz olduğu düĢünülebilir.
Tarım Bakanlığının ülkede ürün dağılımı profilini çıkararak,nüfusun ihtiyaçlarına
göre destekleme ve planlama yapması önerilebilir.
TARIM ĠL MÜDÜRLÜKLERĠ ARACILIĞIYLA EKĠM BÖLGELERĠ BELĠRLENEREK,
ARAZĠNĠN BU DOĞRULTUDA EKĠMĠNĠN YAPILMASI ÖNERĠLĠR.
(PANCAR EKĠMĠNDE OLDUĞU GĠBĠ)
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ÖZET
Araştırmanın amacı Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki 5-14
yaş arasındaki ilköğretim öğrencilerinde görülen obezite sıklığını, bu
sıklığın yaşa ve cinsiyete göre değişimini araştırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle Hayrabolu ilçesindeki
merkez ilköğretim okullarından Doğanbey İlköğretim Okulu
öğrencilerinin boy ve kiloları ölçülerek kayıt altına alınmıştır. Bu
çalışmada 268 öğrenci ile çalışılmıştır.
Bu okuldan elde edilen veriler excel programında
değerlendirilerek analizi yapılmıştır.
Çalışma sonucunda 13 öğrenciye karşılık gelen %5 oranında
obez öğrenci tespit edilmiştir. Çalışma sonunda Hayrabolu’da 5-14 yaş
aralığındaki obezite sıklığı belirlenerek dünyada görülen obezite
sıklığı ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada Hayrabolu’da 5-14 yaş
aralığında görülen obezite sıklığının dünya ortalamasının altında
olduğu görülmektedir.
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I. GİRİŞ
Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli
sağlık sorunları arasında obezite giderek artmaktadır. Obezite; bedende
yağlı kütlenin yağsız kütleye oranla aşırı derecede artması ve boy
uzunluğunun, vücut ağırlığı ile kıyaslandığında vücut ağırlığının istenen
kriterlerin üzerinde olması durumudur (Akbulut ve vd.,2007).
Çocukluk çağında ortaya çıkan obezite, erişkin obezitesi için
önemli bir risk faktörüdür.
Erişkin şişmanların çoğunda obezite
başlangıcının çocukluk yaşlarına uzandığı iyi bilinmektedir. Yakın
zamanlara kadar ülkemizde çocuklardaki şişmanlık üzerinde pek
durulmamış ve “şişman çocuk, sağlıklı çocuktur” görüşü aileler ve
hekimler arasında yaygın kabul görmüştür . Obezite, teşhis edildiğinde
bir hastalık olarak kabul edilmeli, erişkin yaşlarda devamının ve
komplikasyonlarının önlenebilmesi için erken dönemde tedaviye
başlanmalıdır (Ataş ve vd., 1997).
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Sosyo-ekonomik gelişime paralel olarak, çevresel ve
davranışsal
değişiklikler toplumda obezite sıklığını
arttırmaktadır. Obezite sıklığının en düşük olduğu ülkeler
Çin (%3,8), Singapur (%6,7), Pakistan (%7-8) olup; en yüksek
olduğu ülkeler de Naru (erkeklerde %85, kadınlarda %93) ve
Samoa’dır (%75) (Akbulut ve vd.,2007).
Obezitenin
yoğunluğunun
belirlenmesinin
ve
beraberinde gerekli durumlarda önlemler alınmasının birçok
sağlık
sorununu
başlamadan
önlemiş
olacağı
düşünülmektedir. Bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak
amacıyla yapılan bu çalışmanın problem cümlesini
“Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 5-14 yaş grubu öğrencilerde
görülen obezite sıklığı nedir?” sorusu oluşturmaktadır.

I.I. Amaç:
Bu araştırmanın amacı, Hayrabolu’da 5-14 yaşlarındaki öğrenciler
arasında görülen obezite sıklığı araştırılarak, bu konuda okullarda da
alınacak önlemler konusunda ön bilgi oluşmasını sağlamaktır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır.
1.
2.
3.
4.
5.

Hayrabolu ’daki 5-14 yaşlarındaki öğrencilerde obezite görülme
sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 5 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme
sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 6 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme
sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 7 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme
sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 8 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme
sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
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6. Hayrabolu ’da 9 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
7.

8.
9.

10.
11.

görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 10 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 11 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 12 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 13 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?
Hayrabolu ’da 14 yaşlarındaki öğrenciler arasında obezite
görülme sıklığı cinsiyete göre değişmekte midir?

I.II. Projenin Önemi:
Bu projede Hayrabolu’da yaşayan 5-14 yaşlarındaki
öğrencilerde görülen obezite sıklığının tespitinin önemli
olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmaların yapılması
hastalığın erken teşhisi bakımından da önem taşımaktadır.
I.III. Sayıltılar:
Boy ve kilo ölçümlerinin doğru oldukları varsayılmıştır.
I.IV. Sınırlılıklar:
1. Araştırma Hayrabolu’da yaşayan 268 kişiyle,
2. Araştırma verileri Hayrabolu’daki MEB kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerle,
3. Bu araştırma 12.12.2011-16.12.2011 tarihleri ile sınırlıdır.
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ZAMAN

12.12. 11

13.12. 11

16.12. 11

HARCAMA

I.V. Maliyet Hesabı:

YTL
10

YTL
5

YTL

2

BİRİM
Fotokopi ücreti
(0,1 x 100)
Baskül ve metre

3

Gidiş-geliş

1

TOPLAM

20

0

0

1 ve 2 numaralı harcamaları Doğanbey Ġ.Ö.O ve 3
numaralı harcamayı Hayrabolu MEM‟lüğü karĢılamıĢtır.

30
30

5

30

I.VI. Zaman Çizelgesi:
No
1

2

İşin Adı
Proje

Gün Başlangıç Bitiş
İlgililer
6 12.12.2011 17.12.2011

Proje Konusunun Tespiti

3 Literatür taraması yapılması
4 Verilerin elde edilmesi
Bulguların Değerlendirilmesi ve
5
yorumlanması
Sonuç ve Önerilerin Tespit
6
edilmesi
7 Projenin sunuma hazırlanması
8 Sunum

12.12.2011 12.12.2011 PROJE EKİBİ
1
1

12.12.2011 13.12.2011
13.12.2011 14.12.2011

1

14.12.2011 14.12.2011

1

15.12.2011 15.12.2011

1
1

16.09.2011 16.09.2011 PROJE EKİBİ
17.09.2011 17.09.2011 PROJE EKİBİ

2.1.Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan
Faktörler
Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör
içinde, aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite
yetersizliği önemli nedenler olarak kabul edilmektedir.
Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik,
fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek
çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna
neden olmaktadır.
Tüm
dünyada
özellikle
çocukluk
çağı
obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki
değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması
nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin
rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir.
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2.2. Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları:
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları aşağıda sıralanmaktadır;
• İnsülin direnci - Hiperinsülinemi
• Tip 2 Diyabet
• Hipertansiyon
• Koroner arter hastalığı
• Hiperlipidemi - Hipertrigliseridemi
• Metabolik sendrom
• Safra kesesi hastalıkları
• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi,endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri, erkeklerde
ise kolon ve prostat kanserleri )
• Osteoartrit
• Felç
• Uyku apnesi
• Karaciğer yağlanması
• Astım
• Solunum zorluğu
• Gebelik komplikasyonları
• Menstruasyon düzensizlikleri
• Aşırı kıllanma
• Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskinin artması
• Ruhsal sorunlar: Anoreksiya nevroza (yemek yememe), Blumia nevroza (kusarak yediği besinlerden
yararlanmama), Binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu veya bir şeyi daha fazla yiyerek
psikolojik doyum sağlamaya çalışma
• Toplumsal uyumsuzluklar ve kas-iskelet sistemi problemleri (www.beslenme.saglik.gov.tr).

2.4.Obezitenin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
a) Vücutta Yağın Direkt Ölçümü
 Vücut dansitesinin, laboratuar ortamında ölçümüne dayanan bu yüntemler;
 Sualtı ağırlık ölçümü
 Manyetik rezonans yöntemi
 Biytometrik impedens analizi
 Nöron aktivasyon yöntemi
 Radyoloji yöntemi
 Toplam vücut potasyum yöntemi
 Ultrasonografi yöntemi
 Bilgisayarlı tomografi yöntemi
 Dual enerjili X-ışını absorbsiyometrisi başlıkları altında sıralanabilir (Akbulut ve
vd.,2007).
b)Vücuttaki Yağın İndirekt Ölçümü
Her ülkenin, hatta kimiz zaman her toplumun kendi standart verilerinden yola çıkılarak
yapılan genellemeye dayalı yöntemlerdir. Antropolojik verilerin değerlendirilmesi nedeniyle
“Antropometrik Ölçümler” şeklinde sıralanan bu yöntemler;





Vücut kütle indeksi (VKİ)
Relatif ağırlık (boya göre ağırlık)
Deri kıvrım kalınlığı
Bel-kalça oranı şeklinde sıralanabilir (Turgut, 2008)
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III. YÖNTEM
Bu
araştırmada
tarama
modeli
uygulanmıştır.
Çalışmamızda Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı bir ilköğretim okuluna devam eden öğrenciler
araştırma kapsamına alındı. Tarama için gerekli izinler alındı.
3.1. Ölçümlerin Yapılması
Çalışmaya katılan öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri her
öğrencinin kendi sınıfında yapıldı.
Boy uzunluğu çelik şerit metre kullanılarak ölçüldü.
Ağırlık ölçümü taşınabilen bir baskül düz zeminde sıfıra
ayarlandıktan sonra, öğrencilerin hafif giysili olmalarına dikkat
edilerek alınmıştır.
Boy ve kilo ölçümleri kullanılarak tüm öğrencilerin Vücut
Kitle İndeksleri- VKİ (ağırlık(kg)/boy2(m2)) hesaplanmıştır. VKİ
temelinde yaş gruplarına göre hazırlanan fazla ağırlık ve obezite
sınırları kullanılarak (Ek-1) çocuklar sınıflandırılmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem:
Araştırmanın evrenini Hayrabolu’daki 5-14
yaşındaki çocuklar, örneklemini ise Hayrabolu’da
Doğanbey İlköğretim Okulu’na devam eden 5-14 yaş
aralığındaki 121 kız (% 45) ve 147 erkek (%55) olmak
üzere toplam 268 kişi oluşturmaktadır.
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IV. BULGULAR VE YORUMLAR
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri excel
programında yüzdeler ve aritmetik ortalamalar alınarak değerlendirilmiĢtir.
Çıkan sonuçlara göre tablolar oluĢturulmuĢtur.
Tablo 4.1. 5 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve
obezite sıklığı
.
YAŞ
GRUBU

5 YAŞ
5,5 YAŞ

OBEZİTE
SINIRI

BOY
ORT

KİLO
ORT

VKİ
ORT

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

113

20,3

15,9

7

5

1

2

0

1

116

20,5

15,4

5

8

0

2

0

1

TOPLAM

12

13

1

4

0

2

32

YÜZDE

38

41

3

13

0

6

100

NORMAL

FAZLA AĞIRLIK

TOPLAM
16
16

Tablo 4.1‟e göre, 5 yaĢındaki öğrencilerde kızların % 3‟ünün
fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise %13‟ünün fazla kilolu ve % 6‟sının da
obez olduğu bulundu.

Tablo 4.2. 6 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ
ortalamaları ve obezite sıklığı
YAŞ
GRUBU

BOY
ORT

KİLO
ORT

VKİ
ORT

FAZLA AĞIRLIK OBEZİTE SINIRI

NORMAL

6 YAŞ

118

22,9

16,2

KIZ
7

6,5 YAŞ

122

23,2

15,3

7

6

2

0

0

0

14
42

13
39

4
12

0
0

0
0

2
6

TOPLAM
YÜZDE

ERKEK
7

KIZ
2

ERKEK KIZ
0
0

ERKEK
2

TOPL
AM
18
15
33
100

Tablo 4.2 incelendiğinde, 6 yaĢındaki kızların % 12‟ sinin fazla kilolu olduğu
, erkeklerin ise % 6‟ sının obez olduğu anlaĢılmaktadır..

Tablo 4.3. 7 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ
GRUBU

BOY
ORT

KİLO
ORT

VKİ
ORT

NORMAL

KIZ

FAZLA AĞIRLIK

ERKEK

KIZ

ERKEK

OBEZİTE SINIRI

KIZ

TOPLA
M

ERKEK

7 YAŞ

125

28,1

17,6

4

5

3

2

1

1

7,5 YAŞ

126

27,1

16,8

3

11

1

1

2

0

16
18

TOPLAM

7

16

4

3

3

1

34

YÜZDE

21

47

12

9

9

3

100

Tablo 4.3’e göre, 7 yaşındaki öğrencilerde kızların % 12’sinin fazla kilolu
ve % 9’unun obez olduğu , erkeklerin ise %9’ nun fazla kilolu ve % 3’ nün de obez
olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.4. 8 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ
GRUB
U
8 YAŞ
8,5 YAŞ

BOY KİLO
ORT ORT

VKİ
ORT

125
25,7
133
30,2
TOPLAM
YÜZDE

16,4
17

FAZLA
AĞIRLIK
ERKE
KIZ
K
0
0
1
2
1
2
4
9

NORMAL

KIZ
9
2
11
48

ERKE
K
3
5
8
35

OBEZİTE
SINIRI
ERKE
KIZ
K
0
1
0
0
0
1
0
4

TOPL
AM
13
10
23
100

Tablo 4.4’e göre, 8 yaşındaki öğrencilerde kızların % 4’ ünün fazla
kilolu olduğu , erkeklerin ise % 9’ unun fazla kilolu ve % 4’ ünün de obez
olduğu bulundu.
Tablo 4.5. 9 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ BOY KİL
GRU OR
O
P
T
ORT

9 YAŞ
9,5
YAŞ

VKİ
ORT

135

32,2

17,7

137

32

16,8

TOPLAM
YÜZDE

NORMAL

FAZLA
AĞIRLIK
ERKE
KIZ
K
2
2

4

ERKE
K
4

6

4

0

10
45

8
36

2
9

KIZ

OBEZİTE
SINIRI
TOPL
AM
12

KIZ

ERKEK

0

0

0

0

0

10

2
9

0
0

0
0

22
100

Tablo 4.5 ‘e göre, 9 yaşındaki kızların ve erkeklerin % 9’ unun
fazla kilolu olduğu görülmektedir.

Tablo 4.6. 10 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ
BOY KİLO VKİ
GRU
ORT ORT ORT
P
10
YAŞ
10,5
YAŞ

NORMAL

FAZLA
AĞIRLIK

KIZ

ERKE
K

KIZ

ERKEK

OBEZİTE
SINIRI
ERKE
KIZ
K

TOPL
AM

144

35,5

17

5

9

0

0

0

1

15

145

40,3

19,2

4

5

0

3

2

0

14

9
31

14
48

0
0

3
10

2
7

1
3

29
100

TOPLAM
YÜZDE

Tablo 4.6’ ya göre, 10 yaşındaki kızların % 7’ sinin obez olduğu ,
erkeklerin ise %10’ nun fazla kilolu ve % 3’ nün de obez olduğu
anlaşılmaktadır.
Tablo 4.7. 11 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
BO
KİL
Y
O
OR
ORT
T
11 YAŞ 143 36,1
11,5 YAŞ 153 41,6
TOPLAM
YÜZDE

YAŞ
GRUP

VKİ
ORT

17,6
17,9

NORMAL

KIZ
4
9
13
59

ERKE
K
4
3
7
32

FAZLA
AĞIRLIK
ERKE
KIZ
K
0
0
1
1
1
1
5
5

OBEZİTE
SINIRI

KIZ

ERKEK

0
0
0
0

0
0
0
0

TOPL
AM
8
14
22
100

Tablo 4.7’ ye göre, 11 yaşındaki kızların % 5’ nin fazla kilolu ve
erkeklerin ise %5’ nin fazla kilolu olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.8. 12 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ BOY
GRUP ORT

12 YAŞ
12,5
YAŞ

KİL VKİ
OR
O
ORT T

FAZLA AĞIRLIK

NORMAL

OBEZİTE
SINIRI
ERKE
KIZ
K
0
0

TOPL
AM

152

43,4 18,7

8

ERKE
K
12

1

2

157

46,2 18,6

9

10

0

2

0

0

21

17
39

22
50

1
2

4
9

0
0

0
0

44
100

TOPLAM
YÜZDE

KIZ

KIZ

ERKEK

23

Tablo 4.8’ e göre, 12 yaşındaki öğrencilerde kızların % 2’ sinin fazla
kilolu olduğu , erkeklerin ise % 9’ nun fazla kilolu olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 4.9. 13 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları ve
obezite sıklığı
YAŞ
GRU
P
13
YAŞ
13,5
YAŞ

BO
KİL
Y
VKİ
O
ORT
OR
ORT
T

NORMAL

KIZ

ERKEK

FAZLA
OBEZİTE
AĞIRLIK
SINIRI
ERKE
ERKE
KIZ
KIZ
K
K

TOPL
AM

162

51,4

19,6

3

6

0

3

0

1

13

163

52,5

19,6

5

5

0

0

0

0

10

8
35

11
48

0
0

3
13

0
0

1
4

23
100

TOPLAM
YÜZDE

Tablo 4.9‟ a göre, 13 yaĢındaki öğrencilerden sadece erkeklerin ise %13‟
nün fazla kilolu ve % 4‟ nün de obez olduğu bulundu.

Tablo 4.10. 14 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ
ortalamaları ve obezite sıklığı
BO
YAŞ
KİL
Y
VKİ
GRU
O
ORT
OR
P
ORT
T
14
161 49,8 19
YAŞ
TOPLAM
YÜZDE

NORMAL

FAZLA
AĞIRLIK

OBEZİTE
SINIRI
ERKE
ERKEK KIZ
K

KIZ

ERKE
K

KIZ

TOPL
AM

1

5

0

0

0

0

6

1
17

5
83

0
0

0
0

0
0

0
0

6
100

Tablo 4.10 a göre, 14 yaĢındaki öğrencilerde kızların ve
erkeklerin normal VKĠ ortalamalarda olduğu bulundu.
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Tablo 4.11. 5-14 Yaşındaki öğrencilerin boy, kilo, VKİ ortalamaları
ve obezite sıklığı
YAŞ GRUP

BOY
ORT

FAZLA AĞIRLIK

NORMAL

KİLO
ORT

VKİ ORT

OBEZİTE SINIRI
TOPLAM

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

5 YAŞ

113

20,3

15,9

7

5

1

2

0

1

16

5,5 YAŞ

116

20,5

15,4

5

8

0

2

0

1

16

6 YAŞ

118

22,9

16,2

7

7

2

0

0

2

18

6,5 YAŞ

122

23,2

15,3

7

6

2

0

0

0

15

7 YAŞ

125

28,1

17,6

4

5

3

2

1

1

16

7,5 YAŞ
8 YAŞ
8,5 YAŞ
9 YAŞ
9,5 YAŞ
10 YAŞ
10,5 YAŞ
11 YAŞ
11,5 YAŞ
12 YAŞ
12,5 YAŞ
13 YAŞ
13,5 YAŞ
14 YAŞ

126
27,1
125
25,7
133
30,2
135
32,2
137
32
144
35,5
145
40,3
143
36,1
153
41,6
152
43,4
157
46,2
162
51,4
163
52,5
161
49,8
TOPLAM
YÜZDE

16,8
16,4
17
17,7
16,8
17
19,2
17,6
17,9
18,7
18,6
19,6
19,6
19

3
9
2
4
6
5
4
4
9
8
9
3
5
1
102
38

11
3
5
4
4
9
5
4
3
12
10
6
5
5
117
44

1
0
1
2
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
14
5

1
0
2
2
0
0
3
0
1
2
2
3
0
0
22
8

2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
5
2

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
8
3

18
13
10
12
10
15
14
8
14
23
21
13
10
6
268
100

Tablo 4.11 e göre, erkek öğrencilerin % 8’nin fazla kilolu, % 3’nün
obez ve kızların da % 5’nin fazla kilolu, %2’nin de obez oldukları
anlaşılmaktadır.

V. SONUÇ VE ÖNERİLER:
V.I. Sonuç ve Tartışma:
Öğrencilerin % 82’ nin zayıf ve normal (219 kişi),%13’
nün fazla kilolu (36 kişi) ve % 5’ nin obez (13 kişi) olduğu
saptanmıştır. Tablo 4.11 incelendiğinde erkeklerin kilolu ve
obez olma oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Kayseri'de 6-10 yaş grubunda 1032, 11-17 yaş grubunda
2671 olmak üzere toplam 3703 çocukta yürütülen bir
çalışmada çocukların % 10.6'nın fazla kilolu (BKI 85 - <95.
yüzdelik) ve % 1.6'nın obez olduğu belirtilmiştir.
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İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 12-13 yaş grubunda 1044
adolesan üzerinde yapılan bir çalışmada çocukların %12'si zayıf,
%12'si fazla kilolu ve %2'si obez olarak saptanmıştır.
Yeditepe Üniversitesi tarafından İstanbul’da sosyoekonomik düzeyi yüksek bir bölgede 20 özel yuva, ilköğretim okulu
ve lisede 3-17 yaş grubu 1669 çocukta yapılan beslenme araştırması
sonuçlarına göre obezite görülme sıklığı kız çocuklarda %14,7,
erkek çocuklarda %18,7’dir. 10-12 yaş grubu erkek çocukların
%34.4'nün obezite açısından yüksek risk altında olduğu
görülmüştür.
Muğla'da 6-15 yaş arasında 4260 çocuk obezite açısından
değerlendirilmiş ve kızların %7,6'nın, erkeklerin %9,1'nin obez
olduğu saptanmıştır (http://www.beslenme.saglik.gov.tr/)

V.II. Öneriler:
Çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren başlayan
obezite ileriki yaşlarda daha büyük sağlık sorunlarına yol
açabileceği düşünülerek bu durumdaki bireylerin
beslenmelerinde;
 Büyüme ve gelişmeyi etkilemeyecek diyetler yapılmalı
 Beslenme alışkanlıkları belirlenerek yanlış olan alışkanlıklar

düzeltilmelidir.

Ayrıca öğrenciler sportif aktivitelere yönlendirilmeli ve
televizyon/bilgisayar başında geçirilen zamanın
azaltılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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Teşekkürler
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TRAFĠKTEN BĠZ ÇEKĠYORUZ, YA
BĠTKĠLER!
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Projenin Adı:
Trafikten biz çekiyoruz, ya bitkiler!



Projeyi Hazırlayan Öğretmenler:
Hande Bilen Metin Kılıç -

Özel Trakya Koleji
Tekirdağ Anadolu Lisesi



DanıĢmanlar:
Yrd.Doç.Dr. Nadim Yılmazer
Öğretmen Kadir DüĢünen



Projenin Amacı:
Trafikte seyreden motorlu araçların egzozlarından
yayılan gazların, bitkilerde stoma sayısında bir
değiĢikliğe neden olup olmadığını araĢtırmak.



Hipotez:
Eğer bitkiler egzoz gazlarının toksik etkilerinden
zarar görüyorsa stoma sayısını azaltır.
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GĠRĠġ


Artan sanayi yanında, artan motorlu araç sayısı
nedeniyle de çevreye sürekli olarak toksik gazlar ve
diğer zararlı maddeler verilir.



