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Sevg�l� öğrenc�m�z,

Yapacağın proje sana b�l�msel düşünme, araştırma yapma, problem çözme, soru 
sorma; elde ett�ğ�n b�lg�ler� düzenleme, amacına uygun kullanma ve sunma g�b� 
becer�ler� kazandıracaktır. 

Bu k�tapçık sen�n proje günlüğün! Bu günlük, araştırma yapmanda, araştırma 
sonuçlarını raporlaştırmanda ve sonunda tüm bulgularını sunmanda sana rehber 
olacaktır. Bu yüzden k�tapçığına sah�p çıkmalı ve onu özenle kullanmalısın. 

K�tapçık, projen�n amacına ulaşması �ç�n sen� sonuca götürecek basamaklardan 
oluşmaktadır. Her basamakta sana ver�len yönergey� d�kkatl�ce okumalısın. “Proje 
K�ml�ğ�” bölümünde projen�n türünü, amacını ve sunum şekl�n� açık ve anlaşılır b�r 
şek�lde bel�rtmel�s�n. 

Projen� tamamladıktan sonra senden b�r ön söz yazman beklen�yor. Ön söz, projen�n 
“g�r�ş”, “gel�şme” ve “sonuç” bölümler�n� �çeren b�r özet n�tel�ğ�nde olmalı; h�ç 
b�lmeyen b�r�n�n, projen hakkında genel b�r f�k�r sah�b� olmasını sağlamalı.

 Ön söz �le,

l   Proje aldığın ders� ve konuyu  nasıl bel�rled�ğ�n�,  

l   Neden bu projey� yaptığını,

l   Projen�n önem�n�, başkalarına ve sana hang� anlamda katkı sağladığını, 

l   Projen�n, bekled�ğ�n sonuçlara ulaşıp ulaşmadığını açıklamalısın.

Bu proje tamamen sen�n ürünün! Özgün ve yaratıcı olmak da sen�n el�nde… 
Öğretmenler�nden ve büyükler�nden gerekl� yardımı alsan da bu çalışma sana a�t ve 
çalışmanın her basamağından sen sorumlusun!

 Bu key�fl� proje serüven�nde başarılar d�ler�z.

     

Konumu/problem�m� 
bel�rleme

Konuma/problem�me a�t 
alt problemler� 
oluşturma

Proje konum �le �lg�l� b�lg� 
toplama ve b�lg�ler� 
düzenleme

Kullanacağım araç 
gereçler� bel�rleme ve 
hazırlama

Proje ürünümle �lg�l� 
�şlem basamaklarını 
bel�rleme

Ulaştığım sonuçları 
yorumlama 

Araştırma raporumu 
yazma ve sonlandırma 

ÇALIŞMA TAKVİMİM
Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N�san Mayıs
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KONUMU
BELİRLİYORUM 1

Konuyu/problemi seçmeden önce çevrendeki insanlarla görüşmeler yapmalısın. Bu 
görüşmeler sonucunda dikkatini çeken, insanların en merak ettiği veya gereksinim 
duyduğu beş konuyu belirlemelisin.

Merak Edilen/Gereksinim Duyulan Konular

1.

2.

3.

4.

5.

PROBLEM CÜMLEMİ 
KURUYORUM2

Belirlediğim Problem

Örnek: Tabelalar hazırlanırken neden özellikle yabancı sözcükler tercih edilmektedir?

ALT PROBLEMLERİMİ
BELİRLİYORUM 3

Problem� bel�rled�n. 

Ş�md� sıra problem�n �le �lg�l� merak ett�ğ�n ve sen� çözüme götüreceğ�n� 
düşündüğün soruları sormaya yan� alt problemler� bel�rlemeye geld�.              

Örnek: 

1- Tabelalar ne işe yarar?

2- Tabelalar, yabancı sözcükler kullanıldığında daha mı dikkat çekici olur?

3- Türkçe karakterler tabelalara uygun değil mi?
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BİLGİ 
TOPLUYORUM 4

Bu bölümde, yaptığın araştırmalar sonucunda bulduklarına yer vermel�s�n. Merak 
ett�ğ�n sorularla �lg�l� ulaştığın b�l�msel gerçekler�n, gözlemler�n, deneyler�n ve 
yaptığın görüşmeler�n heps� bu bölümde yer almalı.

