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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

ÖZET 

 

ANKARA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BİLİM PROGRAMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ankara Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü (Ankara Çocuk Üniversitesi), Türkiye’nin ilk çocuk 

üniversitesi olarak 2009 yılından bu yana Ankara Üniversitesi’nde faaliyet göstermektedir. Ankara 

Çocuk Üniversitesi sürdürdüğü eğitim programları aracılığı ile öncelikli olarak çocukların bilimsel 

düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 

koordinatörlük her yıl ortalama 3000 çocuğa eğitim vermektedir. Koordinatörlük bünyesindeki 

eğitim programları üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirirken çocuklara yaparak, yaşayarak 

öğrenme fırsatı da sağlamakta, çocuklara bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, yargılama, 

sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırarak, bilim ve sanatı 

çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmeyi amaçlamaktadır. Koordinatörlük 

bünyesindeki eğitim programlarında 2009’dan bu yana herhangi bir değerlendirme ya da düzenleme 

çalışması yapılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik 

gelişmeler nedeniyle eğitim programlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç 

doğrultusunda “ANKARA ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ BİLİM PROGRAMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ” isimli proje hazırlanmıştır. Projenin amacı Ankara Çocuk Üniversitesi 

bünyesinde yer alan bilim programlarının kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve 

değerlendirme süreçleri açısından değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre 

güncellenmesidir. Yirmi bir ay süren proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi bünyesinde 

faaliyetlerini sürdüren dokuz bilim eğitim programlarının güncellenmesi ile programların 

değerlendirmesi yapılmıştır. Her bir program, programlara katılan 1218 çocuğun görüşleri ile 

program uygulayıcısı öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.  Projede 

bilim programlarının değerlendirilmesi amacıyla dokuz programa ilişkin uygulanmalar 1013 

dakikalık kamera kaydına alınmış ve programların değerlendirilmesi videolarının çözümlenmesi 

doğrultusunda yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; programlar güncellenerek her bir 

program için program kitapçıkları oluşturulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Bilim Eğitimi Programları, Program Değerlendirme, Çocuk Üniversitesi 
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ABSTRACT 

Ankara Children’s Science Centre Coordination (Ankara Children's University), Turkey's first 

children's university, was founded in 2009. Ankara Children's University primarily aims to develop 

children’s skills in scientific thinking and creativity through the science programs. Science Centre 

Coordination provides education to an average of 3000 children every year in order to achieve this 

aim. The science programs within the Science Centre Coordination strengthen the ties of the 

university with the society and provide the opportunity for children to learn by doing and 

experiencing; moreover, Science Centre Coordination is aimed to concretize science and art for 

children with skills, such as scientific and critical thinking, creativity, judgement, questioning, 

curiosity, problem solving, scientific thinking by active learning strategies. These programs have 

been carried out since 2009 but there has not been an evaluation study on the programs so far. There 

is a necessary for the evaluation of the science programs due to the changes done in the curriculum 

of the Ministry of National Education programs and technological developments. In framework of 

this necessity, the project titled as “The evaluation of Ankara Children's University Science 

Programs” was prepared. The aim of the project is to evaluate and update the science programs of 

Ankara Children's University in terms of learning objectives, content, teaching-learning activities 

and measurement-assessment processes according to the evaluation results. Within the scope of the 

twenty-one-month project, nine science programs carried out under Ankara Children's University 

were evaluated and updated. Each science program was evaluated in terms of the opinions of 1218 

participant children in the programs and of the program instructors. In order to evaluate the science 

programs in the project, the teaching-learning process of the nine science programs were video-

recorded for 1013 minutes long and the evaluation of the programs was realized in accordance with 

the analysis of the videos. As a result of the evaluations; the science program booklets were prepared 

for each one after updating them.  

Key Words: Science Program, Program Evaluation, Children's University 
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II. Amaç ve Kapsam 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu bireyin 

gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, 

bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerini 

kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi kavranmış ve bu amaçla 

son yıllarda çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da başlatılmıştır. Çocuk üniversitesi, okulun 

sahip olmadığı uzmanlık bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru 

soru sorma yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı 

içinde çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme 

olanaklarını keşfederler. Bu fırsatlar çocukların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. 

Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesi olan Ankara Çocuk Üniversitesi’nin temelleri 2007 yılında 

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı 

Fikirler projeleri ile atılmış, adı geçen iki program çalışmalarına devam etmiş, edinilen tecrübeler 

ışığında Antropoloji Bölümü’ndeki akademisyenler Yaşam Bilimleri Okulu programını 

oluşturmuşlardır. Daha sonrasında ise Küçük Bahçıvanlar ve Gökbilim Okulu ile programlar 

açılmaya devam etmiştir. Şubat 2009’da EUCU.NET’e (Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) üye 

olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar gözlenerek taraflar ile bilgi alışverişinde 

bulunulmuştur. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’ne sunulan 

Yenilikçi Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi adlı proje kabul görmüş ve Mayıs 2009 

itibariyle çalışmalarına başlamıştır. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Çocuk 

Üniversitesi 17 Haziran 2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir 

panayır ile çocuklara kapılarını açmıştır. Açılış tarihinden bu yana Ankara Çocuk Üniversitesi aktif 

olarak çalışmalarına devam etmekte ve şu an bünyesinde toplamda 18 bilim okulu ile eğitimlerini 

sürdürmektedir. Çocukların üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla 

tanışmalarını sağlamak temel amacıyla kurulan Ankara Çocuk Üniversitesi (Çocuk Bilim Merkezi) 

Koordinatörlüğü’nün alt amaçları şu şekilde sıralanmaktadır; 

 Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek, 
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 Yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin bireyler olarak yer alacak olan çocukların 

sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmelerini, bilginin doğasına dair bilgi edinmelerini 

sağlamak, 

 Çocuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek, bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, 

yargılama, sorgulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi becerileri kazandırmak, 

 Bilimsel bilginin yaratıcılığı ve yaratıcı düşünceyi destekleyecek biçimde paylaşılmasını 

desteklemek, 

 Bilim ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla somut hale getirmek, 

 Bilim ve sanatın bir grup insanın tekelinde ve yaşamın dışında bir alan olmadığı, tersine 

gündelik yaşamın hemen her alanında herkesi ilgilendiren konular arasında olduğunu 

gösterebilmek, 

 Bilimin ulaşılamaz olduğu ya da sanatın bireyin gelişiminde önemli bir yeri olmadığı gibi 

önyargıları yıkabilmektir. 

Bu amaçlar doğrultusunda Ankara Çocuk Üniversitesi (Çocuk Bilim Merkezi) 

Koordinatörlüğü’nde aktif olarak eğitim veren, programın değerlendirilmesi ve mevcut durumun 

belirlenme sürecine katılım sağlayan programların  amaçları, programın başlama tarihi ve ulaşılan 

çocuk sayısı alfabetik sırada aşağıda  açıklanmıştır: 

Aranızda Matematiği Sevemeyen Var mı?: Çocukları matematik bilimi ile tanıştırmak, 

çocukların matematiğin yaşamımızdaki yerine ilişkin bilinç geliştirmelerine, bilimin günlük 

yaşamla bağlantısını kurmalarına, bilimin doğasını ve bilimsel yöntemi keşfetmelerine, matematiğin 

sanatla ve sporla olan ilişkisini fark etmelerine, eğlenerek bilimin canlı yüzüyle tanışmalarına 

yardımcı olmayı sağlamak amaçlanmaktadır. 