Gerek sanayi gerekse motorlu araç egzozlarından
kaynaklanan hava kirliliği insan ve çevre sağlığını
tehdit eder boyutlara ulaĢmıĢtır.



Trafikteki araç sayısının artması, yolların ihtiyaca
cevap vermemesi, trafikteki araçların bir kısmının
eski ve bir kısmının da bakım ve ayarlarının
zamanında gerektiği Ģekilde yapılmaması gibi
nedenlerle motorlu araçlardan yayılan kirleticiler
[azot ve sülfür oksitleri, hidrokarbonlar, ozon,
tanecikli maddeler, hidrojen florür, peroksiaçil
nitratlar (PAN), karbon monoksit, kurĢun vs] CO2
içeriğini, ıĢık yoğunluğunu, sıcaklığı ve yağıĢı
etkileyerek bitkiler üzerinde uzun dönemli etkiler
oluĢturmaktadır.
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Atmosferik (hava) kirliliğin(in) çeĢitli bitki türlerinde
özellikle morfolojik ve anatomik etkiler yaptığı
bildirilmiĢtir.

Tekirdağ kent merkezi yakın zamanda yapılan
çevre yoluna rağmen, yoğun bir Ģekilde transit yol
olarak kullanılan Atatürk Bulvarı (Sahil Yolu)
kenarında bulunur. Bu yolda çeĢitli ağaç, çalı ve süs
bitkisi yer almaktadır.
 Bu çalıĢmada, Atatürk Bulvarı kenarındaki
atkestanesi ve ateĢ dikeni bitkilerine motorlu
araçlardan yayılan egzoz gazlarının herhangi bir
etki yapıp yapmadığı stoma indisi temel alınarak
araĢtırılmıĢtır.
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YÖNTEM


Egzoz gazına maruz kalan atkestanesi (Aesculus
hippocastanum) (ġekil 1) örnekleri Atatürk Bulvarı
üzerindeki orduevi civarından, ateĢ dikeni
(Pyracantha coccinea) (ġekil 2) örnekleri Atatürk
Bulvarının 100. Yıl kesiminden toplandı. Her iki bitki
türünden egzoz gazına daha az maruz kaldığı
düĢünülen kontrol örnekleri Zübeyde Hanım Kız
Teknik ve Meslek Lisesinin bahçesinden alındı.

BĠTKĠ ÖRNEKLERĠMĠZ
ġekil 1: Atkestanesi

ġekil 2: AteĢ Dikeni
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En kısa sürede laboratuvara getirilen dallar suya
alındı. AteĢ dikeninde onuncu boğumlarından
koparılan yapraklar, atkestanesinde ikinci
boğumdan koparılan yapraklar çalıĢmada kullanıldı
(Boğumlar uç kısımdan baĢlanarak sayıldı).
 Yapraklardan enine kesitler alınıp lam ve lamel
arasında bir damla su ile taze preparat yapıldı.


Preparatlar YU JIE marka ıĢık mikroskobunda
incelendi. Stoma sayımı x10 oküler ve x40 objektif
büyütmesinde yapıldı. Her iki bitki örneği için de 30
sayım yapıldı.
 Stoma indisi Salisbury (1927)‟e göre aĢağıdaki
formülle hesaplandı:
 Stoma Ġndisi (SĠ)= Stoma sayısı x 100 / Stoma
sayısı + Epidermal hücre sayısı




Stoma indisi değerleri “ortalama ± standart sapma”
olarak verildi.
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BULGULAR




ÇalıĢmada kullandığımız bitki türlerine ait
hesaplanan stoma indisi değerleri tablo halinde
sunulmuĢtur (Tablo 1). Tablodan da görüldüğü
üzere, egzoz gazına maruz kalan atkestanesi
bitkisinde stoma indisi okul bahçesinden alınan
yaprak örnekleriyle karĢılaĢtırıldığında artmıĢ olup,
bu artıĢ %61,66 olarak hesaplanmıĢtır. AteĢ
dikeninde ise hipotezimize ters olarak stoma
indisinde bir azalıĢ görülmüĢtür. Bu azalıĢ %49,71
olarak bulunmuĢtur.

Tablo 1: Egzoz gazına maruz kalan ve kalmayan
bazı bitki türlerinde stoma indisi değerleri
Bitki Türü

Bölge
Atatürk Bulvarı ZHKTM
 Atkestanesi 6,45 ± 1,24
10,46 ± 1,39
 AteĢ dikeni 14,06 ± 1,80
6,99 ± 1,79
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ELDE EDĠLEN VERĠLER GRAFĠK HALĠNE DE
GETĠRĠLMĠġTĠR (ġEKĠL 1 VE 2).

ġekil 1: Atkestanesi

ġekil 2: AteĢ Dikeni

TARTIġMA VE SONUÇ
Yapraktaki stoma sayısı, stoma yoğunluğu veya
stoma indisi ile ifade edilir. Stoma yoğunluğu
1 mm2‟deki stoma sayısıdır. Stoma indisi
formülünden görüldüğü üzere stoma indisi stoma ve
epidermal hücre yoğunluğuna bağlı bir değerdir.
 Epidermis hücrelerinin ekolojik faktörlere göre
büyüklüğünün (dolayısıyla birim alandaki sayısı)
stoma yoğunluğunu, dolaylı olarak da stoma indisini
etkilediği bildirilmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmamızda
stoma yoğunluğu yerine stoma indisi
kullanılmasının bizi daha doğru sonuçlara
götüreceği düĢünülmüĢtür.
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Stoma yoğunluğu ve stoma indisi tür ve çeĢide
göre değiĢtiği gibi,
 radyasyon,
 kuraklık,
 yağmur,
 ıĢık,
 fotoperiyot,
 iklim değiĢiklikleri,
 yükseklik ve
 CO2 deriĢimi gibi ekolojik faktörlerle de değiĢebilir.

KentleĢme ve sanayileĢme atmosfere ve toprağa
çeĢitli zararlı maddelerin verilmesine neden
olmaktadır.
 Özellikle sanayi ve trafik kaynaklı egzozlar
atmosferdeki CO2 deriĢimini artırırlar. Bu nedenle,
stoma yoğunluğu ve indisi çevresel değiĢikliğin ve
etkinin araĢtırılmasında bir biyoindikatör olarak
kullanılabilir.
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Bu çalıĢmada hem atkestanesi hem de ateĢ dikeni
bitkisinin egzoz gazlarından etkilendiği
bulunmuĢtur. Ġstatistiksel olarak sonuçları
değerlendirmemiĢ olsak da, özellikle ateĢ dikeni
bitkisi stoma indisi değerleri bariz bir fark
sunmaktadır. Bu nedenle, ateĢ dikeni baĢta olmak
üzere, araĢtırmamızda kullandığımız her iki bitki
türünün de atmosferik kirliliğin belirlenmesinde bir
biyoindikatör olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.



Sonuçlarımızdan ayrıca, hipotezimizin her bitki türü
için doğru olmayacağı anlaĢılmıĢtır.

NOT:
Yaptığımız çalıĢma, aynı zamanda aynı anda
toplanan temiz ve kirli bölge örnekleri arasında
morfolojik olarak da farklılık olduğunu
göstermektedir.

267

KĠRLĠ BÖLGE BĠTKĠSĠ-TEMĠZ
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AMAÇ


Yerçekimi ivmesini bulmak için ölçümler yaparak
öğrencinin bu alandaki becerisinin geliĢtirilmesi ve
öğrenciye sonuçları yorumlama yetisinin
kazandırılması, basit sarkacın salınım periyodunun
kütleden bağımsız olduğunun görülmesi.

TEMEL BĠLGĠLER
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BASĠT SARKAÇ




Geri çağırıcı kuvvet, ağırlığın daireye teğet
bileĢenidir.

𝐹 = −𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃
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Cismin ağırlığı nedeniyle ipin asıldığı noktaya göre
oluĢan tork



Newton‟un Ġkinci Yasasını dönme hareketine
uyarlarsak

I, cismin eylemsizlik momentidir.
 Noktasal cisim için




Küçük açı yaklaĢımını kullanarak elde ettiğimiz
eĢitlik



Bu eĢitlik bize hareketin salınım hareketi olduğunu
gösterir. Salınım denklemine göre

olduğu görülür.
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Hareketin açısal frekansı

eĢitliğini de eklersek

ifadesi elde edilir.

Bu ifadeden sarkacın periyodunun karesinin değiĢken
olarak kullanabileceğimiz ipin boyu ile doğru orantılı
olduğu görülebilir.
 Demek ki değiĢen ip uzunlukları için hareketin periyodu
da değiĢecektir, fakat cismin kütlesi ile ilgili olarak böyle
bir Ģey söyleyemeyiz.




ifadesi, değiĢen ip boyu ‟‟ye karĢılık çizilen

grafiğinin eğimi olacaktır.
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BeĢ farklı kütle kullanarak yaptığımız deneyde her
kütle için ip uzunluklarını aynı değerlerde tuttuk.
 13 uzunluk değeri kullanıldı.
 Her uzunluk değeri için, hatayı azaltmak amacıyla
cismin 20 çevrim zamanı ölçüldü


DENEYSEL
BULGULAR
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m=1 br.
l(m) T(sn)*20 T(sn)
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

25,26
26,69
28,39
29,83
30,76
31,83
33,27
34,36
35,69
36,69
37,95
38,73
39,78

1,26
1,33
1,42
1,49
1,54
1,59
1,66
1,72
1,78
1,83
1,9
1,94
1,99

m=2 br.
l(m) T(sn)*20 T(sn)
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

25,17
26,88
28,4
29,81
30,98
32,49
33,52
34,47
35,7
36,89
38,15
39
40,19

1,26
1,34
1,42
1,49
1,55
1,62
1,68
1,72
1,79
1,84
1,91
1,95
2,01

2

2

T (s )
1,59517
1,78089
2,01498
2,22457
2,36544
2,53287
2,76723
2,95152
3,18444
3,36539
3,60051
3,75003
3,95612

2

Doğrunun eğimi = 3,938
Hesaplanan ivme = 10,016 m/s2

2

T (s )
1,58382
1,80634
2,0164
2,22159
2,3994
2,639
2,80898
2,97045
3,18623
3,40218
3,63856
3,8025
4,03809

Doğrunun eğimi = 4,027
Hesaplanan ivme = 9,804 m/s2
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m=3 br.
l(m) T(sn)*20 T(sn)
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

25,27
26,83
28,32
29,4
30,65
32,67
33,26
34,12
35,64
36,59
38,36
38,95
40,21

1,26
1,34
1,42
1,47
1,53
1,63
1,66
1,71
1,78
1,83
1,92
1,95
2,01

m=4 br.
l(m) T(sn)*20 T(sn)
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1

25,27
26,78
28,42
29,75
31
32,61
33,2
34,62
35,68
37,02
38,23
39,03
40,24

1,26
1,34
1,42
1,49
1,55
1,63
1,66
1,73
1,78
1,85
1,91
1,95
2,01

2

2

T (s )
1,59643
1,79962
2,00506
2,1609
2,34856
2,66832
2,76557
2,91044
3,17552
3,34707
3,67872
3,79276
4,04211

2

Doğrunun eğimi = 4,043
Hesaplanan ivme = 9,755 m/s2

2

T (s )
1,59643
1,79292
2,01924
2,21266
2,4025
2,65853
2,7556
2,99636
3,18266
3,4262
3,65383
3,80835
4,04814

Doğrunun eğimi = 4,051
Hesaplanan ivme = 9,735 m/s2
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m=5 br.
l(m) T(sn)*20 T(sn)
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1



25,58
26,78
28,32
30,06
31,04
32,35
33,5
34,76
35,68
36,7
38
38,72
39,79

1,28
1,34
1,42
1,5
1,55
1,62
1,68
1,74
1,78
1,84
1,9
1,94
1,99

2

2

T (s )
1,63584
1,79292
2,00506
2,25901
2,4087
2,61631
2,80563
3,02064
3,18266
3,36723
3,61
3,7481
3,95811

Doğrunun eğimi = 3,891
Hesaplanan ivme = 10,136 m/s2

Bu değerleri birleĢtirerek gösterirsek ortalama
değeri hesaplayabiliriz

Kütle

Yerçekimi ivmesi (m/ s²)

1

10,016

2

9,804

3

9,755

4

9,735

5

10,136

Ortalama

9,889
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SONUÇ
Deneysel olarak hesapladığımız yerçekimi ivmesi
değeri (9,889 m/s²) deniz seviyesindeki gerçek
değerle (9,807 m/s²) oldukça uyumludur.
 Hata oranı sadece % 0,836‟dir.
 Basit sarkaç kullanarak yerçekimi ivmesini
hesaplamak oldukça doğru bir sonuç vermiĢtir.
 Hesaplamalarda salınım periyodunun sadece ip
uzunluğuna bağlı olduğu, kütleden bağımsız olduğu
da gözlenmiĢtir.


ÖNERĠLER
Araç gereç olarak, basit sarkaç yerine bir tahta cetvel
kullanarak, yerçekimi ivmesini bulmak için benzer
bir deney yapılabilir (Fiziksel Sarkaç).
 Hesaplanan g‟yi kullanarak periyodu 1 s olan bir
sarkaç yapınız.
 Basit sarkaç kullanarak farklı yüksekliklerde
hesaplamalar yapınız ve sonuçları karĢılaĢtırınız
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ÖZET
Projenin amacı aritmetik dizilerde
genel terim oluĢturmada öğrenci
seviyesine uygun pratik bir yöntem
olup olmadığını araĢtırmaktır. Bu
amaçla aritmetik dizilerde genel terim
bulma konusundaki çeĢitli örnekler
incelenmiĢtir. Ġnceleme sonucunda
değiĢkenin katsayısının ortak fark,
sabit sayının da sıfırıncı terim olduğu
fark edilmiĢtir. Bu pratik yöntemle
öğrencilerde bu konuyla ilgili
kalıcılığın sağlanacağı
düĢünülmektedir.

ĠÇĠNDEKĠLER
I- GĠRĠġ
I.I. Amaç
I.II. Projenin Önemi
I.III. Sayıtlılar
I.IV. Sınırlılıklar
I.V. Proje Bütçesi
I.VI.Proje Takvimi
II-LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
III-YÖNTEM
III.I. AraĢtırmanın Tasarımı ve Modeli
IV-BULGULAR VE YORUM
V- SONUÇ VE ÖNERĠLER
V.I. Sonuçlar ve TartıĢma
V.II. Öneriler
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Amaç
Aritmetik dizilerde bilinen genel terim
formülünü kullanmadan öğrenci seviyesine
uygun bir yöntem geliĢtirme.

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki
alt problemlere cevap aranmıĢtır.
 Aritmetik dizilerde genel terim formülü






kullanılmadan genel terim bulunabilir mi?
Aritmetik dizilerde genel terim hangi yollardan
bulunabilir?
Genel terim bulmanın kolay bir yolu var mıdır?
Genel terimi daha pratik Ģekilde nasıl bulabiliriz?
Sınavlarda zamanın önemi düĢünüldüğünde genel
terim bulmak için harcanan zaman en aza
düĢürülebilir mi?
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Projenin Önemi
Genel terimi bulmada kullanılan formülün
ilköğretim düzeyinde olmamasından dolayı
öğrenciler zorluk çekmektedir.Öğrencileri
formüle bağımlılıktan kurtarmak ve öğrenmeyi
somutlaĢtırmak açısından oluĢturduğumuz bu
proje önemlidir.

Sayıltılar
 Genel terim oluĢturma formülünün öğrenciler tarafından

öğrenilemediği veya zor öğrenildiği varsayılmıĢtır.


a1-k=a0 (1.terimden artıĢ miktarını çıkarılırsa 0.
terimi elde edilir).

Sınırlılıklar
 Yöntemin sadece aritmetik dizilerde kullanılması.
 Ġlk terime her zaman gerek duyulması.
 n‟nin pozitif tam sayı olarak tanımlanması(Ancak biz n=0

olarak kabulleniyoruz).
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Proje Bütçesi
Kırtasiye ve teknoloji için 5 TL harcama
yapılmıĢtır.

Proje Takvimi
12.09.2011

13.09.2011

Proje takımı oluĢturulması.
Proje temasının belirlenmesi.
Görev dağılımının yapılması.
Proje konusunun belirlenmesi
Proje konusunun tartıĢılarak amaç ve gerekçelerin
ortaya konulması.
Problemin belirlenmesi.

14.09.201115.12.2011

Proje ile ilgili bilgi toplanması ve araĢtırma yapılması.
Derlenen bilgilerin analiz edilmesi.
Bulguların açıklanıp yorumlanması.

17.12.2011

Sununun yapılması.
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Kısaltmalar ve semboller

an=Genel terim
n=Temsilci sayısı(DeğiĢken)
k=ortak fark
a0=0.terim
a1=1.terim

LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
ARĠTMETĠK DĠZĠ
Bir sayıya ardı ardına aynı sayının eklenme ve çıkarılması ile
oluĢturulan dizi aritmetik dizidir.Aritmetik dizide ardıĢık iki
terimin farkı ardıĢık eklenen veya çıkarılan sayıdır.Bu sayıya
‘dizinin ortak farkı’ denir.
„n‟ harfi dizideki sayıların sırasını belirtir.Bu yüzden n sayısına „dizinin
n. Sayısı‟ ,‟dizinin temsilci sayısı‟ ya da „dizinin genel sayısı‟ denir.
Ġfadesine „dizinin genel terimi‟ denir.

Dizinin genel terimi deneme yanılma yoluyla ya da Ģu formülle
bulunur.
an = a1 + (n-1).k
Aritmetik dizinin iliĢkisi dizinin kuralıdır. Dizinin kuralı ise
n.terim ve genel terim ifadesi ile belirlenir.
Cinkol,H.(2008).Ġlköğretim 8.sınıf Matematik Öğretmen Kılavuz
Kitabı Pasifik Yayınları,Ankara.
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GENEL TERĠMĠ
Ġlk terimi a1 ve ortak farkı k olan (an) aritmetik
dizisinin genel teriminin a1 ve k türünden
bulunuĢu:
a1= a1
a2 = a1 + k
a3 = a2 + k= (a1 + k) + k= a1 + 2k
a4 = a3 + k= (a1 + 2k) + k= a1 + 3k
an = a1 + (n-1).k
(www.matematikcifatih.com.tr)

YÖNTEM
AraĢtırmanın Tasarımı ve
Değerlendirilmesi

6.Sınıftan itibaren öğrencilere
aritmetik dizilerin genel
terimlerinin bulunması ile ilgili
sorular sorulmaktadır.8.sınıfa
geldiklerinde an=a1+(n-1)k
formülü verilmektedir.
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6.sınıfta bu formül kullanılmamakla
birlikte, öğrenciler genel terimi çok zor
bulmaktadırlar. 8.sınıflar ise bu formülü
kullanırken fazla zaman harcamakta,
iĢlem hataları yapmaktadırlar. Hatta bu
formülü hatırlarında tutamamaktadırlar.
Peki pratik bir yöntem bulunabilir mi?

Örnekler :
1.örnek:
+4

2

+4

6 10 14 18 … örüntüsünün genel terimi nedir?
-4

sorusu Ģöyle çözümlenmelidir:

an=a1+(n-1)k formülünde yerine verileri yazarsak
a1=6
k=4
an=6+(n-1)4
=6+4n-4
=4n+2 Ģeklinde bulunur.
Burada dikkat çeken nokta artıĢ miktarının( ortak fark)
değiĢkenin katsayısı olduğu sabit sayının ise 0.terim
olduğudur.
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2.örnek:

4,7,10,13,16… aritmetik dizisinin genel terimini bulunuz.
+ +
ArtıĢ miktarı (k) (ortak fark)
3 3
cevap:
1.yol:Deneme yanılma yoluyla;
2.yol: Formülle;
1.Terim=3.1+1=4
2.Terim=3.2+1=7
3.Terim=3.3+1=10
4.Terim=3.4+1=13
.
.
.
n.Terim=3n+1
yukarıdaki bilgiler incelendiğinde her
bir sayının sıra numarasının 3
katının 1 fazlası olduğu
görülmektedir.Öyleyse genel
terim;

3. yol:
En pratik yol …

1

4, 7, 10, 13, 16…

-3 +3

+3

+3
ArtıĢ miktarı (k)(ortak fark)

Sıfırıncı terim (

)

Ortak fark ; bilinmeyen terimin katsayısı olmaktadır.
Ġlk terimden bir önceki terimi sıfırıncı terim olarak
tanımlayabiliriz.Ġlk terimden ortak farkı çıkartarak
bulunur.Dolayısıyla dizinin genel teriminde sabit terim ;sıfırıncı
terim olur.
Sonuç olarak;

=3n+1
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Cebirsel olarak ispatı yapmamız gerekirse:
an=a1+(n-1)k
=a1+kn-k
=kn+(a1-k) (a1-k=a0 olduğuvarsayımı
ile)
=kn+a0
ArtıĢ
miktarı

0.terim

Yeni yöntemimiz;

Bir aritmetik dizide genel terim
bulunurken; artıĢ miktarı ( ortak fark)
değiĢkenin katsayısı,sabit terim ise
0.terimdir.
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BULGULAR VE YORUMLAR
 Aritmetik dizilerde bilinen genel

terim formülünü kullanmadan
öğrenci seviyesine uygun pratik bir
yöntem geliĢtirilmiĢtir (an =k.n+a0).
 Pratik yöntem kullanıldığında
soruların daha basit çözülebildiği ve
daha az zaman aldığı görülmüĢtür.

SONUÇ


Pratik yöntem kullanıldığında
genel terim bulmanın ilköğretim
öğrencileri açısından daha basite
indirgendiği görülmüĢtür. Bu
pratik yöntemle beraber
öğrencilerde konunun
kalıcılığının sağlanacağı
konusunda hemfikir olunmuĢtur.
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Suat KÖPRÜLÜ
Ayşe ÇELİK
Gökhan HAZAR
A. Murat YILDIRIM
Elvan BENGÜL
İbrahim DAŞDEMİR
14/09/2011 Tekirdağ

 Amaç:

Thales benzerlik bağıntısını kullanarak
bina boyunu hesaplama
 Problem: Güneşli havada bina gölgelerinden
faydalanarak bina boyunu hesaplayabilir
miyiz?
 Alt Problem: 1 metrelik cetvel kullanarak
evinizin boyunu hesaplayabilir misiniz?
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 Projenin

önemi: Üçgenlerde benzerlik
bağıntısını etkin olarak kullanabilme.
 Projenin Gerekçesi: Az zamanda çok sayıda
bina boyu hesaplayabilme.
 Sayıltılar(Kabuller):Çubuğun boyunu 1 metre
seçmek,birimleri aynı seçmek.
 Sınırlılıklar:Çubuğu hep 1 metre
seçmek,gölge boyunu dik olarak ölçmek.

 Literatür

bilgileri : Ünlü matematikçi
Thales’in benzerlik alanında yaptığı
çalışmalar ve diğer benzerlik teoremleri.
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 Yöntem:

Cetvel

3.

1 Metre

2.