Elde ett�ğ�n görsellere de bu bölümde yer vermel�s�n. Eğer projende maket, buluş vb. 
b�r ürünün varsa, bunun yapılışı �le �lg�l� fotoğraflar “�şlem basamakları” bölümünde 
yer almalı.            

Örnek: Bilgi toplarken öncelikle “Tabela nedir?”,  “Ne işe yarar?”  sorularını yanıtladım. 

Türkçe yazı karakterlerinin tabelalara uygun olup olmadığını araştırdım. Bu konuda 

Türkçe öğretmenim Necla Yılmaz ile röportaj yaptım. Gittiğim alışveriş merkezlerinde 

çevremde bulunan …… kişiye;  “Alışveriş sırasında tabelalardaki yazılar ilginizi çekiyor 

mu?” diye sordum.  Çevremde gördüğüm tabelaların fotoğraflarını çektim.

İŞLEM
BASAMAKLARIM

Bu bölümde, (varsa) projende ortaya çıkan ürünün yapılış aşamalarını ve projen� 
nasıl sunacağını maddeler hal�nde bel�rtmel�s�n. Bu basamakları fotoğraflarla da 
destekleyeb�l�rs�n. 

6

KULLANDIĞIM
ARAÇ VE GEREÇLER

Projen� hazırlarken kullanacağın tüm araç-gereçler burada yer almalı.      

5

Örnek: 

1. Alışveriş merkezlerinde yabancı sözcüklerle oluşturulmuş tabelaların 

fotoğraflarını çektim. 

2. Büyük bir mukavvayı,  kumaşla kapladım. 

3. Hazırladığım mukavvaya çektiğim fotoğrafları yerleştirdim.

4. Fotoğrafların altlarına, onların yerine kullanılabilecek Türkçe adlar yazdım.
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SONUÇ VE
ÖNERİLER

Bu bölümde, yaptığın çalışmalarla �lg�l� ulaştığın sonuçlara yer vermel�s�n. Sonuçları 
yazarken kend� cümleler�n� kullanmalısın. B�l�msel gerçeklerle destekled�ğ�n 
sonuçları, aşağıdak� soruların yanıtlarını �çerecek şek�lde yorumlamalısın. 

1. Merak ett�ğ�n soruların yanıtlarını bulab�ld�n m�? Bunlar nelerd�r?

2. Sorulara verd�ğ�n �lk yanıtlarla sonuçta ulaştığın yanıtlar aynı mı? Aynıysa yanıtını 
neler destekled�? Değ�lse neden farklı?

3. Bu konu/problem �le �lg�l� benzer çalışmaları yapacak araştırmacılara neler 
öner�rs�n?

Örnek: Tabelalarda sözcüklerden çok görsellerin dikkat çektiği sonucuna ulaştım. Soruma 

verdiğim ilk yanıtla son yanıt aynı değildi. Yabancı sözcükler daha dikkat çekici değilmiş. 

Anket sonuçlarım ve yaptığım görüşmeler de sonucumu destekledi. 

 Yerel bölgelerde bu konularda araştırmalar yapılıyormuş ve bu durum 

değiştirilmeye başlanmış. Dilde yozlaşmaya neden olan sorunların çözülmesi ve bu 

konuda önlemlerin alınması gerektiğini anladım. Bundan sonra bu konuya  benzer 

çalışmalar yapacak olan araştırmacılara da bu noktaya dikkat etmelerini öneririm.

7 KAYNAKÇA LİSTESİNİ 
HAZIRLARKEN NELERE 
DİKKAT ETMELİYİM?

Kaynakça l�stes�n� aşağıda ver�len kurallara uygun olarak hazırlamalısın.

1. K�tap

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf� ya da Adı. (Yıl). K�tabın Adı. (Baskı sayısı). Yayın Yer�: 
Yayınev�.

Örnek: Cüceloğlu, D. (1994). İy� Düşün Doğru Karar Ver. (5. Baskı). İstanbul: S�stem 
Yayıncılık

2. Sürel� Yayın

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf� ya da Adı. (Yıl). “Makalen�n Adı”.  Derg�n�n Adı, C�lt, 
Sayı-Sayfa no.