Başlama Tarihi: 2011  

Eğitim verilen çocuk sayısı: 9776 

Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu: Hayvanlarla iç içe çalışan meslek grubu olan 

veteriner hekimlerin hayvanlarla iletişimi nasıl kurduğu, hastalık-muayene-tedavi süreçlerini 

vurgulamak, ayrıca veteriner hekimlerin diğer görevlerini anlatmak, interaktif uygulamalarda 

birebir örneklenmiş model hayvanlar üzerinde katılımcıların veteriner hekim-hayvan ilişkisini 

simüle etmesini ve doğaya, hayvanlar âlemine yeni bir bakış açısıyla bakmasını sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Başlama Tarihi:2017  
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Eğitim verilen çocuk sayısı:617 

Böcek Şenlik Okulu: Çocuklarda böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini 

geliştirmeye ve bilimsel çalışmaya özendirmek amaçlanmaktadır.  

Başlama Tarihi:2008  

Eğitim verilen çocuk sayısı: 7957 

Düşünen Baykuşlar: Bilgi ve bilimin tüm alanlarına bir bütün olarak bakabilmeyi ve çocuklara  

eleştirel düşünme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Başlama Tarihi:2014  

Eğitim verilen çocuk sayısı:673 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?: Çocukların deprem sırasında yer içinde neler olduğu ve yeryüzüne 

nasıl yansıdığı konusunda farkındalıklarını artırmak, depremden önce gerekli önlemlerin alınmasını 

ve deprem olduğu sırada güvenliği sağlayacak şekilde hareket edilmesini sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

Başlama Tarihi: 2012 

Eğitim verilen çocuk sayısı: 884 

Gökbilim Okulu: Gökbilimin temellerini doğru bir şekilde kavratmak, evrende var olan 

gözlenebilir gök cisimleri ve bunları gözlemlemek için kullanılan araçları tanıtmak, güneş sistemi 

üyelerini ve yıldızları derinlemesine ele alarak çocukların evrene ilişkin sorgulama becerilerini 

geliştirmek amaçlanmaktadır.  

Başlama Tarihi:2009  

Eğitim verilen çocuk sayısı:1300 

Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu: Tarımsal üretimde zararlılara karşı kullanılan 

sentetik kökenli pestisitlerin çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini, bir canlı türü olarak 

böceğin özelliklerini, doğada bulunan bütün böceklerin zararlı olmadığını aktarmak 

amaçlanmaktadır. Ayrıca besin ağı içerisinde zararlı böcekleri baskı altında tutan bir çok faydalı 

böcek olduğunu göstererek faydalı böceklerin doğadaki işlevlerini ve önemlerini anlatmak 

amaçlanmaktadır. 

Başlama Tarihi: 2015  

Eğitim verilen çocuk sayısı: 2063 
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Yaşam Bilimleri Okulu: Çocukların biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamak, insanı 

diğer canlılardan ayıran özellikler ve insanın vücut yapısı hakkında bilgiler vermek, onların kendi 

vücut tiplerini tanımalarını ve anatomik olarak hangi spor dalına yatkın olduklarını anlamalarını 

sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla çocuklara, geçmişten günümüze insanın geçirmiş olduğu 

biyolojik ve kültürel değişimler somut örneklerle anlatılmaktadır.  

Başlama Tarihi:2009  

Eğitim verilen çocuk sayısı:2035 

Yaşamın Şifresi DNA: Kalıtımın temeli olan DNA molekülünü tanımlamak, canlılığın en 

küçük parçası olan hücrenin anlaşılmasını sağlamak, bireysel benzerlik ve farklılıkların temelinde 

yatan moleküler şifreyi, biyolojik çeşitliliğin önemini anlatmak, biyolojik çeşitliliğin korunmasının 

önemini vurgulayarak katılımcılarda bilimsel ve analitik düşünce ve merak duygusunu geliştirmek 

amaçlanmaktadır.  

Başlama Tarihi:2013 

Eğitim verilen çocuk sayısı:743 

Yukarıda amaçları ve başlangıç tarihleri verilen programlar bugüne kadar yaklaşık 35.000 

çocuğa eğitim vermiştir. Eğitim programlarının başlangıç süreçlerinde program oluşturma 

basamakları dikkate alınarak süreç işletilmiş, ancak programların oluşma sürecinin 

tamamlanmasının ardından hiçbirinin değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Bu kapsamda 

programların daha etkili olabilmesi için değerlendirilerek güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Program değerlendirme programın amaçlarına ne kadar ulaşılabildiğinin ortaya konulabilmesi 

açısından program geliştirmenin önemli bir aşamasıdır.  