İç içe geçmiş iki dik üçgenden yararlanarak
şekil çizilir. Büyük üçgenin yüksekliği bina
boyunu verir, küçük üçgenin yüksekliği
çubuğun uzunluğunu verir ( gölge uçları bir
noktada birleşmeli).
Kenar kenar kenar üçgen benzerlik bağıntısı
Cetvel bir metrelik seçilmeli, gölge boyları
dik olarak ölçülmeli ve birimler aynı
seçilmeli. Bir birim eleman olduğundan;
bina gölge boyu çubuk gölge boyuna
bölünmesi bize binanın boyunu verir.

Binanın Yüksekliği

1.

Cetvelin Gölge Boyu

Gölge Boyu

299

İki dik üçgen arasındaki benzerlikten;
Bina Yüksekliği
=
Cetvel Yüksekliği

Bina Gölge Boyu
Cetvel Gölge Boyu

=

Büyük Hipotenüs Uz.
Küçük Hipotenüs Uz.

Gerekli ölçümler yapılarak değerler yerlerine konulur.

Bina Yüksekliği
=
1m

20 m
2m

Bir etkisiz eleman olduğundan sadece bölme yapılarak binanın boyu
bulunabilir.
Bina yüksekliği=10 m

 Bulgular
1.

ve Yorumlar:
Çizelgeler ve Açıklama:Çok sayıda bina
boyu hesaplanacak olursa, sol tarafta
binanın gölgesi sağ tarafta çubuğun gölgesi
olacak şekilde iki sütunluk bir tablo
oluşturulur.
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Binanın Gölgesi Çubuğun Gölgesi

Binanın Boyu

Bina 1

45 m

3m

15 M

Bina 2

106 m

5m

21,2 m

Bina 3

85 m

6m

14, 2 m

 Sonuç
1.

2.

ve Öneriler:
Sonuç ve Tartışma: Bir metrelik çubuk
seçimi sadece bina gölgesi boyunu çubuk
gölgesi boyuna bölmeyle bize bina
yüksekliğini verir. Aynı yöntemi farklı çubuk
boylarıyla da hesaplayabilir miyiz? Evet .
Tek farklı işlem yukarıda bulduğumuz
sonucu çubuk boyuyla çarpmak bina
yüksekliğini verir.
Öneriler : Üşenmeyin bir metrelik bir çubuk
seçin bizlere işlem kolaylığı sağlar zaman
tasarrufu sağlar.
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 Kaynakça

: Thales
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PİSAGOR TEOREMİNDE
ÖZEL DURUMLAR
PROJE EKĠBĠ
•
•
•
•
•

Bahri ELĠTAġ
Serda ZENGĠN
Halit ZENGĠN
Erkan MERĠÇ
Sinan ERDEM

Pisagor Kimdir?
MÖ 570 - MÖ 495 tarihleri arasında yaĢamıĢ olan
Ġyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak
bilinen akımın kurucusudur.Tales’in öğrencisidir.
En iyi bilinen önermesi; adıyla anılan
Pisagor önermesidir. "Sayıların babası"
olarak bilinir. Pisagor ve öğrencileri her
Ģeyin matematikle ilgili olduğuna;
sayıların nihai gerçek olduğuna;
matematik aracılığıyla her Ģeyin
tahmin edilebileceğine ve
ölçülebileceğine inanmıĢlardır.
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Pisagor Teoremi

Bir dik üçgende hipotenüsün uzunluğunun karesi,
dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamına
eĢittir.
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4

5

3

13

12

25

24

5

7

Bu üçgenlerin iki kenar uzunlukları
ardıĢık sayılar ve üçüncü kenarları bir asal sayıdır.

Bunlar tesadüfen oluĢan
birkaç üçgen mi? Yoksa bir
genelleme yapabilir miyiz?
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Kenar uzunlukları a,b,c tam sayıları
olan bir dik üçgende a asal sayı olmak
üzere ;
a² + b² = c²
a² = c² - b²
a² = (c - b).(c + b)
a asal sayı olduğundan
a² = 1. a² veya a² = a.a dır.
Üçgen eĢitsizliğinden c - b < c + b dir.
Buna göre (c - b).(c + b) = 1. a² olur.
c - b = 1 ise c ve b ardıĢık birer tam sayıdır
ve c + b = a² dir.

Örneğin, dik kenarlardan
birinin uzunluğu 11cm olsun.
11² = 121
121 – 1 = 120
120 : 2 = 60 cm diğer dik kenarın
uzunluğudur.

60 +1 = 61 cm hipotenüsün
uzunluğudur.
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Sonuç olarak; kenar
uzunlukları birer tam sayı
olan bir dik üçgenin bir
dik kenarı asal sayı
olduğunda, diğer dik
kenar ile hipotenüs
ardıĢık olup, toplamları
da o asal sayının
karesine eĢittir.

Eğer, a asal
olmayan bir tek tam
sayı ise bu kural
sağlanır mı?
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a asal olmayan bir tek tam sayı
olsun.
a² + b² = c²
a² = c² - b²
a² = (c - b).(c + b)
a² = 1. a² den dolayı bu kural sağlanır.
Bununla beraber a asal olmayan bir tek tam sayı
olduğundan a nın 1 ve kendisinden farklı en az
bir çarpanı daha vardır.Bu durumda a² nin 1. a²
dıĢında çarpanları da vardır.Diğer çarpanlardan
dolayı bu dik üçgen tek değildir.

112

113

15

25

20

36

15

 ( 9, 40, 41) ve (9, 12, 15) üçgenleri
 (21, 220, 221) , (21, 28, 35) ve (21, 72, 75) üçgenleri
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39

15

a çift tam sayı ise;
a² + b² = c²
a² = c² - b²
a² = (c - b).(c + b)
1.a² = (c - b).(c + b)
c–b=1
+ c + b = a²
2c = a² + 1 (çeliĢki)
a² çift olduğundan a² + 1 tektir
2c ≠ a² + 1
Buna göre, verilen dik kenar çift tam sayı ise
bu kural geçerli değildir.

KAYNAKÇA :
-YAĞCI, M.(2005). My Geometri1,Ġstanbul: Altın Nokta Yayınları
-http://tr.wikipedia.org/wiki/Pisagor
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ
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ÜÇGEN VE DÖRTGEN
BĠÇĠMĠNDEKĠ ATIK PARÇALARDAN
YARARLANABĠLMEK
Hazırlayanlar
Mensur SERTESER
Tuğba ARSLAN
Murat EREN
13.09.2011 Tekirdağ

ÖZET


Günlük hayatta bazı iĢ yerlerinde kesim
esnasında oluĢan değiĢik çokgen çeĢitlerine
rastlanır. Bu parçalar çoğunlukla üçgen ya da
dörtgen biçimindedir. Kullanıldıkları yüzeyler
(masa, kapı, duvar…) ise, genellikle
dikdörtgendir. Diğer taraftan bu parçaların
kullanılmadan atıldığını gözlemliyoruz. Burada
yaptığımız çalıĢma bu parçaların atılmasını
önlemek ve parçaları tekrar iĢlevsel hale
getirebilmektir.
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GĠRĠġ
AMAÇ:
Üçgen ve dörtgen biçimindeki materyalleri en
az sayıda parçalara bölerek, kes-yapıĢtır
yöntemiyle dikdörtgen biçimine dönüĢtürüp,
iĢlevsel hale getirmektir.

GĠRĠġ
PROBLEM:
Herhangi bir üçgeni veya dörtgeni, alan kaybı
yaratmadan dikdörtgene dönüĢtürebilir miyiz?
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GĠRĠġ
ALT PROBLEMLER:
1)
2)

3)

Dik üçgeni dikdörtgene nasıl dönüĢtürebiliriz?
Dar açılı üçgeni dikdörtgene nasıl
dönüĢtürebiliriz?
Herhangi bir dörtgeni dikdörtgene nasıl
dönüĢtürebiliriz?

GĠRĠġ
PROJENĠN ÖNEMĠ VE GEREKÇESĠ:
Matematik bilgilerinden yararlanmanın
önemini vurgulamak. Malzeme kayıplarını
önlemek, baĢka yerlerde kullanılmasını
kolaylaĢtırmak ve tasarruf etmek.
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YÖNTEM
Dik Üçgenin Dikdörtgene DönüĢümü

b
a

a

Ġlk Ģeklimiz dik kenarları a ve b olan dik üçgendi. OluĢturduğumuz dikdörtgenin
aynı alana sahip olduğu açıkça görülmektedir. Alan hesaplamasına göre
üçgenin alanı= a . olduğundan dikdörtgenin de bir kenarı a diğer kenarı
olabilecek Ģekilde parçalanabildiğini görüyoruz.

YÖNTEM
Herhangi Bir Üçgenin Dikdörtgene
DönüĢümü
ġeklimiz herhangi bir üçgen.
OluĢturacağımız dikdörtgenin bu
üçgenle aynı alana sahip olacaktır.
Alan hesaplamasına göre üçgenin
alanı= a . h / 2 olduğundan
dikdörtgenin de bir kenarı a diğer
kenarı h / 2 olabilecek Ģekilde nasıl
parçalanabildiğini görüyoruz.

h/2

a
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YÖNTEM
Herhangi bir Dörtgenin Dikdörtgene DönüĢümü

KöĢegen yardımıyla dörtgeni
iki farklı üçgene ayırıp
üçgenleri dikdörtgenlere
çevirmeyi önceki slaytta
gösterdiğimiz gibi yapabiliriz.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Çokgenlerin alanları ile ilgili matematik
bilgilerinden yararlanarak üçgen ve dörtgen
Ģeklindeki malzemelerin dikdörtgene pratik bir
biçimde dönüĢtürme yolunu bulup kullandık.
Diğer taraftan büyük olasılıkla atılacak
materyallerin baĢka yerlerde, özellikle kaplama
iĢlemlerinde değerlendirilebileceğini gösterdik.
Örnek olarak üçgen ve dörtgen biçimindeki
malzemeleri kullandık. Bu yöntemin diğer
çokgenler için de uygulanmasını öneriyoruz.
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ÖZET
Tekirdağ Ġlinde bulunan iğde bitkisinin farklı kullanım
alanlarını bulmak ve bu sayede ekonomiye katkı
sağlamak amaçlanmıĢtır.Sanayide Ġğde bitkisinin
meyvesi,çiçeği,çekirdeğinin hangi alanlarda
kullanılabileceği N.K.Üniverstesi,Ġl Tarım Müdürlüğü
ve Sanayi kuruluĢları ile bağlantıya geçilerek
araĢtırılmıĢtır.
Edinilen verilere göre Ġlaç Sanayiinde,Kozmetik
Sanayinde,Gübre Sanayinde değerli bir kaynak
olduğu ve kullanılabileceği belirlenmiĢtir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ĠÇĠNDEKĠLER
I- GĠRĠġ
I.I. Amaç
I.II. Problem
I.III. Alt Problemler
I.IV. Projenin Önemi ve Gerekçesi
I.V. Sayıltılar
I.VI. Sınırlılıklar
I.VII. Zaman Çizelgesi
I.VIII. Maliyet Analizi
II-LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
III-YÖNTEM
III.I.AraĢtırmanın Tasarımı
III.II.Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
IV-BULGULAR VE YORUM
V- SONUÇ VE ÖNERĠLER
V.I. Sonuçlar ve TartıĢma
V.II. Öneriler
VI- KAYNAKÇA
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GĠRĠġ
Ġğde bitkisi Türkiye’nin her yerinde tüm iklim Ģartlarında
ve tüm toprak tiplerinde yetiĢtirilebilen ve aynı zamanda
sanayi ve trafik kaynaklı kirli havaya da dayanıklı bir
bitki türüdür.YetiĢtiği her noktada çiçeklerinin kokusunun
en baskın kokulardan olduğu bilinmektedir.Kuraklığa
dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla
mücadelede kullanılmaktadır.Böbrek ve bağırsak
rahatsızlıklarında etkili olduğu bilinmektedir.

Amaç
Tekirdağ Ġlinde yoğun Ģekilde bulunan iğde bitkisi
meyvesinin gıda olarak tüketiminin çok fazla tercih
edilmediği gözlenmiĢtir.Buna bağlı olarak iğde bitkisi
meyvesi,çiçeği ve yaprağının baĢka alanlarda
(tarım,kozmetik,tıp, v.b) kullanılabilirliğini arttırmak
hedeflenmiĢtir.

Problem Durumu
Ġğde ağacı,meyvesinin gıda olarak tüketilmesi dıĢında
hangi alanlarda kullanılabilir?
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Alt Problemler
a)Ġğde bitkisinin yaprakları hangi alanlarda kullanılabilir?
b)Ġğde bitkisinin çiçeği hangi alanlarda kullanılabilir?
c)Ġğde bitkisinin meyvesi hangi alanlarda kullanılabilir?
d)Ġğde bitkisinin çekirdeği hangi alanlarda kullanılabilir?

Problemin Önemi ve Gerekçesi
Tekirdağ ilinde yaygın Ģekilde bulunan iğde
bitkisinin farklı kullanım alanlarını tespit ederek
ekonomiye katkı sağlamaktır.

Sayıltılar
a)Tekirdağ ilinde iğde bitkisinin yaygın olarak bulunduğu
varsayılmıĢtır.

b)Ġğde bitkisinin meyvesi,yaprağı,çiçeği ve çekirdeğinin
değerlendirilmediği varsayılmıĢtır.
c)Ġğde bitkisinin sanayide kullanılabilir olduğu
varsayılmıĢtır.

320

Sınırlılıklar
a)Bu proje Tekirdağ Ġlinde bulunan iğde bitkisi
popülasyonu ile sınırlıdır.
b)Bu Proje Tekirdağ Ġlinde bulunan sanayi kuruluĢlarının
imkanları ile sınırlıdır.

c)Bu proje Namık Kemal Üniversitesinin imkanları ile
sınırlıdır.
d)Bu proje 2011 yılı(Sonbahar mevsimi)ile sınırlıdır.

e)Bu proje ulaĢılabilen kaynaklar ile sınırlıdır.

Zaman Çizelgesi
Proje Ġçin Bilim Dalını ve Temayı Belirleme
11/09/2011
AraĢtırma Konusu,Problem ve Dönence
12/09/2011
Planlama
12/09/2011
Bilgi Derleme ve Analiz
13/09/2011
Yazılı Rapor
14/09/2011
Poster/Sözlü Sunu
15/09/2011

Maliyet Analizi
Kırtasiye:50 TL
UlaĢım :100 TL
Toplam:150 TL
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Literatür Bilgileri
Genel Özellikleri
1-) Ġğdeler Güney Avrupa, Asya ve Amerika’da doğal
olarak yaĢayan 40 kadar türü vardır. Ġğdeler çalı veya
ağaç formunda bitkilerdir.Yaprakları sarmal diziliĢli,
üzerleri gümüĢi renkli tüylüdür. Çiçekleri çan Ģeklinde,
dal üzerinde tek veya demet hâlinde ve çok keskin
kokuludur. Meyvesi etlidir ve yenir. Kızıl açık kahve
renkli ve taĢ çekirdeklidir.

Üretimi
2-)Tohum, çelik, daldırma ve ayırma ile üretilir.
Tohumlar toplandıktan sonra 4 derecede 3-4 ay
katlamaya tabi tutulur. Katlanan tohumlar ilkbaharda
ekilir. Çelikle üretimde ilkbaharda hazırlanan odun
çelikleri açık araziye dikildiğinde kolayca köklenir. Her
dem yeĢil türlerde ise ilkbaharda alınan 15 cm
uzunluğundaki çeliklerde bir ay sonra köklenme
gözlenebilir.

Ekolojik Ġstekleri
3-)GüneĢli ortamlarda iyi geliĢir ancak bazı türler gölge
alanları tercih ederler. Kireçli topraklarda da geliĢebilir.
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Yöntem
AraĢtırmanın Tasarımı ve Modeli:
AraĢtırma,Ġnceleme,Gözlem,Yüzyüze GörüĢme
yöntemleri Kullanılacaktır.

Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi:
Tekirdağ Ġlinde iğde bitkisini değerlendiren herhangi
bir kurum yada kuruluĢ olup olmadığı araĢtırılacaktır.
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından
deneysel çalıĢmaların ve bilimsel araĢtırmaların
yapılıp yapılmadığı yüzyüze görüĢmeler yapılarak
tespit edilecektir.
Ġl Tarım Müdürlüğü’nden iğde bitkisi populasyonu
hakkında bilgi alınacaktır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Ġğde Yağının Faydaları:
Yaraları iyileĢtirir.
Vücuda kuvvet verir.
Ağız kokularını giderir.
Antiseptik etkileri vardır.
Ağız yaralarını tedavi eder.
Bağırsak bozukluklarını giderir.
AteĢ düĢürür.
BağıĢıklık sistemine güçlendirici olarak kullanılır.
TaĢıdığı yüksek oranda C vitamini nedeniyle grip
ve soğuk algınlığına karĢı koruyucu olarak kullanılır(3).
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Bu lezzetli meyvenin çiçeklerinin kaynatılıp

balla tatlandırılarak içilmesinin; egzama, öksürük
ve bağırsak bozukluklarına iyi geldiği belirtiliyor.
Ayrıca, iğde ağaçlarının haziran ayı baĢlarında

açtığı çiçeklerini koklamanın da zihne kuvvet ve
açıklık verdiği kaydediliyor(4).

Sonuç ve TartıĢma:
Ġğde bitkisinin yağı ve yaprağının alternatif tıpta
kullanılabileceği sonucuna ulaĢıldı.
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Öneriler:
Tekirdağ bölgesindeki sanayi kuruluĢlarının iğde

yağı üretimine geçebileceği önerilmiĢtir.
Ġğde yağının 20 ml‟sinin 6 liradan satıldığı

düĢünülürse uygun pazarlama ve tanıtım yöntemleriyle
kullanımı yaygınlaĢabilir(5).

KAYNAKÇA
1.www.eksisözlük.com ( 13.09.2011
21.10)
2.www.vikipedia.com (13.09.2011
21.15)
3. http://www.sifalibitkileriniz.com/bitkiselyaglar/igde-yagi-ve-faydalari.html (12.12.2011)
4. http://www.saglikliyasa.com/bitkiselyaglar/igdenin-faydalari-neler-igde-yagi-hangihastaliklara-iyi-gelir-igde-yagi-nasilkullanilir.html (12.12.2011)
5. http://magaza.hammaddeler.com/IgdeYagi,LA_2698-2.html?gclid=CNOCsS6_6wCFcm-zAodPQNISg (12.12.2011)
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FEN/ MATEMATĠK
ÖĞRETMENLERĠNĠN
MESLEKĠ GELĠġĠM
ETKĠNLĠKLERĠ -V

TEKĠRDAĞ ĠLĠNDE
ÜRETĠLEN ġARABIN
KALĠTESĠNĠ ETKĠLEYEN
FAKTÖRLER

326

HAZIRLAYANLAR:
• Ġlknur PUZA
• Nevriye BALIKÇI
• Serkan AYAZ
• Samet ELĠBOL
• Gözde DURMUġ

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
EYLÜL, 2011
TEKĠRDAĞ

ÖZET
• AraĢtırmanın amacı Tekirdağ Ġlinde
Ģarabın kalitesini etkileyen faktörleri
belirlemek , üretilen Ģarabın kalitesini
arttırmak , üzüm yetiĢtiricilerini ve
bölge halkını bu konuda
bilinçlendirerek Ģarap üretiminin
bölge ekonomisine katkısını
arttırmaktır.
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Bu bağlamda Tekirdağ‟ın ġarköy ilçesindeki
Gazi,HoĢköy ve Mürefte köylerine
gidilerek oradaki üzüm yetiĢtiricileri ile
görüĢülecek ve konu ile ilgili röportajlar
yapılacaktır.Ayrıca Tarım Ġl Müdürlüğü ve
Ziraat Odası ile görüĢülerek gerekli veriler
toplanacak daha sonra elde edilen veriler
tablo ve grafiklerle gösterilecektir.
Toplanan verilerin bu alanda yapılacak olan
diğer çalıĢmalara yol gösterici olacağına
inanıyoruz.

ĠÇĠNDEKĠLER

• I- GĠRĠġ
•
I.I. Amaç
•
I.II. Projenin Önemi
•
I.III. Sayıtlılar
•
I.IV. Sınırlılıklar
•
I.V. Maliyet Hesabı
•
I.VI. Zaman Çizelgesi
• II-LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ

• III-YÖNTEM
•
III.I Evren ve Örneklem
• IV-BULGULAR VE YORUM
• V- SONUÇ VE ÖNERĠLER
•
V.I. Sonuçlar ve TartıĢma
•
V.II. Öneriler
• VI- KAYNAKLAR
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GĠRĠġ

• ġarap, üretimi en çok emek ve çalıĢma isteyen
iĢlerden biridir. Kaliteli bir Ģarabın, daha
bağlarda baĢlayıp, kadehinize gelene kadar süren
uzun bir macerası vardır. Üzümün türüne göre
seçilen bölge ve toprak yapısının uygunluğu, iklim
ve hava Ģartlarının elveriĢliliği, kaliteli Ģarap
yapımının ön Ģartlarıdır. Bu Ģartlar
gerçekleĢtikten sonra, Ģarabın yapımı için
seçilecek yöntemler ve bunların uygulaması
esnasında gösterilecek özen, Ģarap kalitesi
üzerinde yaĢamsal önem taĢır.
( http://www.doluca.com)

PROBLEM

• Tekirdağ ilinde üretilen
Ģarabın kalitesini
etkileyen faktörler
nelerdir?
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AMAÇ

Tekirdağ ilinde üretilen Ģarabın kalitesini
etkileyen faktörlerin araĢtırılmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap
aranmıĢtır.
• Tekirdağ da yetiĢtirilen üzüm çeĢitleri ve
özellikleri nelerdir?
• Toprak yapısı ve yeryüzü Ģekillerinin üzüm
kalitesine etkileri nelerdir?
• Üzüm kalitesinin artırılmasında yetiĢtiriciliğin
etkileri nelerdir?

PROJENĠN ÖNEMĠ
• Tekirdağ Ģarabının kalitesi hakkında
insanları bilgilendirmek, Tekirdağ
Ģarabının tanıtımını yapmak, yöre
halkını bağcılığa teĢvik etmek ve
Ģarap üretiminin bölge ekonomisine
katkısını artırmak açısından önemli
olduğu düĢünülmektedir.
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SAYILTILAR
• AraĢtırmaya katılanların samimi ve
doğru cevap verdikleri varsayılmıĢtır .

SINIRLILIKLAR
•
•

AraĢtırma Gazi,HoĢköy ve Mürefte
köylerinde 15 bağ yetiĢtiricisiyle,
AraĢtırma 2 haftalık süre ile
sınırlıdır.
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MALĠYET HESABI
HARCAM
A

ZAMAN

13.09

14.09

15.09

16.09

TOPLAM

BĠRĠM

YTL

YTL

YTL

YTL

YTL

1

Fotokopi ücreti
(0,1x100)

5

5

2

GidiĢ dönüĢ ücreti

50

50

50

3

Fotoğraf çekimi

10

10

10

10

40

TOPLAM

65

65

60

10

200

10

150

Bütün harcamaların Tekirdağ belediyesi tarafından karĢılanacağı varsayılmaktadır.