Örnek: Yılmaz, E. “Den�z Suyu Neden Tuzludur?”. B�l�m Çocuk, Sayı: 20-Sayfa No: 8-9

3. Grup Yazarlı K�tap

Kurum/Kuruluş Adı. (Yıl). K�tabın Adı. Yayın Yer�: Yayınev�.

Örnek: Kal�te Derneğ�. (1998). Öğrenen Organ�zasyonlar. İstanbul: Mav� Tanıtım ve 
Pazarlama Ltd. Şt�. 

4. Ans�kloped� veya Sözlük

Türk D�l Kurumu. (1969). Türkçe Sözlük (Gen�şlet�lm�ş baskı). Ankara: TDK

5. Broşür

Yazarın Soyadı, Adı. Başlık. Yayınev�. Tar�h

Örnek: Orman Bakanlığı M�ll� Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü. Köprülü 
Kanyon. Ankara: S�nem Ofset

6. İnternet S�tes�

Yazarın Soyadı, Adı. “Konu Başlığı”.  Adres�. G�r�ş Tar�h�

Örnek: Altın, Cel�l. “D�l Köşes�”. http://www.ttnetv�tam�n.com.tr  10.05.2009

7. Görsel Materyaller (CD,  v�deo,  slayt)

Başlık. Format (CD, v�deo, slayt). Üret�m Ş�rket�. Hazırlandığı Yıl.

Örnek: V�tam�n Demo. CD. Seb�t Eğ�t�m ve B�lg� Teknoloj�ler� A.Ş. 2000

8. Görüşmeler

Görüşülen K�ş�n�n Unvanı. Adı Soyadı. “Tartışılan Konu”. Görüşme Tar�h�

Örnek: Dr. İsma�l Haktanır. “Hepat�t B”. 01.06.2001
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PROJE
SÖZLÜĞÜ

Araştırma: B�l�m ve sanatla �lg�l� olarak yapılan yönteml� çalışma.

B�l�m: Evren�n veya olayların b�r bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan 
yöntemler ve gerçekl�kten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenl� b�lg�.

Bulgu: Araştırma ver�ler�n�n çözümlenmes�nden çıkarılan b�l�msel sonuç.

Deney: B�l�msel b�r gerçeğ� göstermek, b�r yasayı doğrulamak ya da b�r h�potez� 
kanıtlamak amacıyla yapılan �şlem.

Görsel: Genell�kle görüntüler ve gözle �zleneb�len her şey�n taşıdığı özell�k.

Gözlem: B�r nesne ya da olayın, n�tel�kler�n� b�lmek amacıyla d�kkatl� ve planlı olarak 
ele alınıp �ncelenmes�.

H�potez:  Araştırmanın başlangıcında henüz doğruluğu veya yanlışlığı 
kest�r�lemeyen b�r öner� veya ön beklent�.

Kaynakça: Bell� b�r konu, yer ve dönemle �lg�l� yayınları kapsayan veya en �y�ler�n� 
seçen eser, b�bl�yografya.

Maket: Yapı ya da yapıt g�b� şeyler�n taslak durumundak� küçük örneğ�.

Öner�: B�r sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, tekl�f.

Problem: Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmes� �stenen sorun.

Proje: Değ�ş�k alanlarda önceden plan ve programa alınmış, gerçekleşt�r�lmes� 
�stenen b�l�msel çalışma tasarısı.

Sunum: B�r konunun çeş�tl� yollarla d�nleyenlere aktarılması.

Tasarı: Olması veya yapılması �stenen b�r şey�n z�h�nde aldığı b�ç�m.

Ver�: Deneyler ya da gözlemler sonunda elde ed�len n�cel ya da n�tel değerler.
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Projede yukarıda bel�rlenen ölçütler dışında d�kkat çeken noktalar: 
……………………………………
Projede yukarıda bel�rlenen ölçütler dışında d�kkat çeken noktalar: 
……………………………………

ÖĞRETMENİM BENİ 
DEĞERLENDİRİYOR

KATEGORİLER  
PERFORMANS DÜZEYİ 

Toplam 1 (Eks�k) 2  (İy�) 3 (Çok �y�) 

Araştırma Konusu Araştırma konusu �fade 
ed�lmem�ş veya hatalı  

�fade ed� lm�ş. 