Morris ve Fitz-Gibbon (1982) program değerlendirmenin gerekliliğini şöyle sıralamaktadır: 

• Değerlendirme program hakkında karar vermek için gerekli olan bilgilerin elde edilmesini 

sağlar (nasıl daha iyi yapılabilir? / uygulanmaya devam edilsin mi? gibi) 

• Değerlendirme aynı programın uygulamadaki farklılıklarının gözlenmesi açısından da 

önemlidir. 

• Farklı değerlendirme raporları hangi programın daha iyi ve etkin işlediğinin görülmesi 

açısından yarar sağlayabilir. 

• Değerlendirme o zamana kadar yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi sürecinde olduğu 

kadar yeni fikir ve materyallerin kullanılabilmesi için de gerekli bir süreçtir. 
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• Değerlendirme sonucunda elde edilecek güçlü veriler karmaşayı önleyerek problemlere kesin 

sonuçlar getirilmesine yardımcı olur. 

• Değerlendirmenin her uygulanışında daha fazla kişi süreç hakkında bilgi sahibi olur. Böylece 

zamanla daha fazla kişi değerlendirme metotları, süreci ve uygulanması hakkında bilgi sahibi 

olur. 

Program değerlendirme; saptanan ölçütlere göre, programda beklenen sonuca ulaşılıp 

ulaşılmadığını ve programın hangi boyutunda ne oranda başarı ya da başarısızlık olduğunu ortaya 

çıkarır. Program değerlendirme: “kıyaslama esasına” ve “değerlendirmenin amacına” göre iki 

şekilde yapılmaktadır.  

Kıyaslama esasına göre yapılan değerlendirme; çocukların birbirileri ile kıyaslanması ve 

çocukların ulaşılmak istenen hedefe ulaşıp ulaşmadıklarının kıyaslanması olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. 

Değerlendirmenin amacına göre yapılan değerlendirmede ise üç tür değerlendirme yaklaşımı 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır; 

 Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirme (Çocuğun mevcut davranışlarını tanımak ve 

bu davranışlarına uyan bir programa yerleştirmek), 

 Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük değerlendirme (Çocukların öğrenme hızını, öğrenme 

güçlüklerini, çocukların öğrenme yetersizliğini ve hatalarını saptayarak önlemler almak), 

 Sonuca yönelik değerlendirme (Çocukların yetişme düzeyleri ile programın yetiştirme gücü 

hakkında veriler toplayıp bu verilere göre hareket etmek). 

Program değerlendirme, tasarlanan ve uygulanan bir eğitim programının etkililiği hakkındaki 

bilgilerin toplandığı, bu bilgilerin analiz edilip yorumlandığı ve sonuçta programın sürdürülmesi, 

geliştirilmesi ya da sonlandırılması kararının alındığı bir süreçtir (Sağlam ve Yüksel 2007). 

Eğitim süreçlerinde değerlendirme özel olarak çocukların ne düzeyde öğrendiklerini ya da öğrenme 

eksikliklerini belirlemek ve bunları düzeltmek amacıyla yapılırken, daha genel biçimde ise 

uygulanan bir programın etkililiğini ya da başarılı olup olmadığını ortaya koyma amacına dönük 

olarak yapılmaktadır (Özdemir 2009). Programın planlama ve uygulama boyutları ne kadar önemli 

ise eğitimin değerlendirme süreci bir o kadar önem taşımaktadır (Sapsağlam 2013). Tyler’a (1949) 

göre, değerlendirme bir program çalışmasının temel fonksiyonudur ve değerlendirme süreci, bir 

programın hedeflerinin ve o program aracılığıyla değiştirilmesi beklenen davranışların tam olarak 

ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirleme sürecidir (Akt. Özdemir 2009) . 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

11 
 

Program değerlendirmenin temel amacı, eğitim programının arzulanan genel amaçlarının ve 

özel hedeflerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini saptamaktır. Değerlendirme süreci 

programın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır. Etkin bir değerlendirme süreci programın 

geliştirilmesini ve beklentileri karşılamasını mümkün kılar. Öğretimin değerlendirilmesi ile hem 

uygulanan programın sağlamlığı ve önceden belirlenmiş olan hedeflere ulaştırma derecesi, hem de 

öğretim hizmetinin etkililik ve yeterlik derecesi ortaya konur (Sapsağlam 2013).  