ZAMAN ÇĠZELGESĠ
No

ĠĢin Adı

Gün

BaĢlangıç

BitiĢ

Yıllar

14

2011

2011

Aylar

EYLÜL

EYLÜL

Haftalar

3

4

Ġlgililer

1

Proje

14

3.hafta

4.hafta

2

Proje Konusunun Tespiti

1

14.09.2011

14.09.2011

PROF.DR.AYLA GÜRDAL VE
EKĠBĠ(MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ),

3

Literatür taraması yapılması

3

15.09.2011

17.09.2011

PROJE EKĠBĠ

4

Arazi çalıĢması

3

18.09.2011

20.09.2011

PROJE EKĠBĠ+UZMAN KĠġĠ

5

Bulguların Değerlendirilmesi
ve yorumlanması

22.09.2011

PROJE EKĠBĠ,
TEVĠTÖL,PROF.DR.AYLA GÜRDAL
VE EKĠBĠ(MARMARA
ÜNĠVERSĠTESĠ)

2

21.09.2011

6

Sonuç ve Önerilerin Tespit
edilmesi

2

23.09.2011

24.09.2011

PROJE EKĠBĠ,
TEVĠTÖL,PROF.DR.AYLA GÜRDAL
VE EKĠBĠ(MARMARA
ÜNĠVERSĠTESĠ)

7

Projenin sunuma hazırlanması

2

25.09.2011

26.09.2011

PROJE EKĠBĠ

8

Sunum

1

27.09.2011

27.09.2011

PROJE EKĠBĠ
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LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
• Bu bölümde literatür bilgileri; üzüm
çeĢitleri ve özellikleri, bu özelliklerin
Ģarap kalitesine etkisi, Tekirdağ‟ın
arazi ve toprak yapısı alt baĢlıkları ile
ele alınmıĢtır.

ÜZÜM ÇEġĠTLERĠ
• PAPAZKARASI
Tekirdağ ve Edirne‟de üretilen kırmızı Ģaraplık
üzüm. Papazkarası‟ndan canlı açık kırmızı renkte,
meyveli, taze, ince, zarif, hafif gövdeli ve kalıcı
Ģaraplar üretiliyor.
KARASAKIZ
(Kuntra) Çanakkale ve Bozcaada‟da yetiĢtirilen,
açık kırmızı renkli ve orta kalitede sek Ģarap
üretilen bir üzüm. Kanyak yapımında da kullanılıyor.
Ġçimi yumuĢak. Meyvemsi olan Ģaraplarının
asiditesi ve taneni yüksek, ama eskitilmeye müsait
değil.
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• SAUVIGNON BLANC
Kökeni Fransa. Türkiye‟de nemli, yağıĢlı ve karasal iklime
göre daha yumuĢak iklimin hüküm sürdüğü Adapazarı, Geyve
ve Saros Körfezi‟nde toprak yapısı killi-kumlu alanlarda
yetiĢtiriliyor. Bu beyaz Ģaraplık üzümün salkımları orta
sıklıkta ve kabuğu çok kalın değil. Sauvignon Blanc
üzümünden elde edilen Ģaraplar zarif, orta derecede
aromatik, içimi rahat ve meyvemsi bir tatta.
CĠNSAULT

Bu kırmızı Ģaraplık üzüm, siyah renkte, elips biçiminde ve
orta büyüklükte. Kabuğu orta kalınlıkta, aroması tatlı.
Cinsault üzümünden elde edilen Ģarapların rengi canlı ve koyu
kırmızı. Bu üzüm, kırmızı meyveli, baharatlı, kalıcı ve gövdeli
Ģaraplar veriyor.

• SEMĠLLON
Tekirdağ ve ġarköy yörelerinde yetiĢen beyaz üzüm çeĢidi.
Marmara Denizi kıyılarında, ılıman iklimin hüküm sürdüğü 0100 metreler arasındaki yüksekliklerde yetiĢtiriliyor. Kalın
kabuklu ve sulu.
GAMAY
Kırmızı Ģaraplık üzüm çeĢidi. Canlı kırmızı renkte, meyveli,
yuvarlak, gövdeli ve kalıcı Ģaraplar veriyor.

VE DĠĞERLERĠ
Yapıncak, Vasilaki, Beylerce, Adakarası ve kökeni baĢka
ülkeler olan Riesling, Clairette, Chardonnay, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir.
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• Üzüm çeĢitlerinin özellikleri:

• Üzüm çeĢitlerinin özelliklerinin Ģarap
kalitesine etkisi:
• Tekirdağ’ın arazi ve toprak yapısı:

YÖNTEM
• Bu araĢtırma tarama modelindedir.
Tekirdağ da 3 köyden bağ
yetiĢtiricileri ile röportaj yapılması,
Tarım il müdürlüğü ve Ziraat Odası ile
görüĢülerek verilerin toplanması ve
değerlendirilmesi planlanmıĢtır.
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EVREN VE ÖRNEKLEM
• AraĢtırmanın evrenini ġarköy,
örneklemini ise Mürefte, HoĢköy,
Gaziköy‟den seçilen 15 tane bağ
yetiĢtiricisinden oluĢturmaktadır.

BULGULAR VE
YORUMLAR
• AraĢtırmalarımızın sonucunda elde
edilen bulgular değerlendirilip
yorumlanacaktır.
• Toplanan verilere göre grafikler
oluĢturulacak ve yorumlanacaktır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
• AraĢtırmadan elde edilen sonuçlar
yazılacak, tartıĢılacak ve öneriler
getirilecektir.
ÖNERĠLER:
• Ġnsanların üzüm yetiĢtiriciliği konusunda
bilinçlendirilmeleri için çalıĢmalar yapılmalı
• Tekirdağ‟da üretilen Ģarabın tanıtımı dünya
çapında yapılmalı.

KAYNAKLAR
• http://www.doluca.com 14.09.2011
• http://www.tagem.gov.tr 15.09.2011
• http://www.bagcilik.gov.tr 13.09.2011
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FEN/ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ
GELİŞİM ETKİNLİKLERİ -III
Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Yaşar ERSOY
EYLÜL, 2011
TEKİRDAĞ

KARELEME SİSTEMİ

338

Nursel YAMAÇ
Sinem ŞİMŞEK
Emine BABACAN
Belma Melis ARMUTLU
Mehmet DEMİR

ÖZET
 Öncelikle renkli kartonlardan bir
dikdörtgensel bölge kesilecek ve kesilen bu
dikdörtgensel bölge en az sayıda karesel
bölgelere bölünerek bir model
oluşturulacak. Oluşan kare sayılarıyla bir
zincirli kesir elde edilecek ve bu zincirli
kesrinin çözümü dikdörtgensel bölgenin
kenar uzunluklarının oranıyla
bağdaştırılacak. Böylelikle eğlenceli, somut
ve pratik bir sonuca ulaşılacak.
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İÇİNDEKİLER
 I- GİRİŞ……………………………………………………………………………….…..1

I.I. Amaç…………………………………………………………………….…..1

I.II. Projenin Önemi………………………………………………2

I.III. Sayıtlılar……………………………………………….………..2

I.IV. Sınırlılıklar……………………………………………………...2

I.V. Maliyet Hesabı………………………………………………………….2

I.VI. Zaman Çizelgesi…………………………………………………………….3
 II-LİTERATÜR BİLGİLERİ………………………………………………………3
 III-YÖNTEM…………………………………………………………………………...6

III.I Evren ve Örneklem…………………………………………….…..7
 IV-BULGULAR VE YORUM………………………………………………..…..7
 V- SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………………………………..10

V.I. Sonuçlar ve Tartışma……………………………………………….10

V.II. Öneriler………………………………………………………....11
 VI- KAYNAKLAR…………………………………………………………………...12

Bir dikdörtgenin en az
sayıda karelere bölünmesini
matematiksel olarak ifade
etmek
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Bir dikdörtgenin en az sayıda
karelere bölünmesi sonucunda
ortaya çıkan modelin matematiksel
olarak bir anlamı var mıdır?

I. Bu modelden hangi sayıları elde
edebiliriz?
II. Kenarları oranladığımızda ortaya çıkan
kesirli ifadeyi bu modelle
ilişkilendirebilir miyiz?
III. Elde edilen kesri, model baz alınarak
basamaklı kesir şeklinde ifade edebilir
miyiz?
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Öğrencilerde matematik dersine karşı olumlu
tutumun geliştirilmesi ve dersin eğlenceli hale
getirilmesi.

Öğrencilerde merak uyandırarak onların geometri
ve sayılar arasında ilişki kurmalarının sağlanması.

Herhangi bir dikdörtgen en az sayıda
karelere bölündüğünde ortaya çıkan
modelin matematiksel bir ifadesinin
olduğu
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İşlem tamamlandığında ortaya çıkan
basamaklı kesrin belirli bir
matematiksel kalıpta olması

Maliyet Hesabı:
HARCAMA

Maliyet
13-16.09.2011

1

Fotokopi ücreti

6 TL

2

Kırtasiye malzemeleri

10 TL

TOPLAM

16 TL

3
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Zaman Çizelgesi
No

ĠĢin Adı

Gün

BaĢlangıç

BitiĢ

Ġlgililer

1

Proje

10

13.09.2011

23.09.2011

2

Proje Konusunun Tespiti

1

13.09.2011

13.09.2011

PROF.DR.YaĢar ERSOY VE EKĠBĠ(TFV),

3

Literatür taraması yapılması

2

14.09.2011

15.09.2011

PROJE EKĠBĠ

4

Bulguların
Değerlendirilmesi ve
yorumlanması

2

PROJE EKĠBĠ, PROF.DR.YaĢar ERSOY VE
EKĠBĠ(TFV),

6

Sonuç ve Önerilerin Tespit
edilmesi

2

PROJE EKĠBĠ

7

Projenin sunuma
hazırlanması

2

PROJE EKĠBĠ

8

Sunum

1

PROJE EKĠBĠ

LİTERATÜR BİLGİLERİ
 Karesel Bölge: Karenin kenarlarının sınırladığı
düzlemsel bölgedir.
 Dikdörtgensel Bölge: Dikdörtgenin kenarlarının
sınırladığı düzlemsel bölgedir.
 Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları tam sayı
olmadığında uygulamada güçlüklerle
karĢılaĢılmaktadır.
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AĢağıdaki ifade bir kesir zinciri (Merdivenli kesir)
örneğidir.
1
1 +

1
1 +

1
1 +
1

1 +

2

YÖNTEM
1

1

3

8

1
2

B =8
5

A =13
2 sayısı kırmızı 2 (1x1) kare anlamına gelir.
1 sayısı yeşil 1 kare anlamına gelir.
1 sayısı mavi 1 kare anlamına gelir.
1 sayısı mor 1 kare anlamına gelir.
1 sayısı turuncu 1 kare anlamına gelir.
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1

1

3

8

1
2

B =8
5

A =13

1
1

A

+

=

B

1

1

+

1
1

+
1
1

+
2

EVREN ve ÖRNEKLEM
 Bu projenin örneklemi Atakent Ġlköğretim
Okulu, evreni ise Çorlu‟da bulunan diğer
ilköğretim okulları olabilir.
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BULGULAR ve YORUMLAR
 Renkli kartonlar kullanılarak dikdörtgensel
bölgelerden en az sayıda karesel bölge
oluĢturulacak. OluĢturulan bu modelden kesir
zincirleri elde edilecek ve bu kesir zincirinin çözümü
pratik yoldan buldurulacak.

SONUÇ ve ÖNERİLER
 Bu eğlenceli ve pratik yöntem Matematik dersinde

kullanılarak derslerin daha kalıcı ve etkin
öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayabilir.
 Bu yöntem diğer öğretmenlerle tartışılarak
kullanımının yaygınlaştırılması sağlanabilir ve
verimliliği konusunda tartışılabilir.
 Bu yöntemlerle rasyonel sayılara ulaşabilir.
 Geometri ile sayılar arasında bağıntı kurulabilir.
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KAYNAKÇA
 www.matokulu.net

 Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Matematik
Öğretmeni Mensur SERTESER’in yıl içindeki
çalışmaları

ĠLGĠNĠZDEN DOLAYI TEġEKKÜR
EDERĠZ.

348

FEN/MATEMATĠK
ÖĞRETMENLERĠNĠN
MESLEKĠ GELĠġĠM
ETKĠNLĠKLERĠ ÇALIġTAYI -V
12 – 15 Eylül 2011

ÖĞRETMEN PAYLAġIMLARI
HAZıRLAYANLAR – M
YASIN ORKAN
YAFES SERIN
ERCÜMENT ÖZDILEK
OSMAN ÇıNAR

3

Destekleyen KuruluĢlar
Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Yönetimleri
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ÖZET:

Toplumda matematik dersine karĢı
oluĢan önyargıları, farklı öğretim
teknikleri ile yok etmek için
öğretmenler arası koordinasyonun
sağlanması, bilgi alıĢ-veriĢinde
bulunulması ve öğretim yöntem
tekniklerinin paylaĢılması.

AMAÇ:
Öğretmenlerin konular hakkındaki
bakıĢ açılarını geliĢtirmelerini
sağlamak.
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PROBLEM:
Neden branĢ öğretmenleri
arasında bilgi koordinasyonu
sağlanamamaktadır?

ALT PROBLEMLER:
1- Öğretmenlere mesleki geliĢim
seminerlerinin yeteri kadar yapılmaması.
2- Öğrenme ortamlarının (sınıf) matematik
öğretimine uygun biçimde tasarlanmamıĢ
olması.
3- ……………….
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PROJENĠN ÖNEMĠ:
Öğretmenler arası koordinasyonun
sağlanarak, daha verimli öğrenme
öğretme ortamları oluĢturulması.
GEREKÇESĠ:
Matematik öğretimde öğretmenler
arası iletiĢim ve sınıf ortamına bağlı
sorunların giderilmesi buna bağlı
olarak yapılacak çalıĢma, tedbirlerin
belirlenmesi ve uygulanması

SAYILTILAR (KABULLER) :
1- Öğretmenlerin alan yeterliliklerinin
tam, pedagojik formasyon bilgilerinin
eksiksiz olması.
2- Öğrenmeyi etkileyen diğer
faktörlerin ideal kabul edilmesi
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ALAN YAZINI (Literatür) BĠLGĠLERĠ:
Sorun ile ilgili daha önce yapılmıĢ
olan çalıĢmalar ve üretilen çözüm
yolları incelenecektir.

YÖNTEM:
Tekirdağ ilinde belirli bölgelerdeki istekli
öğretmenler bir araya getirilerek seminer
çalıĢması yapılması,konular hakkında bireysel
deneyimlerin paylaĢılması ve karĢılıklı fikirlerin
beyan edilmesi. Düzenlenecek olan çalıĢmaların
bir sınıf ortamında gerekli araç gereçler temin
edilerek uygulamalı olarak gerçekleĢtirilmesi.
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BULGULAR ve YORUMLAR:
1 - Yapılan mesleki geliĢim seminerlerine aktif katılımın
sağlanamaması.
2 - Öğretmenlerin düzenlenen çalıĢmaları bir gereklilik
değil zorunluluk olarak görmesi
3 - Öğretmen tarafından öğrencilerin öğrenme güçlüğü
çektikleri düĢünülen bir konunun alanında uzman bir
akademisyen tarafından uygulamalı olarak bir ders gibi
iĢlenmesi.
4 - Öğretmenler arasında bilgi paylaĢımı sağlanacak
gerekli teknolojik alt yapının yetersiz olması.
5 - Sınıf öğretmenleri ve branĢ öğretmenleri arasındaki
koordinasyonun eksik olması.
6 - Öğretmenler arasında yaĢa cinsiyete ve kültürel
farklılıklara bağlı olarak iletiĢimsizlik yaĢanması.

SONUÇ ve ÖNERĠLER:
1- Gerekli, yer, ortam ve zaman ayarlanarak öğretmenler
arası diyalog sağlanmalıdır. Seminer döneminde branĢ
öğretmenleri kampa alınarak, bu yönde çalıĢmalar
uygulamalı olarak yaptırılmalıdır.
2- Kullanılacak gerekli teknik ve fiziki alt yapı sağlanmıĢ
olmalıdır.
3- Edinilen yeni tekniklerin uygulanmasına olanak verecek
Ģekilde sınıf ortamları da bu Ģekilde düzenlenmelidir.
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BĠZĠ
DĠNLEDĠĞĠNĠZ
ĠÇĠN
TEġEKKÜRLER…
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SARAY ĠLÇESĠ
ĠLKÖĞRETĠM
OKULLARINDA ATIKLARIN
GERĠ DÖNÜġÜMÜNE
GÖSTERĠLEN ÖNEM

HAZIRLAYANLAR




SEMRA FĠLĠZ
–FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENĠ
AYġE DENĠZ DEMĠR –FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENĠ
ÖZGE KĠSTAK
–FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENĠ

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
EYLÜL ,2011
TEKĠRDAĞ
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ÖZET
AraĢtırmanın amacı Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki
ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin atıkların
geri dönüĢümüne gösterdikleri önemin araĢtırılmasıdır.Bu
amaçla Saray ilçesindeki ilköğretim okulu öğrencilerine geri
dönüĢüm atıklarının toplanmasına iliĢkin tutum ölçeği ile
okulların geri dönüĢümüne gösterdikleri önemi ölçen anket
çalıĢması yapılacaktır.Bu araĢtırmada tarama yöntemi
kullanılacaktır. Bu anketlerden elde edilen veriler yüzde
hesabı yapılarak analiz edilecek ve grafik halinde
gösterilecektir.Daha sonra bulgular yorumlanarak sonuçlar
maddeler halinde belirtilecektir.Bulunan sonuçlar
doğrultusunda araĢtırmamıza öneriler getirilecektir. Bu
çalıĢmada Saray ilçesindeki ilköğretim öğrencilerinin geri
dönüĢüm atıklarının (pil,kağıt,plastik,cam) toplanması
konusunda bilinçlendirilmesi düĢünülmektedir.

ĠÇĠNDEKĠLER
I- GĠRĠġ
I.I. Amaç
I.II. Projenin Önemi
I.III. Sayıltılar
I.IV. Sınırlılıklar
I.V. Maliyet Hesabı
I.VI. Zaman Çizelgesi
II-LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
III-YÖNTEM
III.I Evren ve Örneklem
IV-BULGULAR VE YORUM
V- SONUÇ VE ÖNERĠLER
V.I. Sonuçlar ve TartıĢma
V.II. Öneriler
VI- KAYNAKLAR
VII- EKLER
EK I- Fotoğraflar
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GĠRĠġ
Değerlendirilebilir atıkların çeĢitli fiziksel ve/veya
kimyasal iĢlemlerle ikincil hammaddeye dönüĢtürülerek
tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüĢüm
denir. Ġkinci bir tanım olarak da geri dönüĢüm terimini,
kullanım dıĢı kalan geri dönüĢtürülebilir atık
malzemelerin çeĢitli geri dönüĢüm yöntemleri ile
hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine
kazandırılması olarak açıklayabiliriz.
Geri dönüĢebilen maddeler; cam, kağıt, alüminyum,
plastik, piller, motor yağı, akümülatörler, beton, organik
atıklar ve elektronik atıklardır.

Ekonomik zorluklarla karĢı karĢıya
bulunan geliĢmekte olan ülkelerin tabii
kaynaklarından uzun vadede ve
maksimum bir Ģekilde
faydalanabilmeleri için atık israfına son
vermeleri, ekonomik değeri olan
maddeleri geri dönüĢüme ve tekrar
kullanma yöntemlerini uygulamaları
gerekmektedir.
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1 ton kullanılmıĢ kağıt çöpe atılmayıp geri
dönüĢtürüldüğü ve kağıt üretiminde tekrar
kullanıldığı zaman;









12400 m3 havadaki sera gazı olan karbon dioksitin bertaraf
edilmesi,
12400 m3 oksijen gazının üretilmeye devam etmesi,
34 kiĢinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetiĢkin ağacın
korunması,
Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
KıĢ aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 1750
litre fuel-oil tasarrufu,
2,4 m3 çöp depolama alanından tasarruf,
20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/sa elektrik
enerjisinden tasarruf edilebilmesi mümkündür.

Camın Geri dönüĢtürülmesiyle
Sağlanan Tasarruf
•
•
•
•
•

Enerji tüketiminde azalma %25
Hava Kirliliğinde azalma %20
Maden atığında azalma %80
Su Tüketiminde azalma %50
Korunan doğal kaynaklar: kum, soda,
kireç
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Plastik Geri DönüĢümü







Yapılan araĢtırmalara göre dünyadaki petrolün
sadece % 4’ lük bir kısmı plastik üretimi için
kullanılmaktadır. Plastik yaklaĢık 1000 yılda yok
olur.
Geri kazanıldığında çöp depolama alanının ömrü
uzar. Yenilenmeyen hammadde kaynakları korunur.
Tabiatı koruruz.
Bir plastik ĢiĢe doğada 3 bin yıl süreyle yok
olmuyor.
1 ton plastik geri kazanıldığında 14 bin kW/sa
enerji tasarrufu yapılmıĢ olur.
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PĠLLERĠN GERĠ
DÖNÜġÜMÜ


Piller; kağıt, metal ve cam gibi atıklara
göre daha az hacme sahip olmalarına
rağmen, onlardan binlerce kat fazla
doğal yaĢama ve insanlığa zararlı ağır
metaller içerirler.

Akü ve Piller Ġçin Ne
Yapılmalı?


Atık haldeki piller ayrı bir yerde (naylon
torba, kutu, kavanoz, vs.)
biriktirilmelidir. Evinizde veya iĢyerinizde
atık haldeki piller uzun sürelerle muhafaza
edilmemelidir. Atık piller bulunduğunuz yere
en yakın mahaldeki atık pil toplama
kutusuna atılmalı veya satın alındığı yere
geri götürülmelidir. Piller çöpe atıldığı
zaman katı atık depolama sahasında
zamanla bozularak bazı tehlikeli ve zararlı
maddeler serbest hale geçer.
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Geri DönüĢüm Niçin Önemlidir?
1.Doğal Kaynaklarımız Korunur
2.Enerji Tasarrufu Sağlanır
3.Atık Miktarı Azalır
4.Geri DönüĢüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım
Demektir .

Kaynakların lüzumsuz kullanılmasını
önlemek ve atıkların kaynağında ayrıĢtırılması
ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması
olarak düĢünülmelidir. Demir, çelik, bakır,
kurĢun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik
atıklar gibi maddelerin geri dönüĢüm ve tekrar
kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini
önleyecektir. Bu durum; ülkelerin ihtiyaçlarını
karĢılayabilmek için ithal edilen hurda
malzemeye ödenen döviz miktarını da
azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde
tasarruf sağlayacaktır.
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Örneğin kullanılmıĢ kağıdın tekrar kağıt
imalatında kullanılması hava kirliliğini %7494, su kirliliğini %35, su kullanımını %45
azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt
hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi
önlenebilmektedir. Bu önemin ilköğretim
çağındaki öğrencilere kavratılması
projemizin temel amacıdır.