--- Araştı rma konusu doğru 
�fade ed�lm�ş. 

 

Araştırılan Konunun 
Önem� 

Proje  önemli olmayan bir 
soruna odaklanmış. 

Proje  kısmen ön emli bir 
soruna odaklanmış. 

Proje önemli   b ir konuya 
odaklanmış. 

 

Bilgi Toplama ve 
Toplanan Bilgilerin 

Doğruluğu 

Projenin 
gerçekleştirilmesi için 
toplanan bi lgiler çok 

yetersiz ve hatalı. 

Projenin 
gerçekleştirilmesi için 

toplanan bilgilerde  
eksiklikler ve kısmen 

hatalar var. 

Projenin 
gerçekleştirilmesi için 

yeterli bilgi toplanmış ve 
b�lg�ler�n tamamı doğru. 

 

Araç-Gereç Projede kullanılan araç 
gereçler ve görseller 

çalışmayla bağlantısız ve 
çok eks�k. 

Projede kullanılan araç 
gereçlerin ve görsellerin 
bazıları  çalışmayla il işki li 

değ�l ya da eks�k. 

Projede kullanılan araç 
gereçler ve görseller 
ç alışmayla ili şki li ve 

yeterl�. 

 

Uygulama/İşlem 
Basamakları 

Proje için belirlenen 
uygulama basamakları 
b�l�msel olarak hatalar 

içeriyor ve eksik. 

Proje için bel irlenen 
uyg ulama basamakları 
b�l�msel olarak doğru 
ancak eks�kl�kler var. 

Proje için bel irlenen 
uygulama basamakları 

b�l�msel olarak doğru ve 
eks�ks�z. 

 

Çalışma Takvimine 
Uygunluk 

Çalışma takvimindeki 
basamaklar eks�k ve 

belirtilen zamanlarda 
tamamlanmamış. 

Çalışma takvimindeki  
basamaklar kısmen eks�k 

ve bazıları bel� rt�len 
zamanlarda 

tamamlanmış. 

Çalışma takvimin deki  
basamaklar eks�ks�z ve 
bel irtilen zamanlarda 

tamamlanmış 

 

�
	

Çalışma Düzeni ve 
Yazım 

Çalışma sayfa düzen�ne 
dikkat edilmeden 

hazırlan mış ve çok sayıda 
yazım hatası var. 

Çalışmada kısmen sayfa 
düzen�ne uyulmuş ve az 
sayıda yazım hatası var. 

Çal ışma sayfa düzenine 
tamamen uygun 

hazırlanmış ve yazım 
hatası  h�ç yok denecek 

kadar az. 

 

Sunumun Etkinliği Öğrenci projesini anlaşılı r 
ve etk�l� b�r şek�lde 

sunmadı. 

Öğrenci projesini kısmen 
anlaşıl ır ve etk�l� b� r 

şek�lde sundu. 

Öğ renci projesin i 
anlaşılır ve etk�l� b�r 

şek�lde sun du. 

 

Yorum Toplanan veriler  ışığında 
yapılan yorum anlamlı, 

doğru ve etk�ley�c� değ�l. 

Topladığı veriler  ı şığında 
yapılan yorum kısmen   

anlamlı  doğ ru ve 
etk�ley�c�. 

Toplanan  veriler  
ışığında yapılan yorum 

anlamlı , doğru ve 
etk�ley�c�. 

 

Öneriler Proje sonrasında benzer 
çalışmaları yapac ak 

araştırmacılara yapı lan 
öner�ler hatalı  ve 
uygulaması zor. 

Proje sonrasında benzer 
ç alışmaları yapacak 

araştırmacılara yapılan 
öner�ler kısmen doğru ve 

mantıklı 

Proje sonrasında benzer 
çalışmaları yapacak 

araştırmacı lara yapılan 
öner� ler doğru ve 

mantıklı. 

 

�
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PROJE
SÖZLÜĞÜ
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