Program değerlendirme, eğitim programının yenilenmesini, geliştirilmesini veya yürütülmesini 

desteklemek için gerçekleştirilir ve program değerlendirmeyle programın sürekliliği sağlanmaya 

çalışılır. Bu sebeplerle her eğitim programında mutlaka bir değerlendirme yapılması gerekir 

(Özdemir 2009).  

Günümüzde çocukların bilgisayar başında oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı televizyon dizileri 

ya da bilgisayar oyunları üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir dünyada erken yaştan 

itibaren bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal dünyasının zenginliği ve beraberinde 

getirdiği yaratıcılığının bilgisayar oyunları dünyasında körelmesini ezberci eğitim sistemi de 

körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık bilgisi ile bilimsel 

farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma yöntemlerini ve derinlemesine 

öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki 

çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı 

olana yönelmesine olanak verir. Ankara Çocuk Üniversitesi’nde yürütülen programlar, çocukların 

yaratıcı ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri açısından önemlidir. Bu proje Ankara Çocuk 

Üniversitesi’nde yürütülen programların amaçlarına ne kadar ulaşabildiğinin değerlendirilmesi ve 

programların geliştirilmesi bakımından özgün bir araştırma niteliği taşımaktadır. Bunlardan dolayı 

Ankara Çocuk Üniversitesi’nde (Çocuk Bilim Merkezi) yürütülen eğitim programlarının 

değerlendirilmesi ve mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır; 

 Programların kazanımları yeterli ve uygun mudur? 

 Programlara katılan çocukların programlar hakkındaki görüşleri nelerdir?  

 Program yürütücüsü öğretim elemanlarının programların işleyiş süreçlerine ilişkin görüşleri 

nelerdir?  

Projede bu araştırma soruları doğrultusunda Ankara Çocuk Üniversitesi bilim programlarının 

güncellenmesinin yapılması ve eğitim programı kitapçıklarının oluşturulması amaçlanmıştır. 
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III. Materyal ve Yöntem 

Ankara Çocuk Üniversitesi’nde (Çocuk Bilim Merkezi) yürütülen eğitim programlarının 

değerlendirilmesi ve mevcut durumun tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada; programların 

kazanımlarının yeterli ve uygun olup olmadığı, programlara katılan çocukların programlar 

hakkındaki görüşlerin belirlenmesi ve program yürütücüsü öğretim elemanlarının programın işleyiş 

süreçlerine ilişkin görüşlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. 

    Araştırmanın Deseni  

   Projenin amaçlarına ulaşabilmesi için çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Creswell (2006)’ ya göre; nitel ve nicel yöntem ve yaklaşımların bir arada 

kullanıldığı araştırmalar karma araştırma olarak adlandırılır. Araştırmanın nicel boyutunda 

değerlendirme formları aracılığı ile çocukların programlarla ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. 

Projenin nitel boyutunda doküman incelemesi yapılmış ve program yürütücüsü öğretim 

elemanları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Bu doğrultuda Ankara 

Çocuk Üniversitesi programlarının dokümanları kazanım, süreç, hedef kitle boyutunda 

incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda programlar güncellenmiştir. 

     Çalışma Grubu 

Bu araştırma üç farklı çalışma grubu ile yürütülmüştür.  

Birinci çalışma grubu dokuz bilim programına katılan 1218 çocuktan oluşmaktadır. Birinci 

çalışma grubuna ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1-6 arasında verilmiştir.  