Bu
sorunun
çözümüne
katkıda
bulunmak amacıyla bu proje çalıĢması
yapılmıĢtır.
PROBLEM:
“Saray ilçesindeki ilköğretim okullarında
öğrenim gören öğrenciler tarafından geri
dönüĢüm
atıklarının
toplanmasına
gereken önem gösterilmekte midir?”
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AMAÇ:
Saray ilçesi ilköğretim okullarında
okuyan öğrencilerin geri dönüĢüm
atıklarının toplanması konusunda
tutumları tespit edilerek öğrencilere
atıklarda geri dönüĢüm bilincinin
kazandırılmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt
problemlere cevap aranmıĢtır.
Saray ilçesindeki ilköğretim öğrencileri;
*Plastik atıklarının geri dönüĢümünün
sağlanmasına gereken önemi gösteriyorlar mı?
*Kağıt atıklarının geri dönüĢümünün
sağlanmasına gereken önemi gösteriyorlar mı?
*Cam atıklarının geri dönüĢümünün sağlanmasına
gereken önemi gösteriyorlar mı?
*Pil atıklarının geri dönüĢümünün sağlanmasına
gereken önemi gösteriyorlar mı?

364

PROJENĠN ÖNEMĠ


Bu projede Saray ilçesinde bulunan ilköğretim
okullarındaki öğrencilerin atıkların geri
dönüĢümü ile ilgili tutumlarının tespit edilmesi
ve atıkların geri dönüĢümü konusunda yeteri
kadar bilinçli olmayan öğrencilere bu bilincin
kavratılması bakımından önemli olduğu
düĢünülmektedir.

Sayıltılar


Ankete ve tutum ölçeğine katılanların samimi
cevap verdiği varsayılacaktır.

Sınırlılıklar




AraĢtırma Saray ilçesinde bulunan ilköğretim
okullarındaki 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile
sınırlıdır.
AraĢtırma 2011-2012 eğitim –öğretim yılı ilk
yarı döneminde yapılacaktır.
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Literatür


Yaptığımız proje çalıĢmasına yönelik
daha önce yapılmıĢ olan araĢtırmaları
incelediğinde Türkiye genelinde birçok
okul ve yerel belediyelerde atıkların
geri dönüĢümü ile ilgili çalıĢmaların
yapıldığı görülmüĢtür. Bu
çalıĢmalardan birkaç örnek verecek
olursak;

OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ
289

22.03.2011
Gürpınar Neşe Sever Ġlköğretim ve ĠMKB Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine geri
dönüşüm eğitimi verildi .

367

Okullarda Geri DönüĢüm Projesi
Gebze Belediye BaĢkanı Ġbrahim Pehlivan, Okul
Önlerine Katı Atıkların Geri DönüĢümünü
Sağlayacak Ayrı Ayrı Torbalar Konulacağını,
Ġlçedeki Tüm Okullarda Geri DönüĢüm ÇalıĢması
BaĢlatılacağını Söyledi.

YÖNTEM
Bu araĢtırmamızda tarama yöntemi
kullanılacaktır. Bunun için Saray
ilçesinde bulunan ilköğretim
okullarındaki öğrencilere atıkların geri
dönüĢümü ile ilgili görüĢlerini
belirlemek için tutum ölçeği ile anket
çalıĢması uygulanacaktır.

368

Evren- örneklem
AraĢtırmanın evrenini Saray ilçesinde
bulunan ilköğretim okullarındaki ikinci
kademe öğrencileri, örneklemi ise
rastgele seçilen 3 ilköğretim
okulundaki ikinci kademe öğrencileri
oluĢturmaktadır.

Verilerin toplanması ve
değerlendirilmesi
Uzman yardımı ile hazırlanacak olan
anket ve tutum ölçeği uygulanacak ve
değerlendirilecektir.
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Bulgular ve Yorumlar
Yapılan anket çalıĢması ve tutum
ölçeği sonucunda elde edilen veriler
analiz edilerek yüzdelik oranlarla
yorumlanacaktır.

Sonuç ve öneriler
Bulgulardan elde edilen veriler alt
problemlerde belirtilen sırayla
maddeler halinde sonuçlandırılacaktır.
Bu sonuçlara dayanarak öğrencilere
konu ile ilgili öneriler getirilecektir.
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Kaynakça:







http://www.camsiad.org.tr/
http://www.geridonusum.org/genel/ge
ri-donusum-nicin-nemlidir.html
Vikipedi,özgüransiklopedĠ
http://www.silivriliyiz.biz/haber?aid=1
825
http://www.cevreonline.com/atik2/geri
_donusum.htm
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PROJE TABANLI MATEMATĠK VE FEN
BĠLĠMLERĠ ÖĞRETĠMĠ

ANNE SÜTÜYLE BESLENEN
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BEBEKLERĠN FEN VE
TEKNOLOJĠ DERSĠNDEKĠ
BAġARILARININ
KARġILAġTIRILMASI

HAZIRLAYAN FEN VE TEKNOLOJĠ ÖĞRETMENLERĠ
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TUBA YILDIZ
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OSMAN KESKĠN
Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
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TEKĠRDAĞ

372

ÖZET
AraĢtırmanın amacı Tekirdağ Merkez ……………
ilköğretim okulu 7. sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji
dersindeki baĢarılarına anne sütünün etkisinin olup
olmadığının ve annelerin anne sütünün önemi hakkında
ne kadar bilinçli olduklarının araĢtırılmasıdır. Bu amaçla
annelerle yüz yüze görüĢmeler yapılmıĢ ve anket tekniği
uygulanmıĢtır.
7. sınıf öğrencilerinin 6. sınıftaki Fen ve Teknoloji
dersi ağırlıklı yıl sonu ortalamalarına bakılarak
öğrencilerin baĢarıları sıralanmıĢtır.
ÇalıĢma sonucu araĢtırma yapıldıktan sonra
eklenecektir.

ĠÇĠNDEKĠLER
I- GĠRĠġ
I.I. Amaç
I.II. Projenin Önemi
I.III. Sayıltılar
I.IV. Sınırlılıklar
I.V. Maliyet Hesabı
II-LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
III-YÖNTEM
III.I Evren ve Örneklem
IV-BULGULAR VE YORUM
V- SONUÇ VE ÖNERĠLER
VI- KAYNAKLAR
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GĠRĠġ
Anne sütünün bebekler için önemi nedir?
Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm
besin öğelerini tek baĢına ilk altı ay sağlayabilen
en iyi besindir. Anne sütü ve doğumdan sonra
gelen ilk sarı süt, bebek için çok önemlidir, çünkü
bebeği hastalıklara karĢı korur, bebeğin ilk aĢısıdır.
Anne sütü bebekler için yaĢamsal öneme sahiptir.
Ayrıca annesiyle sevgi bağı kurabilmesi için en iyi
iletiĢim yolu emzirmedir. Ayrıca anne sütü ileriki
yaĢlarında, diğer besinlerle beslenen bebeklere
göre daha zeki olmalarına katkı sunar
(http://www.unicef.org/turkey/).

Bebekler ne kadar süre anne sütü ile
beslenmelidir?
Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, anne
sütü ile beslenmeye doğumdan hemen sonra
baĢlanmasını, ilk altı ayda sadece anne sütü
verilmesini ve emzirmenin altı aydan sonra
uygun besin takviyeleriyle iki yaĢ ve üzerine
kadar devam edilmesini öneriyor
(http://www.unicef.org/turkey/).
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Bu sorunun çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla yapılan bu
çalıĢmanın problem cümlesini

«Anne sütüyle beslenme fen ve
teknoloji dersindeki baĢarıyı
etkiler mi?»
sorusu oluĢturmaktadır.

Amaç
Anne sütüyle beslenmenin fen ve
teknoloji dersindeki baĢarıya etkisinin
araĢtırılması amaçlanmaktadır.
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Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki
alt problemlere cevap aranmıĢtır.
 Anne sütüyle beslenme önemli midir?
 Anne sütüyle beslenmede gerekli süre
nedir?
 Anne sütüyle beslenme konusunda
anneler yeterince bilince sahip midir?
 Anne sütüyle beslenmek baĢarıyı etkiler
mi?

Projenin Önemi ve Gerekçesi
Bu proje ile anne sütü konusunda
velilerin bilinçlendirilmesi ve bu
doğrultuda öğrenci baĢarılarının
artırılmasının sağlanması
istenmektedir. Anne sütünün
önemini kavrayan annelerin
bebeklerini gerekli sürede
besleyerek onların okul baĢarılarını
artırabileceklerinin farkına varmaları
önemli görülmektedir.
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SAYILTILAR
 Ankete katılan annelerin samimi cevap
verdiği,
 Yüz yüze yapılan görüĢmelerde annelerin
çocuklarını emzirme sürelerini doğru
hatırladıkları,
 Bu konuda doğru bilgi verdikleri kabul
edilmektedir.
 Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının,
anne sütü dıĢındaki beslenme alıĢkanlıkları ve
besinlerinin aynı olduğu varsayılmaktadır.

SINIRLILIKLAR
 ÇalıĢma Tekirdağ merkez …….. ilköğretim
okulunun 7. sınıf öğrencileri,
 UlaĢılabilen öğrenci anneleri,
 2011 yılı eylül ayı,
 UlaĢılan kaynaklar,
 Velilere sorulan sorularla sınırlıdır.
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MALĠYET

Fotokopi ücretleri ve yol masrafları projenin
uygulanması süresince hesaplanacaktır.

LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
Türkiye’de bebekler nasıl besleniyor?
Ġlk altı ayda sadece anne sütü ile
beslenen bebeklerin oranı %1.3.
BeĢ yaĢın altındaki çocukların %25‟inde
beslenme eksikliği görülüyor. Türkiye
nüfusunun yaklaĢık %15‟i beĢ yaĢın altında.
Ve bu çocukların 63.000‟i her yıl önlenebilir
hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu
çocukların 50.000‟i ise bir yaĢın altında
(www.unıcef.org/turkey).
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Anne sütü neden bebekler için iyi
besindir?
Anne sütü, bebeğin ilk altı ay ihtiyacı
olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her
türlü besin değerini içeren ideal besin
kaynağıdır. Ġçindeki koruyucu maddeler
nedeniyle bebeği enfeksiyonlardan korur.
Anne sütünün hazmı kolaydır, kaynatmak
gerekmez. Daima taze, temiz ve bebeğe
vermek üzere hazırdır.
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Tamamen doğal olan anne sütünde
bebeğin büyümesi için gerekli olan
maddeler inek sütünden daha fazladır.
Anne sütünde yeterli miktarda su ve
vitamin bulunduğu için, çok sıcak iklimlerde
bile ilk altı ay bebeğe su vermeye gerek
yoktur.
Anne sütü alan bebekler diğer
besinlerle beslenen bebeklerden daha zeki
olurlar (www.unıcef.org/turkey).

YÖNTEM
 Bu araĢtırma betimleme-tarama
modelindedir.
 ÇalıĢmada öğrenci baĢarıları üzerinde nicel
araĢtırma yapılmıĢtır.
 Öğrenci anneleriyle yüz yüze görüĢmeler
yapılmıĢtır.
 Annelere uygulanmak üzere anket
hazırlanmıĢtır.
 Anket soruları uzman görüĢleri alınarak
düzeltilmiĢtir.
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EVREN VE ÖRNEKLEM
AraĢtırmanın evrenini Tekirdağ
Merkez Ġlköğretim okulları 7.sınıf
öğrencileri,
Örneklemini ise Tekirdağ Merkez
……… ilköğretim okulu 7.sınıf
öğrencileri oluĢturmaktadır.
AraĢtırmanın çalıĢma grubu
ulaĢılabilen öğrenci anneleridir.

BULGULAR VE YORUMLAR
AraĢtırma ilköğretim okulu
öğrencilerine ve öğrenci
annelerine uygulandıktan
sonra bulgular yazılacaktır.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
 Anket uygulamaları, yüz yüze görüĢmeler
yapıldıktan, grafik ve tablolar
yorumlandıktan sonra sonuç ve öneriler
yazılacaktır.

KAYNAKÇA

http://www.unicef.org/turkey/ir/_mc29.html
14.09.2011- 10:50
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BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN
TEġEKKÜR EDERĠZ…
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ÖĞRETMENE PROJE YAPTIRMA EĞĠTĠMĠ PROJESĠ

YAZILI VE GÖRSEL MEDYADA FEN
BĠLĠMLERĠ ALANINDAKĠ KAVRAM
YANILGILARI

HAZIRLAYANLAR:
Sevda GÖKBUDAK-Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Gülay ARDA - Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Murat ERGĠN - Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Bihter ERGĠN - Fen ve Teknoloji Öğretmeni
GülĢah ÖZKARAGÖZ - Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Aydan ÇEBĠ-Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Proje Koordinatörü : Prof. Dr. Ayla GÜRDAL
Eylül-2011
TEKĠRDAĞ
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ÖZET
AraĢtırmanın
amacı
Çorlu’da
yaĢayan ilköğretim öğrencilerinin fen
bilimleri alanında kavram yanılgılarını
tespit etmektir. Bu amaçla öğrencilere
tarama çalıĢması uygulanmıĢtır. Bu
çalıĢmada
elde
edilen
verilerde
öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip
olduğu gözlenmiĢtir.

Kavram yanılgıları öğrencilerin yanlıĢ ön
öğrenmelerle derse gelerek öğrenme
ortamında çeliĢki yaĢanmasına neden
olmaktadır.
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GĠRĠġ
Kavram yanılgıları her bir öğrencinin
geçmiĢteki karmaĢık kiĢisel deneyimine
dayanmaktadır. Bu deneyimler; dünyayı
gözlemlemek, kiĢisel kültür ve kullandıkları
dil olabileceği gibi televizyon yoluyla
öğrenme ve okulda alınan fen dersi öğretimi
de olabilir. Her bireyin kendine özgü bir
geçmiĢi
vardır,
dolayısı
ile
diğer
öğrencilerden farklı kavram yanılgılarına
sahip olabilir
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Kavram yanılgıları sadece Türkiye’ye
özgü yanlıĢ algılamalar olmayıp yurt
dıĢında da çeĢitli çalıĢmalar sonucu
tespit edilen bir çok kavram yanılgısı
vardır . YaĢanan deneyimler ülkemizde
bu
konunun
okullarda
da
pek
önemsenmediğini göstermektedir.

Problem
 Yazılı ve görsel medyanın neden
olduğu fen bilimleri alanındaki kavram
yanılgıları nelerdir? Bu yanılgılar nasıl
giderilebilir?
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Amaç
Yazılı ve görsel medyanın neden
olduğu fen bilimleri alanındaki kavram
yanılgılarını tespit etmek ve bu
yanılgıları gidermeye çalıĢmak

Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt
problemlere cevap aranmıĢtır.
 Yazılı ve görsel medyanın neden
olduğu fen bilimleri alanındaki
kavram yanılgıları nelerdir?
 Bu kavram yanılgıları nasıl
giderilebilir?
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Projenin Önemi:
Medya
incenlendiği
zaman
bazı
fen
konularında kavram yanılgıları görülmekte ve
okunmaktadır.Bu durum çocuklarda çeĢitli kavram
yanılgılarına sebep olmaktadır.

Sayıltılar:
 Ulusal görsel ve yazılı kaynakları 7-14 yaĢ
arası ilköğretim öğrencilerinin takip ettiği kabul
edilmiĢtir.

Sınırlılıklar:





AraĢtırma Çorlu‟da okuyan 80 öğrenciyle, ,
Bu araĢtırma 13.09.11-15.09.11 tarihleri ile,
12.00-19.00 saatleri arasındaki yayınlarla
Yazılı kaynaklarla sınırlıdır
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Maliyet Hesabı

Alınan
Dergiler

Adet

Fiyat

5

37,5TL

Alınan
5
Gazeteler

5TL

Toplam

42,5TL

LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
Kavram yanılgıları, kiĢilerin olaylar
hakkında bilimsel olarak tamamen yanlıĢ
olan fikir ve anlayıĢlardır. Kavram yanılgıları,
kavram maskesi giymiĢtir, ancak maskenin
arkasındaki kavram değil kavram
görünümündeki yanılgıdır. Kavram
yanılgıları, aynı olay ile ilgili gerçek
kavramları gölgeler ve bulanıklaĢtırır, bu
nedenle oldukça tehlikelidir. Bir konuda hiç
bir kavrama ve bilgiye sahip olmamak, o
konuda kavram yanılgısına sahip
olmaktan çok daha iyidir
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 Ġçerisinde hiç bir bilimsel hata ve kavram
yanılgısı barındırmayan bir ders kitabı dahi
kavram yanılgılarını giderici önlemler
almadığı ve uygun yöntemler üzerinde
durmadığı için eleĢtirilmeli iken görsel
medyada bir çok kavram yanılgısına
rastlanmaktadır

YÖNTEM
 Bu araĢtırma tarama modelindedir.
Çorlu‟daki 80 ilköğretim
öğrencisinin kavram yanılgılarını
belirlemek amacı ile çeĢitli görsel
yayınlar ve yazılı kaynaklar
öğrenciler tarafından takip edilmiĢ
öğretmenleri tarafından tespit
edilmiĢtir.
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 Evren ve Örneklem:

AraĢtırmanın evrenini
Çorlu’daki 7-14 yaĢ ilköğretim
öğrencileri
örneklemini ise Çorlu’da
araĢtırmaya katılan 80
öğrenci oluĢturmaktadır.

BULGULAR VE YORUMLAR
Yazılı ve görsel medya incelenip fen
bilimleri ile ilgili kavram yanılgıları
belirlenmiĢtir
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SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç ve TartıĢma

 Yapılan araĢtırmalar sonucu elde edilen
bulgular daha önce bu konuda yapılan
araĢtırmalarla karĢılaĢtırılacak ve
sonuçlar tartıĢılacaktır

Öneriler
 Bu konuda çalıĢma yapılacak araĢtırmacılara
öneriler getirilecektir.
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KAYNAKLAR
– Prof. Dr. Bilal GÜNEġ Gazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü
– http://w3.gazi.edu.tr/~bgunes/files/kavramyanil
gilari/ky%20nasil%20duzeltilir.html
– http://alierbulut.blogcu.com/kavramyanilgilari/6534687
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ÖĞRETMENE PROJE YAPTIRMA
EĞĠTĠMĠ PROJESĠ
TOPRAKSIZ AYÇĠÇEĞĠ

HAZIRLAYANLAR:

Orhan Cengiz KURT – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Saime KURT – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Figen Güler MERDĠN – Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Maksude OKTAY – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Erhan GÜRKAN – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
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ÖZET:
Projenin amacı ayçiçeği bitkisinin
üretiminde alternatif yöntemler bulmaktır.
Bu amaçla bir dönümlük arazide ayçiçeği
bitkisi ile topraksız tarım uygulaması
yapılacaktır.
Ayçiçeği bitkisinin topraksız tarımda
uygulanabilmesi için ne gibi özelliklere
sahip olması gerektiği araĢtırılacaktır.
Bu
çalıĢmada
ayçiçeği
bitkisinin
habitatının
geniĢletilmesiyle
üretimin
dolayısıyla halkın kazancının arttırılması
hedeflenmektedir.

Maliyetlerin düĢük olacağı ve halkın bu yeni
üretim Ģeklini benimseyeceği varsayılacaktır.
Uygulama ilk olarak bir dönümlük topraksız
tarım tesislerinde yapılıp sonra tüm Trakya’da
yaygınlaĢtırılacaktır.
Elde edilen bulgular tablo ve grafikler
halinde
ortaya
konulacak,
sonuçlar
doğrultusunda da çiftçilere yeni öneriler
sunulacaktır.
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Amaç
Ayçiçeği bitkisinin üretiminde
alternatif yöntemlerin bulunması
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Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt
problemlere cevap aranmıĢtır.
 Bir bitkinin topraksız tarımda
uygulanabilmesi için ne gibi
özelliklere sahip olması gerekir?
 Ayçiçeği bitkisi topraksız tarım için
gerekli özelliklere sahip midir?

Projenin Önemi:
Bu proje ile ayçiçeği bitkisinin
toprak alanların yanı sıra yeni
yetiĢtirme alanlarının yaratılarak
üretimin dolayısıyla halkın
kazancının arttırılması
düĢünülmektedir.
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Sayıltılar:
 Kullanılan su devir daim olacağı için
maliyetlerin düĢük olacağı varsayılmıĢtır.
 Halkın bu yeni üretim Ģeklini benimseyeceği
varsayılmaktadır.

Sınırlılıklar:
 Uygulama sadece bir dönümlük arazide
uygulanacaktır.

 Maliyet Hesabı:Bir dönümlük araziye
uygulanacak su borusu=?
Ayçiçek Tohumu=?
Solüsyon=?
Su Pompası=?
Su=?
Not:Toplam miktar hesaplanacaktır.
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 Zaman Çizelgesi:
Eylül-Nisan(2011):Uygulamanın
yapılacağı arazinin tedarik edilmesi.
Nisan(2011):Tohumların
ekilmesi

Eylül (2012):Hasat

LĠTERATÜR TARAMASI
 Konu ile ilgili literatür taraması yapılacaktır
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YÖNTEM
 Bu çalıĢma araĢtırma ve uygulama
modelindedir.

 Evren ve Örneklem:

Bu uygulama bir dönümlük
arazi üzerinde yapılacak daha
sonra tüm Trakya’da
yaygınlaĢtırılacaktır.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Ayçiçeği bitkisinin ve topraksız tarımın
özellikleri araĢtırılıp bu özelliklerin birbirine
uygun olup olmadığı tespit edilip grafikler ve
tablolar halinde ortaya konulacaktır.

SONUÇ VE ÖNERĠLER
Sonuç ve TartıĢma
Uygulama sonuçları elde edilip bu
doğrultuda çiftçilere yeni öneriler sunulacaktır.
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. KAYNAKLAR
Ġnternet
Kurumlar
Kütüphane yayınları
Uzmanlar
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PROJE
RAPORLARINDAN
ÖRNEKLER
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MATEMATĠK-FEN ÖĞRETMENLERĠ
PROJE TABANLI ÖĞRENME ETKĠNLĠKLERĠ PROJESĠ

KARAYOLLARINDA GÜVENLĠĞĠ ARTIRMAK ĠÇĠN
AĞIR YÜK TAġIYICILARININ DEMĠRYOLLARI ĠLE
TAġINMASI

HAZIRLAYANLAR:
Hakan EROL – Matematik Öğretmeni
Özgür ġENGÜL – Fizik Öğretmeni
Fikret OLÇAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Nedim YAVġAN – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Mustafa KAHRAMAN – Matematik Öğretmeni
Ayhan MORALAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Ayla GÜRDAL

Haziran, 2010
TEKĠRDAĞ
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ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, karayollarında ağır yük taĢıyan kamyonet, kamyon ve tırların demiryolu
ile taĢınması durumunda trafik kazalarında, ulaĢım maliyetlerinde, hava ve gürültü kirliliğinde
meydana gelebilecek değiĢiklikleri araĢtırmaktır.
AraĢtırmanın evrenini Türkiye genelinde ağır yük taĢımacılığı yapan kamyon ve tırlar,
örneklemini ise Ġstanbul-Konya ve Ġstanbul-Adana arasında ağır yük taĢımacılığı yapan kamyon ve
tırlar oluĢturmaktadır.
AraĢtırma tarama modelinde desenlenmiĢ olup, Emniyet Genel Müdürlüğü‟nün verilerine göre
Türkiye Ġstatistik Kurumu‟nun 2007 Trafik Kaza Ġstatistikleri, 2008 Motorlu Kara TaĢıtları
Ġstatistikleri ve 2009 Bölgesel Göstergeler yayınları ve araĢtırmamıza kaynaklık edebilecek çeĢitli
internet sitelerinden yararlanılmıĢtır.
Yaptığımız çalıĢma sonucunda, karayollarında araç yoğunluğu %20 olan ağır yük taĢıyıcılarının
demiryolu ile taĢınması durumunda, her yıl yaĢanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azalacağı,
yol maliyetlerinin düĢeceği, hava ve gürültü kirliliğinin azalacağı saptanmıĢtır.
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I. GĠRĠġ
SanayileĢmenin hızla geliĢmesi, nüfus artıĢı ve yerleĢim merkezlerinin yaygınlaĢmasına paralel
olarak ulaĢtırma sistemlerinde konfor, hız, ekonomi ve güvenilirlik açısından geliĢmeler kaydedilmiĢ;
bu sistemler içinde de yük ve toplu taĢımadaki üstünlükleri nedeniyle demiryolları ön plana çıkmıĢtır.
Ülkemizde demiryolları 1950 yılma kadar yük ve yolcu taĢımacılığında rakipsiz bir konumda
faaliyetini sürdürmüĢ, ancak 1950 yılından sonra ülkenin ekonomik kaynaklan karayolu ile demiryolu
arasında dengeli olarak paylaĢtırılamamıĢtır.
I.I. Amaç
Bu çalıĢmanın amacı, karayollarında ağır yük taĢıyan kamyonet, kamyon ve tırların demiryolu
ile taĢınması durumunda trafik kazalarında, ulaĢım maliyetlerinde, hava ve gürültü kirliliğinde
meydana gelebilecek değiĢiklikleri araĢtırmaktır
Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap aranmıĢtır.
1. Trafik kazalarında yıllık ortalama kaç kiĢi ölmekte veya yaralanmaktadır?
2. Ağır yük taĢıyıcılarının yol açtığı hava kirliliğinin önüne geçilebilir mi?
3. Ağır yük taĢıyıcılarının yarattığı gürültü kirliliğinin önüne geçilebilir mi?
4. Karayollarındaki deformasyona ağır yük taĢıyıcıların katkısı ne kadardır?
5. Araç sahiplerinin demiryolu ulaĢımını tercih etmeleri için yol maliyeti ne kadar
düĢmektedir?
I.II. Projenin Önemi
Bu projenin karayollarında güvenliğin artırılması, çevre ve hava kirliliğinin azaltılması, yol
maliyetlerinin düĢürülmesi bakımından önemli olduğu düĢünülmektedir.
I.III. Sayıltılar
 Türkiye Ġstatistik Kurumundan alınan verilerin, Türkiye ortalamasını yansıttığı,
 Karayolu taĢıma maliyetleri için Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifinden aldığımız
maliyet değerlerinin gerçek değerleri yansıttığı varsayılmıĢtır.
I.IV. Sınırlılıklar
1.

Veriler, Türkiye Ġstatistik Kurumunun 2007, 2008 ve 2009 yıllarında çıkardığı istatistik

yayınları ile,
2.

Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatiflerinin Konya-Ġstanbul ve Konya-Adana örnek yol maliyet

verileri ile,
3.

TCDD‟nın Konya-Ġstanbul ve Konya-Adana yol maliyet çizelge değerleri ile sınırlıdır.
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I.V. Maliyet Hesabı:
Hazırladığımız proje için veriler internet ortamından sağlandığı için maliyet kalemi
yapılmamıĢtır.
I.VI. Zaman Çizelgesi:
No

ĠĢin Adı
Yıllar

Gün BaĢlangıç
6

Haftalar
Proje

Ġlgililer

2010

HAZĠRAN HAZĠRAN

Aylar

1

2010

BitiĢ

3
6

4

23.06.2010 30.06.2010
PROJE EKĠBĠ
Hakan EROL – Matematik Öğretmeni
Özgür ġENGÜL – Fizik Öğretmeni

2

Proje Konusunun
Tespiti

1

24.06.2010 24.06.2010

Fikret OLÇAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Nedim YAVġAN – Fen ve Teknoloji Öğretmeni
Mustafa KAHRAMAN – Matematik Öğretmeni
Ayhan MORALAR – Fen ve Teknoloji Öğretmeni

3

Literatür taraması
yapılması

1

24.06.2010 24.06.2010

PROJE EKĠBĠ

4

Bulguların
Değerlendirilmesi
ve yorumlanması

6

24.06.2010 29.06.2010

PROJE EKĠBĠ

5

Sonuç ve
Önerilerin Tespit
edilmesi

1

29.06.2010 29.06.2010

PROJE EKĠBĠ

6

Projenin sunuma
hazırlanması

1

29.06.2010 29.06.2010

PROJE EKĠBĠ

7

Sunum

1

30.06.2010 30.06.2010

PROJE EKĠBĠ
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II. LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
KARAYOLU TAġIMACILIĞI
Trafik: Yayaların, hayvanların ve taĢıtların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik
denir.
TaĢıt: Karayolunda insan, hayvan ve yük taĢımaya yarayan araçlara taĢıt denir.
Yük TaĢıtı: Yük taĢımak için imal edilmiĢ motosiklet, kamyonet ve kamyon gibi motorlu
taĢıtlardır.
Kamyonet: Ġzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg‟ı geçmeyen ve yük taĢımak için imal
edilmiĢ motorlu taĢıttır.
Kamyon: Ġzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3500 kg‟dan fazla olan ve yük taĢımak için imal
edilmiĢ motorlu taĢıtlardır.
Trafik Kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazlar aracın karıĢtığı
ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmıĢ olan olaydır.
HAVA KĠRLĠĞĠ
Hava insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli en önemli yaĢam kaynağıdır. Bir
günde 15 m3 hava teneffüs ederiz. Temiz hava içerisinde %78 azot, %21 oksijen % 1,03 diğer gazlar
ve % 0,03 oranında karbondioksit gazı vardır. Havayı kirletmek bu oranları bozmak demektir.

III. YÖNTEM
Bu araĢtırma tarama modelindedir. Ġnternet ortamında Türkiye Ġstatistik Kurumu, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve bazı kaynak teĢkil edebilecek bilgiler
bulunduran internet sitelerinden kaynak taraması yapılmıĢ olup, kaza istatistikleri, maliyet hesapları,
karayolu taĢıma ücretleri, çevre kirliliğine ve gürültü kirliliğine olan etkileri araĢtırılmıĢtır.

III. I. Evren ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenini Türkiye genelinde ağır yük taĢımacılığı yapan kamyon ve tırlar,
örneklemini ise Ġstanbul-Konya ve Ġstanbul-Adana arasında ağır yük taĢımacılığı yapan kamyon ve
tırlar oluĢturmaktadır.
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IV. BULGULAR VE YORUMLAR
Demiryolu sistemini doğru değerlendirmek için sistemi, Karayolu ile karĢılaĢtırdığımızda;

A) GÜVENLĠK AÇISINDAN
1997 yılı verilerine göre Ülkemizde milyar yolcu-km, baĢına düĢen kaza sayısı; karayollarında
2.390 iken, demiryollarında 77 olmuĢtur. Meydana gelen kazalardaki ölü sayısı da milyar yolcu-km.
baĢına karayollarında 32 iken, demiryollarında KuruluĢun hatalarından kaynaklanan kazalarda 3 'tür.
Yaralı sayısı ise milyar yolcu-km baĢına Karayollarında 656 iken; demiryollarında 27'dir. Ülkemizde
Karayolu yerine Demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmesi durumunda; trafik kazalarında yaklaĢık
1/31, ölü sayısında 1/11, yaralı sayısında ise 1/24 oranında azalma sağlanabilecektir.

Ülkemizde karayollarında meydana gelen trafik kazalarının maddi boyutu katrilyonlarla ifade
edilmesine karĢın, olayın manevi boyutunun, diğer bir ifade ile insanın en temel hakkı olan yaĢama
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hakkının sağlanması için demiryollarına gereken önemi vermenin artık zorunluluk boyutuna ulaĢtığı
görülmektedir.

Proje konumuz olan ağır yük taĢıyıcılarının sebep olduğu kazalar ve sonuçlarını inceleyecek
olursak,
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B) KULLANIM MALĠYETLERĠ AÇISINDAN

KONYA-ĠSTANBUL
Konya Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifine bağlı çalıĢan 3 ayrı aracın 20 ton‟luk bir yükün
Konya-Ġstanbul arası yakıt, lastik, yağ vb. giderleri için;

-

1. araç:

700 TL yakıt,
1100 TL

400 TL lastik, yağ vb.
-

2. araç:

750 TL yakıt,

1100 TL

350 TL lastik, yağ vb.
-

3. araç:

850 TL yakıt,

1300 TL

350 TL lastik, yağ vb.
olarak maliyet çıkarılmıĢtır. Yani ortalama bir değer alacak olursak 20 tonluk bir yükün karayolu ile
taĢınması maliyeti: 1170 TL‟dir.
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Aynı ulaĢım için TCDD‟den aldığımız fiyata göre7;
Bir ton yük taĢıma bedeli olarak 37,4 TL olan bu güzergâhta 20 ton‟luk bir yükün taĢıma bedeli
ise 748 TL olmaktadır.
Bu duruma göre yükünü demiryolu ile taĢıyan bir araç sahibi bu taĢımadan, 422 TL kâr
sağlamaktadır.
ADANA-ĠSTANBUL
Benzer bir hesaplamayı Adana TaĢıyıcılar Kooperatif‟inden aldığımız maliyet değerleri için
yapacak olursak;
1000 TL yakıt,

1450 TL

450 TL lastik, yağ vb.
olmak üzere 20 tonluk bir yükün Adana-Ġstanbul arası taĢıma maliyeti 1450 TL olmaktadır.

Aynı ulaĢım için TCDD‟den aldığımız fiyata göre8;
Bir ton yük taĢıma bedeli olarak 56,15 TL olan bu güzergâhta 20 ton‟luk bir yükün taĢıma bedeli
ise 1123 TL olmaktadır.
Bu duruma göre yükünü demiryolu ile taĢıyan bir araç sahibi bu taĢımadan, 327 TL kâr
sağlamaktadır.
C) ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ AÇISINDAN
Araçların hareketinin sağlanması için kullandıkları yakıtlardan çıkan gazlar ve sektörlerdeki
sanayi atıkları çevreyi kirletmektedir. Demiryollarının hava kirliliğindeki payı dizelli çekim nedeniyle
% 5 iken karayollarının payı % 85 düzeyindedir. Elektrikli çekimde ise hava kirliliği söz konusu
değildir.9 Demiryollarının arazi ve suların kirlenmesinde de payı azdır. Buna karĢın, karayolu
araçlarından çıkan yağlar, benzin istasyonlarındaki sıvı karbüranlardan oluĢan maddeler çevredeki
arazi ve sulara zarar vermektedir. Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan bir araĢtırmaya göre, ulaĢım
sistemlerinde meydana gelen trafik sıkıĢıklığı ve kazalarla neden olunan hava kirliliği ve gürültünün
toplumsal maliyeti, Birlik hâsılalarının %4,1 'i düzeyinde olup, bu maliyetin %90'ı karayolu

7

http:∕∕www.tcdd.gov.tr∕Price∕ShowPrice∕?startStation=1960&finishStation=6975
http:∕∕www.tcdd.gov.tr∕Price∕ShowPrice∕?startStation=1960&finishStation=6903
9
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
8

414

ulaĢımından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Avrupa Birliği demiryolunda bireysel maliyetleri göreli
olarak artıracak bir sistem olan sosyal maliyetlerin içselleĢtirilmesi üzerinde yoğun bir biçimde
çalıĢmaktadır. Ülkemizde de bu konuda çalıĢmalara derhal baĢlanılarak çevreye verilen zarar
minimuma indirilmelidir.10
Bir insanın günlük ihtiyacı olan 15 m3 temiz havayı bir tek taĢıtın sadece 10 dakikalık bir süre
içerisinde tehlikeli hale dönüĢtürmesi, kentlerdeki yüz binlerce taĢıtın neden olduğu hava kirliliğinin
boyutu hakkında bizlere yeterli bir fikir verebilir.

ġehir trafiğindeki araçlar; teknik bakımlarının

yeterince yapılmaması, bilinçsiz kullanımı ve bir kısmının çok eski oluĢları nedeniyle kirletici
özellikleri bir kat daha artarak, önemli kirletici kaynak durumundadırlar.

TaĢıtlarda hava kirliliği

yaratan kirletici kaynaklar, motor cinsine göre değiĢmektedir. 11
Hava kirlenmesi
Hava kirlenmesi atmosferdeki kirleticilerin ve bunların çeĢitli birleĢimlerinin insan, bitki, eĢya
ve estetik unsurlara zarar verebilecek mertebeye ulaĢması ile oluĢmaktadır. Bu kirleticiler baĢlıca
duman, is, toz, muhtelif gazlar, kimyasal maddeler ile atmosferde bulunan ve doğal biçimde veya
insan faaliyetleri sonucu oluĢan diğer maddeler Ģeklinde sıralanabilir. TaĢıt egzozlarından çıkan
zehirleyici gaz ve dumanların havayı kirletme oranı %65-77 arasındadır. Karbon monoksit gazının
havayı kirletme oranı % 80‟dir. Bir otomobil yılda ortalama havaya 1 (bir) ton kirletici verir.12
D) GÜRÜLTÜ AÇISINDAN
Karayolu motorlu araçlarında gürültü, motor ve susturuculara bağlı olarak değiĢmektedir.
Yapılan araĢtırmalarda karayollarındaki gürültü Ģiddetinin 72- 92 desibel arasında değiĢtiği tespit
edilmiĢtir. Ağır taĢıtlar için bu değer 103 desibele kadar çıkmaktadır. Buna karĢın, saatte 150 km hızla
giden bir trenin gürültüsü 65-75 desibel arasındadır. Ġnsan sağlığı açısından 8 saatlik bir çalıĢma için
gürültü sınırının en fazla 90 desibel olduğu göz önüne alındığında demiryollarının önemi daha da
artmaktadır.13

10

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf

11

http://www.cevreonline.com/CevreKR/havakirlilik%20ve%20kaynaklar.htm

12

http://www.sempatisurucukursu.com/cevre_bilgisi2.asp#5

13

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2cd63cb189c30ed_ek.pdf
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Ġzmir'de yapılan bir çalıĢmada insanların % 60'ının trafik kökenli seslerden rahatsız oldukları
belirlenmiĢtir. 14

GÜRÜLTÜNÜN ĠNSANLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 15
Fiziksel Etkisi: Ġnsanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için uykunun bozulmaması çok önemlidir ve
kronik uyku rahatsızlıkları çeĢitli hastalıkların kaynağı olabilmektedir. Gürültü nedeniyle uykunun
kalite ve kantite yönünden bozulması durumu uzun yıllardan beri araĢtırılmaktadır. Uyku sırasında
gürültü nedenli ani uyanmalar ortaya çıkabilir. Ġnsanlar ani ve erken uyanmalardan, uykunun
gecikmesine göre daha fazla Ģikâyet ederler ve gürültünün; gecenin baĢlangıcına göre sabaha karĢı
daha çok rahatsız ettiği bilinmektedir. Uyku sonrası gürültü etkileri ise, uyanma sırasındaki ruhsal
durum değiĢimi, dinlenememiĢ olma duygusu, yorgunluk baĢ ağrıları ve genel olarak insan
performansının düĢmesi Ģeklinde görülebilir.
Fizyolojik Etkisi: Ġnsan vücudu, ani ve yüksek seslere karĢı otomatik ve bilinçsiz olarak tepki
göstermektedir. Sürekli fizyolojik parametreleri (frekans kardiyak) ve elektroansefalogramları
kaydedilen kiĢilerde yapılan bilimsel değerlendirmeler, gürültü kaynaklı fizyolojik etkilenmeleri
açıkça göstermiĢtir. Gürültü ile kardiovasküler hastalıklar arasında iliĢkiler konusunda sürdürülen
çalıĢmalar ve deneyler, gürültünün;


Yüksek kan basıncına (hipertansiyon),

 Hızlı kalp atıĢına,
 Kolesterol artıĢına,
 Adrenalin yükselmesine,
 Solunumun hızlanmasına,
 Adale gerilmesine,
 Ġrkilmelere
neden olabildiğini kanıtlamıĢtır. Bu etkiler uyku sırasında daha belirgindir. Hamilelikte gürültünün
etkileri konusunda Japonya‟da yapılan çalıĢmalarda düĢük ağırlıklı bebek doğumları ile gürültü iliĢkisi
bulunmuĢtur. DoğmamıĢ bebekler gürültüden korunmamıĢlardır ve annenin tepkisi onlara da
geçmektedir. Ġnsanların gürültüye alıĢabildikleri düĢüncesi, aslında doğru değildir. AlıĢıldığı
düĢünülse bile biyolojik değiĢiklikler önlenememektedir.

14

Köyağasıoğlu, L., ÇalıĢ, G., Gürültü ile Mücadele, Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, 5-9 Haziran
1988, Ġzmir. 1988.
15

http://www.cevreonline.com/gurultu2/gurultunun%20insanlara%20etkisi.htm
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Psikolojik Etkisi: Bilimsel araĢtırmalarda gürültüye maruz kalmıĢ kiĢilerin hemen hemen
tümünde psikolojik rahatsızlıklar bulunmuĢtur. Gürültülü yerlerde yaĢamanın en belirgin karĢılığı
“annoyance” olarak tanımlanan rahatsızlık, sıkıntı ve gerilim duygusudur. Gürültü yeteri kadar
yüksekse ve kaynağı belirsiz ise veya neden olduğu gerilim yeteri kadar fazla ise aĢağıdaki davranıĢ
bozuklukları görülmektedir:
Rahatsızlık, aĢırı tepkilere ve davranıĢlara dönüĢebilir: Ani parlamalar, öfkeye hakim olamama
ve kendini kaybetme gibi. ÇeĢitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gazetelerde ve polis kayıtlarında
gürültü nedenli aĢırı davranıĢların özelikle gürültü yapanlara karĢı cinayetlere kadar vardığı
görülmektedir.
 Kızgınlık ve öfkenin içe yöneltilmesi: Kendini suçlama ve aĢırı sessizlik ve içe
kapanma.
 Kızgınlık ve öfkenin dıĢa vurumu: TartıĢmacı ve karamsar olma durumu.
 SakinleĢtirici kullanımı
 Uyku hapı tüketiminin artması
 HoĢgörünün azalması.
 Yardım isteğinin azalması.
 DavranıĢ Bozuklukları
 Öfkelenme
 Rahatsızlık Duygusu
 Sıkılma
Diğer tepkiler: Doktorunu ziyaret etme, penceresini kapatma, dıĢarıda az zaman geçirme veya
Ģikâyetini bildiren yazılar yazma gibi.
Performans Üzerine Etkileri: Ġnsanların evlerinde, iĢyerlerinde ve çeĢitli aktiviteleri
sırasında maruz kaldıkları gürültünün performanslarını (verimini) ne yönde etkilediği araĢtırılmıĢtır.
En önemli performans etkileri Ģunlardır:
a) KarĢılıklı konuĢmanın etkilenmesi
 Dinleme ve anlama güçlüğü ortaya çıkar.
 KonuĢma kesintiye uğrar.
 Yüksek sesli konuĢmak gerekir.
 Ġnsan iletiĢimi bozulur.
 Telefon konuĢmaları etkilenir.
 Radyo, TV ve müzik dinleme etkilenir.
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b) Okuma ve öğrenmenin olumsuz etkilenmesi: Dikkat gerektirici, hafıza ve sözcüklerle ilgili
çalıĢma ve öğrenimler gürültü ile olumsuz etkilenirler. Arka plandaki bir sözlü müzik, kelime
hafızasını bozucu etki yapar. Okul çağında çocuğun öğrenme sağlığı ve düĢünsel aktiviteleri ile
çakıĢmayacak bir çevre gerekir. Okullarda 2 tür etkilenme gözlenmektedir.
 Konsantrasyonun etkilenmesi.
 Öğretmenlerin etkilenmesi.
c) ĠĢ performansının etkilenmesi: ÇalıĢma hayatında yüksek düzeyli ve ani veya kesikli
gürültüler iĢ verimini çeĢitli biçimlerde etkileyebilir:
 ĠĢin zamanında yapılması
 ĠĢin doğru olarak yapılması
 ĠĢ kazaları

V. SONUÇ VE ÖNERĠLER
AĢağıda proje taramasında elde edilen sonuçlar yazılmıĢ, tartıĢılmıĢ ve öneriler getirilmiĢtir.
V.I. Sonuç ve TartıĢma
Bu araĢtırmada Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan 13 022 945 taĢıtın %20‟sini
oluĢturan ağır yük taĢıyıcılarının kazaya karıĢma oranının %24 olduğu tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma ile
kayıtlı bulunan 2 619 661 ağır yük taĢıyıcısının karıĢtığı 346 471 kazanın önüne geçilebilir, bu
araçların sebep olduğu yıllık ortalama 371 ölüm ve 6395 yaralanma vakası önlenmiĢ olunabilir.
TaĢıma maliyetleri dikkate alındığında, ortalama bir değerle % 29 oranında bir kar sağlayan bu
proje ile araç ve yük sahipleri için daha kazançlı bir ticaret gerçekleĢecektir.
TaĢıt egzozlarından çıkan zehirleyici gaz ve dumanların havayı kirletme oranının

% 65-77

arasında olduğu düĢünüldüğünde, aynı egzoz salınımında bulunduklarını düĢünsek bile % 13-15,4
oranında hava kirliliği önlenmiĢ olunabilir.
Ağır yük taĢıyıcılarının çevreye yaydığı gürültü düĢünüldüğünde bu yol ile psikolojik olarak
daha rahat yolculuklar yapılabilir, duygusal rahatsızlıklardan kurtulunabilir.

V.II. Öneriler
Yapılan proje çalıĢması sonucu aĢağıdaki öneriler getirilmiĢtir.
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Ağır yük taĢıyıcılarının, karayollarında seyretmeleri yerine, demiryolu ile ulaĢımlarının
sağlanmasının maddi ve manevi olarak kazanç sağlayacağı düĢünüldüğünde, araç sahiplerinin
bu yola teĢvik edilmesi sağlanmalıdır.
Çevre kirliliğinin önlenmesi veya çevreye verilen zararlar düĢünüldüğünde, ilgili
araçların demiryollarına yönlenmesi, insan sağlığı açısından faydalı olacaktır.
Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesine trafikten baĢlanacak olursa, büyük araçların
karayolundan demiryollarına yönlendirilmesi, duyuĢsal olarak rahatlama sağlayacaktır.
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ÖZET
AraĢtırmanın

amacı

Tekirdağ‟ın

Hayrabolu

ilçesindeki

5-14

arasındaki

ilköğretim

öğrencilerindeki obezite sıklığını, bu sıklığın yaĢa ve cinsiyete göre değiĢimini araĢtırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda öncelikle Hayrabolu ilçesindeki merkez ilköğretim okullarından
Doğanbey Ġlköğretim Okulu öğrencilerinin boy ve kiloları ölçülerek kayıt altına alınmıĢtır. Bu
çalıĢmada 268 öğrenci ile çalıĢılmıĢtır.
Bu okuldan elde edilen veriler exel programında değerlendirilerek analizi yapılmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda 13 öğrenciye karĢılık gelen %5 oranda obez öğrenci tespit edilmiĢtir.
ÇalıĢma sonunda Hayrabolu da yaĢayan 5-14 aralığındaki obezite sıklığı belirlenerek dünyada görülen
sıklığı ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada Hayrabolu da 5-14 yaĢ aralığında görülen obezite sıklığının
dünya ortalamasının altında olduğu görülmektedir.
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I. GĠRĠġ
Günümüzde geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında
obezite giderek artmaktadır. Obezite, bedende yağlı kütlenin yağsız kütleye oranla aĢırı derecede
artması ve boy uzunluğunun, vücut ağırlığı ile kıyaslandığında vücut ağırlığının istenen kriterlerin
üzerinde olması durumudur (Akbulut ve vd.,2007).

Çocukluk çağında ortaya çıkan obezite eriĢkin obezitesi için önemli bir risk
faktörüdür. EriĢkin ĢiĢmanların çoğunda obezite baĢlangıcının çocukluk yaĢlarına uzandığı
iyi bilinmektedir. Yakın zamanlara kadar ülkemizde çocuklardaki ĢiĢmanlık üzerinde pek
durulmamıĢ ve “ĢiĢman çocuk, sağlıklı çocuktur” görüĢü aileler ve hekimler arasında yaygın
kabul görmüĢtür . Obezite, teĢhis edildiğinde bir hastalık olarak kabul edilmeli, eriĢkin
yaĢlarda devamının ve komplikasyonlarının önlenebilmesi için erken dönemde tedaviye
baĢlanmalıdır (AtaĢ ve vd., 1997).
Obezite ile mücadele gerçekte pek çok hastalıkla mücadele demektir. Obezite, kalp-damar
hastalıkları, yüksek tansiyon, Ģeker hastalığı, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kasiskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık probleminin oluĢmasına zemin hazırlamakta, hayat
kalitesi ve süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple obezite ile mücadele etmek ülkemizin
geleceği için son derece önemlidir (www.beslenme.saglik.gov.tr).
Sosyo-ekonomik geliĢime paralel olarak, çevresel ve davranıĢsal değiĢikliler toplumda
obezite sıklığını arttırmaktadır. Obezite sıklığının en düĢük olduğu ülkeler Çin (%3,8), Singapur
(%6,7), Pakistan (%7-8) olup; en yüksek olduğu ülkeler de Naru erkeklerde %85, kadınlarda %93)
ve Samoa‟dır (%75) (Akbulut ve vd.,2007).
Obezitenin yoğunluğunun belirlenmesi ve beraberinde gerekli durumlarda önlemler alınması
birçok sağlık sorununu baĢlamadan önlemiĢ olacağı düĢünülmektedir. Bu sorunun çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla yapılan bu çalıĢmanın problem cümlesini “Tekirdağ‟ın Hayrabolu ilçesinde 5-14
yaĢ grubu öğrencilerde görülen obezite sıklığı nedir?” sorusu oluĢturmaktadır.

I.I. Amaç
Bu araĢtırmanın amacı, Hayrabolu ‟da 5-14 yaĢlarındaki öğrenciler arasında görülen obezite
sıklığı araĢtırılarak, bu konuda okullarda da alınacak önlemler konusunda ön bilgi oluĢmasını
sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap aranmıĢtır.

1. Hayrabolu ‟daki 5-14 yaĢlarındaki öğrencilerde obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
2. Hayrabolu ‟da 5 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
3. Hayrabolu ‟da 6 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
4. Hayrabolu ‟da 7 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
5.

Hayrabolu ‟da 8 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?

6. Hayrabolu ‟da 9 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
7. Hayrabolu ‟da 10 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
8. Hayrabolu ‟da 11 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
9. Hayrabolu ‟da 12 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
10. Hayrabolu ‟da 13 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?
11. Hayrabolu ‟da 14 yaĢlarındaki öğrenciler arasında obezite görülme sıklığı cinsiyete göre
değiĢmekte midir?

I.II. Projenin Önemi
Bu projede Hayrabolu‟da yaĢayan 5-14 yaĢındaki öğrencilerde görülen obezite sıklığının
tespitinin önemli olduğu düĢünülmektedir. Ayrıca bu çalıĢmaların yapılması hastalığın erken teĢhisi
bakımından da önem taĢımaktadır.
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I.III. Sayıltılar


Boy ve kilo ölçümlerinin doğru oldukları varsayılmıĢtır.

I.IV. Sınırlılıklar
4.

AraĢtırma Hayrabolu‟da yaĢayan 268 kiĢiyle,

5.

AraĢtırma verileri Hayrabolu‟daki MEB kurumlarında öğrenim gören öğrencilerle,

6.

Bu araĢtırma 12.12.2011-16.12.2011 tarihleri ile sınırlıdır.

16.12. 11

BĠRĠM

YTL

YTL

YTL

Fotokopi ücreti

10

5

20

0

ZAMAN

13.12. 11

1

12.12. 11

HARCAMA

I.V. Maliyet Hesabı

(0,1x100)
2

Baskül ve metre

3

GidiĢ-geliĢ
TOPLAM

0
30

30

5

30

1 ve 2 numaralı harcamaları Doğanbey Ġ.Ö.O ve 3 numaralı harcamayı Hayrabolu Ġlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü karĢılamıĢtır.
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I.VI. Zaman Çizelgesi
No

ĠĢin Adı

Gün BaĢlangıç BitiĢ
6

Ġlgililer

1

Proje

12.12.2011 17.12.2011

2

Proje Konusunun Tespiti

3

Literatür taraması yapılması

1

12.12.2011 13.12.2011

4

Verilerin elde edilmesi

1

13.12.2011 14.12.2011

5

Bulguların Değerlendirilmesi ve
yorumlanması

1

14.12.2011 14.12.2011

6

Sonuç ve Önerilerin Tespit edilmesi

1

15.12.2011 15.12.2011

7

Projenin sunuma hazırlanması

1

16.09.2011 16.09.2011 PROJE EKĠBĠ

8

Sunum

1

17.09.2011 17.09.2011 PROJE EKĠBĠ

12.12.2011 12.12.2011 PROJE EKĠBĠ

II. LĠTERATÜR BĠLGĠLERĠ
Bu bölümde literatür bilgileri; obeziteye neden olan faktörler, Obezitenin neden olduğu sağlık
sorunları, obezitenin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı alt baĢlıkları ile ele alınmıĢtır.
2.1.Fazla Kiloluluk ve Obeziteye Neden Olan Faktörler
Obeziteye neden olduğu bilinen çok sayıda faktör içinde, aĢırı ve yanlıĢ beslenme ve fiziksel
aktivite yetersizliği önemli nedenler olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanı sıra genetik,
çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile
iliĢkili olarak obezite oluĢumuna neden olmaktadır. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı
obezitesindeki artıĢın sadece genetik yapıdaki değiĢikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması
nedeniyle, obezitenin oluĢumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir.
Obezitenin oluĢmasında baĢlıca riskler ve riski etkileyen faktörler aĢağıda sıralanmıĢtır:
• AĢırı ve yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları
• Yetersiz fiziksel aktivite
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• YaĢ
• Cinsiyet
• Eğitim düzeyi
• Sosyo - kültürel etmenler
• Gelir durumu
• Hormonal ve metabolik etmenler
• Genetik etmenler
• Psikolojik problemler
• Sık aralıklarla çok düĢük enerjili diyetler uygulama
• Sigara- alkol kullanma durumu
• Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.)
• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

2.2. Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları:
Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları aĢağıda sıralanmaktadır;
• Ġnsülin direnci - Hiperinsülinemi
• Tip 2 Diyabet
• Hipertansiyon
• Koroner arter hastalığı
• Hiperlipidemi - Hipertrigliseridemi
• Metabolik sendrom
• Safra kesesi hastalıkları
• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi,endometriyum, yumurtalık ve meme kanserleri,
erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri )
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• Osteoartrit
• Felç
• Uyku apnesi
• Karaciğer yağlanması
• Astım
• Solunum zorluğu
• Gebelik komplikasyonları
• Menstruasyon düzensizlikleri
• AĢırı kıllanma
• Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskinin artması
• Ruhsal sorunlar: Anoreksiya nevroza (yemek yememe), Blumia nevroza (kusarak yediği besinlerden
yararlanmama), Binge eating (tıkınırcasına yeme), gece yeme sendromu veya bir Ģeyi daha fazla
yiyerek psikolojik doyum sağlamaya çalıĢma
• Toplumsal uyumsuzluklar ve kas-iskelet sistemi problemleri (www.beslenme.saglik.gov.tr).

2.3.Obezitenin Dünyada ve Ülkemizde Görülme Sıklığı
Obezitenin en sık görüldüğü ABD'de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) tarafından
yürütülen NHANES (ABD-Ulusal Beslenme ve Sağlık AraĢtırması) çalıĢmasına göre, 2003-2004
yıllarında obezite (BKI 30) prevalansının erkeklerde %31.1, kadınlarda %33.2, 2005-2006 yıllarında
ise erkeklerde %33.3, kadınlarda ise %35.3 olarak tespit edildiği açıklanmıĢtır. Avrupa'da yetiĢkinler
üzerinde yürütülen çeĢitli çalıĢmalara göre fazla kilolu olma prevalansı erkeklerde %32-79, kadınlarda
ise %28-78 arasında; obezite prevalansı ise erkeklerde %5-23, kadınlarda %7-36 arasında
değiĢmektedir. Bu çalıĢmalara göre fazla kilolu olma durumunun en yüksek olduğu ülkeler
Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Ġngiltere (Ġskoçya)'dir. Türkmenistan ve Özbekistan ise prevalansın en
düĢük olduğu ülkelerdir. Avrupa'da okul çağı çocuklarında fazla kilolu olma prevalansı en yüksek olan
ülkeler Ġspanya (6-9 yaĢta %35) ve Portekiz (7-9 yaĢta %32), en düĢük olan ülkeler ise Slovakya (7-9
yaĢta %15), Fransa (7-9 yaĢta %18), Ġsviçre (6-9 yaĢ %18) ve Ġzlanda (9 yaĢta %18) olarak
bulunmuĢtur (www.beslenme.saglik.gov.tr).
428

2.4.Obezitenin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
a) Vücutta Yağın Direkt Ölçümü
Vücut dansitesinin, laboratuar ortamında ölçümüne dayanan bu yüntemler;


Sualtı ağırlık ölçümü



Manyetik rezonans yöntemi



Biytometrik impedens analizi



Nöron aktivasyon yöntemi



Radyoloji yöntemi



Toplam vücut potasyum yöntemi



Ultrasonografi yöntemi



Bilgisayarlı tomografi yöntemi



Dual enerjili X-ıĢını absorbsiyometrisi baĢlıkları altında sıralanabilir (Akbulut ve vd.,2007).

b)Vücuttaki Yağın Ġndirekt Ölçümü
Her ülkenin, hatta kimiz zaman her toplumun kendi standart verilerinden yola çıkılarak yapılan
genellemeye dayalı yöntemlerdir. Antropolojik verilerin değerlendirilmesi nedeniyle “Antropometrik
Ölçümler” Ģeklinde sıralanan bu yöntemler;


Vücut kütle indeksi (VKĠ)



Relatif ağırlık (boya göre ağırlık)



Deri kıvrım kalınlığı



Bel-kalça oranı Ģeklinde sıralanabilir (Turgut, 2008)

III. YÖNTEM
Bu araĢtırmada tarama modeli uygulanmıĢtır. ÇalıĢmamızda Tekirdağ Hayrabolu ilçesi Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilköğretim okuluna devam eden öğrenciler kapsamına alındı. Tarama için
gerekli izinler alındı.

3.1. Ölçümlerin Yapılması
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri her öğrencinin kendi sınıfında yapıldı.
Boy uzunluğu çelik Ģerit metre kullanılarak ölçüldü.
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Ağırlık ölçümü taĢınabilen bir baskül düz zeminde sıfıra ayarlandıktan sonra, öğrencilerin hafif
giysili olmalarına dikkat edilerek alınmıĢtır.
Boy ve kilo ölçümleri kullanılarak tüm öğrencilerin Vücut Kitle Ġndeksleri- VKĠ
(ağırlık(kg)/boy2(m2)) hesaplanmıĢtır. VKĠ temelinde yaĢ gruplarına göre hazırlanan fazla ağırlık ve
obezite sınırları kullanılarak (Ek 1) çocuklar sınıflandırılmıĢtır.
3.2. Evren ve Örneklem:
AraĢtırmanın evrenini Hayrabolu‟daki 5-14 yaĢındaki çocuklar, örneklemini ise Hayrabolu‟daki
Doğanbey Ġlköğretim Okulu‟na devam eden 5-14 yaĢ aralığındaki 121 kız (% 45) ve 147 erkek (%55)
olmak üzere toplam 268 kiĢi oluĢturmaktadır.

IV. BULGULAR VE YORUMLAR
ÇalıĢmaya katılan öğrencilerin boy ve ağırlık ölçümleri excel programında yüzdeler ve
aritmetik ortalamalar alınarak değerlendirilmiĢtir. Çıkan sonuçlara göre tablolar oluĢturulmuĢtur.
Tablo 4.1. 5 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUBU

BOY
ORT

KĠLO
ORT

VKĠ
ORT

NORMAL

FAZLA AĞIRLIK

OBEZĠTE
SINIRI

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

TOPLAM

5 YAġ

113

20,3

15,9

7

5

1

2

0

1

16

5,5 YAġ

116

20,5

15,4

5

8

0

2

0

1

16

TOPLAM

12

13

1

4

0

2

32

YÜZDE

38

41

3

13

0

6

100

Tablo 4.1 e göre, 5 yaĢındaki öğrencilerde kızların % 3‟ nün fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise
%13‟nün fazla kilolu ve % 6‟nın da obez olduğu bulundu.
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Tablo 4.2. 6 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUBU

BOY
ORT

KĠLO
ORT

VKĠ
ORT

OBEZĠTE
SINIRI

FAZLA
AĞIRLIK

NORMAL

KIZ ERKEK KIZ

ERKEK

KIZ ERKEK

TOPLAM

6 YAġ

118

22,9

16,2

7

7

2

0

0

2

18

6,5 YAġ

122

23,2

15,3

7

6

2

0

0

0

15

TOPLAM

14

13

4

0

0

2

33

YÜZDE

42

39

12

0

0

6

100

Tablo 4.2 incelendiğinde, 6 yaĢındaki kızların % 12‟nin fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise % 6‟
nın obez olduğu anlaĢılmaktadır..

Tablo 4.3. 7 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUBU

BOY
ORT

KĠLO
ORT

VKĠ
ORT

KIZ ERKEK

OBEZĠTE
SINIRI

FAZLA
AĞIRLIK

NORMAL

KIZ

ERKEK

KIZ

ERKEK

TOPLAM

7 YAġ

125

28,1

17,6

4

5

3

2

1

1

16

7,5 YAġ

126

27,1

16,8

3

11

1

1

2

0

18

TOPLAM

7

16

4

3

3

1

34

YÜZDE

21

47

12

9

9

3

100

Tablo 4.3 e göre, 7 yaĢındaki öğrencilerde kızların % 12‟nin fazla kilolu % 9‟nun obez olduğu ,
erkeklerin ise %9‟nun fazla kilolu ve % 3‟nün de obez olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.4. 8 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUBU

BOY
ORT

KĠLO
ORT

OBEZĠTE
SINIRI

FAZLA
AĞIRLIK

NORMAL

VKĠ
ORT

KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK TOPLAM
8 YAġ

125

25,7

16,4

9

3

0

0

0

1

13

8,5 YAġ

133

30,2

17

2

5

1

2

0

0

10

TOPLAM

11

8

1

2

0

1

23

YÜZDE

48

35

4

9

0

4

100

Tablo 4.4 e göre, 8 yaĢındaki öğrencilerde kızların % 4‟ nün fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise
% 9‟ nun fazla kilolu ve % 4‟nün de obez olduğu bulundu.

Tablo 4.5. 9 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUP

BOY KĠLO
ORT ORT

VKĠ
ORT

NORMAL

FAZLA
AĞIRLIK

OBEZĠTE
SINIRI

KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK TOPLAM
9 YAġ

135

32,2

17,7

4

4

2

2

0

0

12

9,5
YAġ

137

32

16,8

6

4

0

0

0

0

10

TOPLAM

10

8

2

2

0

0

22

YÜZDE

45

36

9

9

0

0

100

Tablo 4.5 e göre, 9 yaĢındaki kızların ve erkeklerin % 9‟ nun fazla kilolu olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.6. 10 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı
NORMAL

YAġ
GRUP

BOY
ORT

KĠLO
ORT

VKĠ
ORT

FAZLA
AĞIRLIK

OBEZĠTE
SINIRI

KI
Z

ERKEK

KI
Z

ERKEK

KI
Z

ERKEK

TOPLA
M

10
YAġ

144

35,5

17

5

9

0

0

0

1

15

10,5
YAġ

145

40,3

19,2

4

5

0

3

2

0

14

TOPLAM

9

14

0

3

2

1

29

YÜZDE

31

48

0

10

7

3

100

Tablo 4.6 ya göre, 10 yaĢındaki kızların % 7‟nin obez olduğu , erkeklerin ise %10‟ nun fazla
kilolu ve % 3‟ nün de obez olduğu anlaĢılmaktadır.

Tablo 4.7. 11 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı
NORMAL

YAġ
GRUP

BOY KĠLO VKĠ
ORT ORT ORT

FAZLA
AĞIRLIK

OBEZĠTE
SINIRI

KI
Z

ERKE
K

KI
Z

ERKE
K

KI
Z

ERKEK

TOPLA
M

11 YAġ

143

36,1

17,6

4

4

0

0

0

0

8

11,5 YAġ

153

41,6

17,9

9

3

1

1

0

0

14

TOPLAM

13

7

1

1

0

0

22

YÜZDE

59

32

5

5

0

0

100

Tablo 4.7 ye göre, 11 yaĢındaki kızların % 5‟nin fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise %5‟nin fazla
kilolu olduğu görülmektedir.
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Tablo 4.8. 12 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ
GRUP

BOY
ORT

KĠL
VKĠ
O
ORT
ORT

NORMAL

KI
Z

FAZLA
AĞIRLIK

ERKEK KIZ ERKEK

OBEZĠTE
SINIRI
KI
Z

ERKEK

TOPLA
M

12 YAġ

152

43,4

18,7

8

12

1

2

0

0

23

12,5
YAġ

157

46,2

18,6

9

10

0

2

0

0

21

TOPLAM

17

22

1

4

0

0

44

YÜZDE

39

50

2

9

0

0

100

Tablo 4.8 e göre, 12 yaĢındaki öğrencilerde kızların % 2‟nin fazla kilolu olduğu , erkeklerin ise
% 9‟ nun fazla kilolu olduğu anlaĢılmaktadır.

Tablo 4.9. 13 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı
NORMAL

YAġ BOY KĠLO
GRUP ORT ORT

VKĠ
ORT

FAZLA
AĞIRLIK

KI
Z

ERKEK

KI
Z

ERKEK

OBEZĠTE
SINIRI
KI
Z

TOPLA
M

ERKEK

13
YAġ

162

51,4

19,6

3

6

0

3

0

1

13

13,5
YAġ

163

52,5

19,6

5

5

0

0

0

0

10

TOPLAM

8

11

0

3

0

1

23

YÜZDE

35

48

0

13

0

4

100

Tablo 4.9‟ a göre, 13 yaĢındaki öğrencilerden sadece erkeklerin ise %13‟nün fazla kilolu ve %
4‟nün de obez olduğu bulundu.
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Tablo 4.10. 14 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı

YAġ BOY KĠLO VKĠ
GRUP ORT ORT ORT

FAZLA
AĞIRLIK

NORMAL

OBEZĠTE
SINIRI

KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK TOPLAM
14
YAġ

161

49,8

19

1

5

0

0

0

0

6

TOPLAM

1

5

0

0

0

0

6

YÜZDE

17

83

0

0

0

0

100

Tablo 4.10 a göre, 14 yaĢındaki öğrencilerde kızların ve erkeklerin normal VKĠ ortalamalarda
olduğu bulundu.
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Tablo 4.11. 5-14 YaĢındaki öğrencilerin boy, kilo, VKĠ ortalamaları ve obezite sıklığı
NORMAL

YAġ
GRUP

BOY
ORT

KĠLO
ORT

VKĠ
ORT

FAZLA
AĞIRLIK

KI
Z

ERKE
K

KI
Z

ERKEK

OBEZĠTE
SINIRI
KI
Z

TOPLA
M

ERKEK

5 YAġ

113

20,3

15,9

7

5

1

2

0

1

16

5,5 YAġ

116

20,5

15,4

5

8

0

2

0

1

16

6 YAġ

118

22,9

16,2

7

7

2

0

0

2

18

6,5 YAġ

122

23,2

15,3

7

6

2

0

0

0

15

7 YAġ

125

28,1

17,6

4

5

3

2

1

1

16

7,5 YAġ

126

27,1

16,8

3

11

1

1

2

0

18

8 YAġ

125

25,7

16,4

9

3

0

0

0

1

13

8,5 YAġ

133

30,2

17

2

5

1

2

0

0

10

9 YAġ

135

32,2

17,7

4

4

2

2

0

0

12

9,5 YAġ

137

32

16,8

6

4

0

0

0

0

10

10 YAġ

144

35,5

17

5

9

0

0

0

1

15

10,5 YAġ

145

40,3

19,2

4

5

0

3

2

0

14

11 YAġ

143

36,1

17,6

4

4

0

0

0

0

8

11,5 YAġ

153

41,6

17,9

9

3

1

1

0

0

14

12 YAġ

152

43,4

18,7

8

12

1

2

0

0

23

12,5 YAġ

157

46,2

18,6

9

10

0

2

0

0

21

13 YAġ

162

51,4

19,6

3

6

0

3

0

1

13

13,5 YAġ

163

52,5

19,6

5

5

0

0

0

0

10

14 YAġ

161

49,8

19

1

5

0

0

0

0

6

TOPLAM

102

117

14

22

5

8

268

YÜZDE

38

44

5

8

2

3

100
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Tablo 4.11‟ e göre, erkek öğrencilerin % 8‟i fazla kilolu, % 3‟ü obez ve kızların da % 5‟ i fazla
kilolu, %2‟nin de obez oldukları anlaĢılmaktadır.

V. SONUÇ VE ÖNERĠLER
V.I. Sonuç ve TartıĢma
AraĢtırma kapsamına alınan tüm öğrencilerin (268 kiĢi) boy ve kilo ölçümleri alınmıĢ, vücut
kitle endeksine göre sınıflandırılmıĢtır. Öğrencilerin % 82‟nin zayıf ve normal (219 kiĢi), %13‟nün
fazla kilolu (36 kiĢi) ve % 5‟nin obez (13 kiĢi) olduğu saptanmıĢtır. Tablo 4.11 incelendiğinde
erkeklerin kilolu ve obez olma oranlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Kayseri'de 6-10 yaĢ grubunda 1032, 11-17 yaĢ grubunda 2671 olmak üzere toplam 3703 çocukta
yürütülen bir çalıĢmada çocukların % 10.6'sının fazla kilolu (BKI 85 - <95. yüzdelik) ve % 1.6' nın
obez olduğu belirtilmiĢtir.
Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illerinde 12-13 yaĢ grubunda 1044 adolesan üzerinde yapılan bir
çalıĢmada çocukların %12'si zayıf, %12'si fazla kilolu ve %2'si obez olarak saptanmıĢtır.
Yeditepe Üniversitesi tarafından Ġstanbul‟da sosyo-ekonomik düzeyi yüksek bir bölgede 20 özel
yuva, ilköğretim okulu ve lisede 3-17 yaĢ grubu 1669 çocukta yapılan beslenme araĢtırması
sonuçlarına göre; obezite görülme sıklığı kız çocuklarda %14,7, erkek çocuklarda %18,7‟dir. 10-12
yaĢ grubu erkek çocukların %34.4' nün obezite açısından yüksek risk altında olduğu görülmüĢtür.
Muğla'da 6-15 yaĢ arasında 4260 çocuk obezite açısından değerlendirilmiĢ ve kızların
%7,6'sının, erkeklerin %9,1' inin obez olduğu saptanmıĢtır (http://www.beslenme.saglik.gov.tr/)
V.II. Öneriler
Çocukluk ve ergenlik döneminden itibaren baĢlayan obezite ileriki yaĢlarda daha büyük sağlık
sorunlarına yol açabileceği düĢünülerek bu durumdaki bireylerin beslenmelerinde;


Büyüme ve geliĢmeyi etkilemeyecek diyetler yapılmalı,



Beslenme alıĢkanlıkları belirlenerek yanlıĢ olan alıĢkanlıklar düzeltilmelidir.

Ayrıca öğrenciler sportif aktivitelere yönlendirilmeli ve televizyon/bilgisayar baĢında geçirilen
zamanın azaltılmasının da uygun olacağı düĢünülmektedir.
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VII. EKLER
EK-1

2-16,5 yaĢ arası çocuklarda fazla ağırlık ve obezite için sınır VKĠ değerleri (Cole TJ ve ark, 2000‟den
akt: Öztora, 2005)
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ÖZET
Artan sanayi yanında, artan motorlu araç sayısı nedeniyle de çevreye sürekli olarak toksik
gazlar ve diğer zararlı maddeler verilir. Ortaya çıkan atmosferik kirliliğin (hava kirliliğinin) çeĢitli
bitki türlerinde özellikle morfolojik ve anatomik etkiler yaptığı bildirilmiĢtir.
Bu çalıĢmada, Atatürk Bulvarı (Tekirdağ-Merkez) kenarındaki atkestanesi ve ateĢ dikeni
bitkilerine motorlu araçlardan yayılan egzoz gazlarının herhangi bir etki yapıp yapmadığı stoma indisi
temel alınarak araĢtırılmıĢtır.
Elde edilen sonuçlardan, hem atkestanesi hem de ateĢ dikeni bitkisinin egzoz gazlarından
etkilendiği bulunmuĢtur. Özellikle ateĢ dikeni bitkisi stoma indisi değerleri bariz bir fark sunmuĢtur.
Bu nedenle, ateĢ dikeni baĢta olmak üzere, araĢtırmamızda kullandığımız her iki bitki türünün de
atmosferik kirliliğin belirlenmesinde bir biyoindikatör olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
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I. GĠRĠġ
Tekirdağ kent merkezi yakın zamanda yapılan çevre yoluna rağmen, yoğun bir Ģekilde transit
yol olarak kullanılan Atatürk Bulvarı (Sahil Yolu) kenarında bulunur. Bu yolda çeĢitli ağaç, çalı ve süs
bitkisi yer almaktadır. Bu çalıĢmada, Atatürk Bulvarı kenarındaki atkestanesi ve ateĢ dikeni bitkilerine
motorlu araçlardan yayılan egzoz gazlarının herhangi bir etki yapıp yapmadığı stoma indisi temel
alınarak araĢtırılmıĢtır.
I.I. Amaç
Bu çalıĢmanın amacı; trafikte seyreden motorlu araçların egzozlarından yayılan gazların,
bitkilerde stoma sayısında bir değiĢikliğe neden olup olmadığını araĢtırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda aĢağıdaki alt problemlere cevap aranmıĢtır:
1- Eğer bitkiler egzoz gazlarının toksik etkilerinden zarar görüyorsa stoma sayısını azaltır mı?
2- Bazı bitkiler stoma indisine dayalı olarak hava kirliliğinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak
kullanılabilir mi?
I.II. Projenin Önemi
KentleĢme ve sanayileĢme, atmosfere ve toprağa çeĢitli zararlı maddelerin verilmesine neden
olmaktadır. Özellikle sanayi ve trafik kaynaklı egzozlar, atmosferdeki CO2 deriĢimini artırırlar. Bu
nedenle, stoma yoğunluğu ve indisi çevresel değiĢikliğin ve etkinin araĢtırılmasında bir biyoindikatör
olarak kullanılabilir. Bu proje, kirleticilere maruz kaldığında stoma indisini değiĢtiren iki bitkinin
biyoindikatör olarak kullanılabileceğini ortaya çıkarmıĢtır.
I.III. Sayıltılar
Stoma yoğunluğu ve indisi, çevresel değiĢikliğin ve etkinin araĢtırılmasında bir biyoindikatör
olarak kullanılabilir.
I.IV. Sınırlılıklar
Atkestanesi kıĢın yapraklarını döker. Bu nedenle atkestanesine ait değerler yılın belli bir
dönemindeki kirlilik hakkında fikir verecektir.
I.V. Maliyet Hesabı
Projemiz Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi Biyoloji Laboratuvarında
gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje için gerekli olan mikroskop, lam, lamel, beher (veya vazo veya vazo yerine
kullanılabilecek bardak, kavanoz vs), damlalık ve jilet bu laboratuvarda mevcuttur. Bu nedenle
maliyet hesabı yapılmamıĢtır. Ancak, böyle bir imkandan yararlanamayacak olanlar için maliyet
aĢağıda hesaplanmıĢtır.
1 adet ıĢık mikroskobu: 1500 TL
1 paket lam (50 adet): 50 TL
1 paket lamel (100 adet): 25 TL
2 adet beher: 20 TL veya 2 adet kavanoz: 3 TL
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1 adet damlalık: 10 KuruĢ
1 paket jilet: 1 TL
I. VI. Zaman çizelgesi
1. Gün: Proje ekibinin tanıĢması ve proje konusunun belirlenmesi
2.Gün: Projede kullanılacak materyallerin temini, preparat hazırlanması ve stoma sayımlarının
yapılması
3.Gün: Stoma sayımlarının yapılması, sonuçların elde edilmesi ve projenin yazılması
4. Gün: Proje sunumunun yapılması
II. LiTERATÜR BiLGiLERi
Artan sanayi yanında, artan motorlu araç sayısı nedeniyle de çevreye sürekli olarak toksik
gazlar ve diğer zararlı maddeler verilir. Gerek sanayi gerekse motorlu araç egzozlarından kaynaklanan
hava kirliliği, insan ve çevre sağlığını tehdit eder boyutlara ulaĢmıĢtır. Trafikteki araç sayısının
artması, yolların ihtiyaca cevap vermemesi, trafikteki araçların bir kısmının eski ve bir kısmının da
bakım ve ayarlarının zamanında gerektiği Ģekilde yapılmaması gibi nedenlerle motorlu araçlardan
yayılan kirleticiler [azot ve sülfür oksitleri, hidrokarbonlar, ozon, tanecikli maddeler, hidrojen florür,
peroksiaçil nitratlar (PAN), karbon monoksit, kurĢun vs] CO2 içeriğini, ıĢık yoğunluğunu, sıcaklığı ve
yağıĢı etkileyerek bitkiler üzerinde uzun dönemli etkiler oluĢturmaktadır. Atmosferik (hava)
kirliliğin(in) çeĢitli bitki türlerinde özellikle morfolojik ve anatomik etkiler yaptığı bildirilmiĢtir.
III. YÖNTEM
Egzoz gazına maruz kalan atkestanesi (Aesculus hippocastanum) (ġekil 1) örnekleri Atatürk
Bulvarı üzerindeki Orduevi civarından, ateĢ dikeni (Pyracantha coccinea) (ġekil 2) örnekleri Atatürk
Bulvarının 100. Yıl kesiminden toplandı. Her iki bitki türünden egzoz gazına daha az maruz kaldığı
düĢünülen kontrol örnekleri Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesinin bahçesinden alındı. En
kısa sürede laboratuvara getirilen dallar suya alındı. AteĢ dikeninde onuncu boğumlarından koparılan
yapraklar, atkestanesinde ikinci boğumdan koparılan yapraklar çalıĢmada kullanıldı (Boğumlar uç
kısımdan baĢlanarak sayıldı). Yapraklardan enine kesitler alınıp lam ve lamel arasında bir damla su ile
taze preparat yapıldı. Preparatlar YU JIE marka ıĢık mikroskobunda incelendi. Stoma sayımı (x10)
oküler ve (x40) objektif büyütmesinde yapıldı. Her iki bitki örneği için de 30 sayım yapıldı. Stoma
indisi Salisbury (1927)‟e göre aĢağıdaki formülle hesaplandı:
Stoma Ġndisi (SĠ)= Stoma sayısı x 100 / Stoma sayısı + Epidermal hücre sayısı
Stoma indisi değerleri “ortalama ± standart sapma” olarak verildi.
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Şekil 1: Atkestanesi

Şekil 2: Ateş dikeni
III. I. Evren ve Örneklem
AraĢtırmamızın evreni, Tekirdağ ili merkez ilçesidir. Örneklemi, Zübeyde Hanım Kız Teknik
ve Meslek Lisesi‟nin bahçesi ve Yüzüncü Yıl Bulvarı‟dır.
IV. BULGULAR VE YORUMLAR
ÇalıĢmada kullandığımız bitki türlerine ait hesaplanan stoma indisi değerleri, tablo halinde
sunulmuĢtur (Tablo 1). Tablodan da görüldüğü üzere, egzoz gazına maruz kalan atkestanesi bitkisinde
stoma indisi, okul bahçesinden alınan yaprak örnekleriyle karĢılaĢtırıldığında azalmıĢ olup, bu azalıĢ
%38.34 olarak hesaplanmıĢtır. AteĢ dikeni ise hava kirliliğine stoma indisini artırarak tepki vermiĢtir.
Okul bahçesinde 6.99 olan stoma indisi, Atatürk Bulvarı‟ndan alınan örneklerde %101.15‟lik bir
artıĢla 14.06 olmuĢtur.

Tablo 1: Egzoz gazına maruz kalan ve kalmayan deney bitkilerinde stoma indisi değerleri.
Bölge
Bitki Türü

Atatürk Bulvarı

Zübeyde Hanım Kız
Teknik Ve Meslek Lisesi

Atkestanesi
(Aesculus hippocastanum)

6.45 ± 1.24

10.46 ± 1.39

AteĢ dikeni
(Pyracantha coccinea)

14.06 ± 1.80

6.99 ± 1.79
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Elde edilen veriler grafik haline de getirilmiĢtir (ġekil 3 ve 4).

Şekil 3: Atkestanesi bitkisine ait stoma indis grafiği.

Şekil 4: Ateş dikeni bitkisine ait stoma indis grafiği.
Yapraktaki stoma sayısı, stoma yoğunluğu veya stoma indisi ile ifade edilir. Stoma yoğunluğu
1 mm ‟deki stoma sayısıdır. Stoma indisi formülünden görüldüğü üzere, stoma indisi stoma ve
epidermal hücre yoğunluğuna bağlı bir değerdir. Epidermis hücrelerinin ekolojik faktörlere göre
büyüklüğünün (dolayısıyla birim alandaki sayısı) stoma yoğunluğunu, dolaylı olarak da stoma indisini
etkilediği bildirilmiĢtir. Bu nedenle araĢtırmamızda, stoma yoğunluğu yerine stoma indisi
kullanılmasının bizi daha doğru sonuçlara götüreceği düĢünülmüĢtür.
2
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V. SONUÇ VE ÖNERiLER
V. I. Sonuçlar ve TartıĢma
Stoma yoğunluğu ve stoma indisi tür ve çeĢide göre değiĢtiği gibi, radyasyon, kuraklık,
yağmur, ıĢık, fotoperiyot, iklim değiĢiklikleri, yükseklik ve CO2 deriĢimi gibi ekolojik faktörlerle de
değiĢebilir. KentleĢme ve sanayileĢme atmosfere ve toprağa çeĢitli zararlı maddelerin verilmesine
neden olmaktadır. Özellikle sanayi ve trafik kaynaklı egzozlar, atmosferdeki CO2 deriĢimini artırırlar.
Bu nedenle, stoma yoğunluğu ve indisi çevresel değiĢikliğin ve etkinin araĢtırılmasında bir
biyoindikatör olarak kullanılabilir.
Bu çalıĢmada hem atkestanesi hem de ateĢ dikeni bitkisinin egzoz gazlarından etkilendiği
bulunmuĢtur. Ġstatistiksel olarak sonuçları değerlendirmemiĢ olsak da, özellikle ateĢ dikeni bitkisinin
stoma indisi değerleri bariz bir fark sunmaktadır. Bu nedenle, ateĢ dikeni baĢta olmak üzere
araĢtırmamızda kullandığımız her iki bitki türünün de atmosferik kirliliğin belirlenmesinde bir
biyoindikatör olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. AteĢ dikeni bitkisinin atmosferik kirlilikte
stoma indisini iki katına çıkarabilmesi, bu bitkinin atmosferik kirleticileri metabolize edebilmeleriyle
açıklanabilir. Eğer böyleyse, ateĢ dikeni biyoindikatör olması yanında, bir biyolojik temizleme
(biyoremediasyon) elemanı da olabilir.
V. II. Öneriler
Tekirdağ merkezinde, bu projede kullanılan atkestanesi ve ateĢ dikeni bitkileriyle stoma
indisine dayalı, birkaç yıl süreyle, yılda iki kez izleme yapılması bu bitkilerin biyoindikatör olarak
kullanılabilme olasılığını ortaya çıkaracaktır.
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VII. EKLER
EK I. TeĢekkür
Bizi bu araĢtırmayı yapmaya teĢvik eden danıĢmanlarımız Yrd.Doç.Dr. Nadim Yılmazer ve
Öğretmen Kadir DüĢünen‟e, laboratuvar imkanı sağlayan Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen
Lisesi okul yönetimine teĢekkür ederiz.
EK II. ÇalıĢtaydan Kareler
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EKLER
EK-PR

PROJE RAPORU
(ĠÇERĠK)

[ ] Başlık (sayfası)
-

Proje Adı, - Projeyi Yapanların Adı,
Destekleyen Kuruluş, - Tarih ve Yer

[ ] Özet
[ ] Kısaltmalar ve Semboller
-Tablolar Listesi; -

ġekiller Listesi

I. Bölüm: GiriĢ
1. Amaç
2. Problem
3. Alt problemler ve/veya denence(ler) (hipotez(ler))
4. Projenin Önemi ve Gerekçesi
5. Sayıltılar (Kabuller)
6. Sınırlılıklar
II. Bölüm: Alan Yazını (Literatür) Bilgileri
(Proje konusunda daha önce yapılmış olan araştırmalar, uygulanan yöntemler, elde edilen
bulgular ve karşılaşılan sorunlar, v.d.)

III. Bölüm: Yöntem
1. AraĢtırmanın Tasarımı veya Modeli
2. Evren- Örneklem
3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
(Testler, Ölçme araçları)

IV. Bölüm: Bulgular ve Yorumlar
449

1. Çizelgeler ve Açıklama
2. Grafikler ve Açıklama

V. Bölüm: Sonuç ve Öneriler
1. Sonuç ve TartıĢma
2. Öneriler
[ ] Kaynakça
- Yazar adlarına göre ABC sırasında veya atıf sırasında [1], [2] diye verilebilir.
Notlar:
1. Proje raporu, 8-10 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
2. Rapor açık, net, özlü ve akıcı bir dil kullanılarak yazılmalıdır.
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EK-F1
Takım Adı (Kod) :

Öğretmenin Adı Soyadı:

PROJE ÖZ DEĞERLENDĠRME FORMU
Değerlendirme Maddeleri/Puan

MakPu

1.0

Motivasyon- Ġstek ve Merak/Genel Süreç

20

1.1

Takımla/ekiple-grupla yapılan çalıĢmaya/ projeye ilgi duyuldu.

5

1.2

Takım çalıĢması sırasında anlatılanlardan notlar-günlük tutuldu.

5

1.3

AnlaĢılmayan durumlar rehber öğretmene/uzmanlara soruldu.

5

1.4

Projede izlenecek adımlar/genel süreç belirlendi.

5

2.0

AraĢtırma Konusu, Problem(ler) ve Denence

30

2.1

Proje konusu tartıĢılarak birlikte kararlaĢtırıldı.

5

2.2
2.3

Amaç ve gerekçesi konusunda görüĢ birliği oluĢturuldu.
AraĢtırma problemleri tartıĢılarak belirlendi.

5
10

2.4

Denenceler (Hipotezler) belirlendi.

5

2.5

Varsayım ve kısıtlar not edildi.

5

3.0

Planlama

15

3.1

Proje çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek için takımda görev bölümü yapıldı.

5

3.2

Bilgi toplamak için kaynaklara baĢvuruldu, gözlem ve araĢtırma yapıldı.

5

3.3

Zaman akıĢı planlandı ve proje bütçesi yapıldı

5

4.0

Bilgi Derleme ve Analiz

35

4.1

ÇeĢitli bilgi kaynaklarına eriĢildi.

5

4.2

Bilgiler ve destekleyici materyallerden gerekli bilgiler seçildi.

5

4.3

Fen bilimleri için deney düzeneği hazırlandı ve ölçmeler yapıldı

5

4.4

Derlenen veriler analiz edildi, Ģema ve grafikler çizildi

10

4.5

Elde edilen bulgular/sonuçlar açıklandı ve yorumlandı

10

5.0

Yazılı Rapor

30

5.1

Yazılı anlatım, açık-seçik, özlü, akıcı ve sürükleyicidir.

10

5.2

Görsel öğeler (Ģema, grafik v.d.) açıklanmıĢ ve bunlar iliĢkilendirilmiĢtir.

10

5.3

Türkçe yazım, noktalama hataları kontrol edildi.

5

5.4

Raporda özet ve kaynakça bulunmakta.

5

6.0

Poster/Sözlü Sunu

20

6.1

Projeyi anlatabilmek için sunuda farklı etkinliklere yer verildi.

4

6.2

Sunu için takım elemanları arasında görev bölümü yapıldı.

4

6.3
6.4

Sunumda destekleyici ve açıklayıcı görsel materyaller bulunmaktadır.
Sözlü sunumda zaman/poster sunumda sunu ortamı etkili kullanıldı.

4
4

6.5

Sorulan sorulara açık, net ve ikna edici yanıtlar verildi.

4

Toplam Puan
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Belirtmek İstediğiniz Durumlar/Öneriler:
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Puan

EK-F2
BĠR TAKIMIN DĠĞER TAKIMLARIN PROJELERĠNĠ
DEĞERLENDĠRME FORMU
Takım/Grup-Ekip Adı ve Kodu:
Takım Elemanları (Ad ve Soyad): (1)

(2)

(3)

(4)

Değerlendirilen Projenin Adı (Kodu) : …………………………………………………………………….
(3)

(4)
Değerlendirme Boyutları-Maddeler

(5)

MakPu

1.0

Planlama

10

1.1

Projenin adı içerikle uyumlu

3

1.2

Zaman çizelgesi hazırlanmıĢ

4

1.3

Proje bütçesi yapılmıĢ

3

2.0

Alan Yazını (Literatür) Bilgileri

15

2.1

YapılmıĢ olan araĢtırmaların kısaca özetlenerek yansıtılması

5

2.2

Uygulanan yöntemlerin açıklanması

5

2.3

Çözüm bekleyen sorunlar ve karĢılaĢılan güçlükler

5

3.0

Yöntem

30

3.1

AraĢtırmanın amacı ve gerekçesi belirtilmiĢ

8

3.2

8

3.3

AraĢtırma problemi/problemleri belirlenmiĢ
Evren-Örneklem belirtilmiĢ

3.4

Denenceler (Hipotezler) belirlenmiĢ

4

3.5

Varsayım ve kısıtlar not edilmiĢ

4

4.0

Bilgi: Veri Derleme ve Analiz

25

4.1

ÇeĢitli bilgi kaynaklarına eriĢim

5

4.2

Bilgiler ve destekleyici materyallerden gerekli bilgilerin seçimi

5

4.3

Varsa deney düzeneği hazırlama ve ölçmeler yapma

5

4.4

Derlenen verilerin analizi, Ģema ve grafiklerin çizimi

5

4.5

Elde edilen bulguların/sonuçların açıklanması ve yorumlanması

5

5.0

Sözlü Sunu

20

5.1

Projeyi anlatabilmek için sunuda farklı etkinliklere yer verme

5

5.3

Sunumda destekleyici ve açıklayıcı görsel materyaller bulunmakta

5

5.4

Sözlü sunumda zamanı/poster sunumda sunu ortamını etkili kullanma

5

5.5

Sorulan sorulara açık, net ve ikna edici yanıtlar verme

5

Toplam Puan

100

6
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Puan

EK-F3

TAKIMLARIN PROJE ÇALIġMALARINI JÜRĠNĠN DEĞERLENDĠRMESĠ
Jüri Üyesinin Adı, Soyadı:

Açıklamalar:
1) Jüri üyeleri, proje takımlarının değerlendirmesini inceleyecek ve sunulan her projeye verilen puanların toplamını ve ortalamasını hesaplayacak
(Çizelge 1).
2) Jüri üyeleri sunulan her projeyi değerlendirecek ve puan verecek (Çizelge 2).
3) Takım ve jüri değerlendirme puanlarının ortalamasına göre projeleri sıralayacak.
Çizelge 1. Proje Takımlarının Puanlarının Ortalaması
F1

Boyutlar
1

Planlama

10

2

Alan Yazını Bilgileri

15

3

Yöntem

30

4

Veri Analizi

25

5

Sözlü Sunu

20

Toplam Puan

100

K1

B1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

F: Fizik, K: Kimya, B: Biyoloji, M: Ortaöğretim Matematik, M*: İlköğretim Matematik, T: Fen ve Teknoloji

M*
8

M*
9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Çizelge 2. Jüri Üyelerinin Projeleri Puanlaması
F1

Boyutlar
1

Planlama

10

2

Alan Yazını Bilgileri

10

3

Yöntem

20

4

Veri Analizi

20

5

Yazılı Rapor

20

6

Sözlü Sunu

20

Toplam Puan

100

K1

B1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M*
8

F: Fizik, K: Kimya, B: Biyoloji, M: Ortaöğretim Matematik, M*: İlköğretim Matematik, T: Fen ve Teknoloji
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M*
9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