Tablo 1. Bilim Programlarına Katılan Çocukların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

 F % 

Kız 592 48,6 

Erkek 626 51,4 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Bilim Programlarına katılan ve çalışmanın birinci çalışma grubunu 

oluşturan toplam 1218 çocuğun 626’sı (%51,4) erkek; 592’si (%48,6) kızdır.  
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Tablo 2. Bilim Programlarına Katılan Çocukların Yaşlarına Göre Dağılımları 

 F % 

6 14 1,1 

7 47 3,9 

8 120 9,9 

9 203 16,7 

10 290 23,8 

11 148 12,2 

12 18 15,0 

13 167 13,7 

14 46 3,8 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Bilim Programlarına katılan toplam 1218 çocuğun 14’ü (%1,1) altı; 

47’si (%3,9) yedi, 120’si (%9,9) sekiz, 203’ü (%16,7) dokuz, 290’ı (%23,8) on, 148’i (%12,2) on 

bir, 183’ü (% 15,0) on iki, 167’si (%13,7) on üç, 46’sı (%3,8) ise on dört yaşındadır. Bu sınıf 

düzeyleri arasında en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=290, % 23,8) katılıma sahip olan yaş grubu on 

iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=14, % 1,1) katılıma sahip olan yaş grubu ise altıdır.  

Tablo 3. Bilim Programlarına Katılan Çocukların Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımları 

 F % 

1 55 4,5 

2 94 7,7 

3 176 14,4 

4 327 26,8 

5 132 10,8 

6 206 1,9  

7 170 14,0 

8 58 4,8 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, Bilim Programlarına katılan toplam 1218 çocuğun yaşlarına sınıf 

düzeylerine göre dağılımların 55’i (% 4,5) birinci; 94’ü (% 7,7) ikinci, 176’sı (% 14,4) üçüncü, 

327’si (%26,8) dördüncü, 132’si (% 10,8) beşinci, 206’sı (% 16,9) altıncı, 170’i (% 14,0) yedinci 

ve son olarak 58’i (% 4,8) ise sekizinci sınıfta okumaktadır.  Bu sınıf düzeyleri arasında en yüksek 

frekansa ve yüzdeye (f=327, % 26,8) sahip olan sınıf düzeyi dördüncü sınıf iken; en düşük frekansa 

ve yüzdeye (f=55, %4,5) sahip olan sınıf düzeyi ise birinci sınıf olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Bilim Programlarına Katılan Çocukların Annelerinin Mesleklerine Göre Dağılımları 

 F % 

Polis 2 0,2 

Asker 7 0,6 

Muhasebeci 9 0,7 

Hukukçu 24 2,0 

Mühendis 41 3,4 

Memur 64 5,3 

Sağlıkçı 128 10,5 

Öğretmen 171 14,0 

Diğer 267 21,9 

Ev Hanımı 396 32,5 

Belirtilmemiş 109 8,9 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, bilim programlarına katılan çocukların annelerinin mesleklerine 

göre dağılımları incelendiğinde 2’si (% 0,2) polis; 7’si (% 0,6) asker, 9’u (% 0,7) muhasebeci, 24’ü 

(% 2,0) hukukçu, 41’i (% 3,4) mühendis, 64’ü (% 5,3) memur, 128’i (% 10,5) sağlıkçı, 171’i (% 

14,0) öğretmen, 267’si (%21,9) diğer, 396’sı (% 32,5) ise ev hanımlarından oluşmaktadır. Son 

olarak, 109’u (% 8,9)  ise görüş belirtmemiştir. Çocukların annelerinin mesleği arasında en yüksek 

frekansa ve yüzdeye (f=396, % 32,5) sahip olan meslek grubunun ev hanımı olduğu; en düşük 

frekansa ve yüzdeye (f=2, % 0,2) sahip olan meslek grubunun ise polis olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. Bilim Programlarına Katılan Çocukların Babalarının Mesleklerine Göre Dağılımları 

 F % 

İşçi 2 0,2 

Muhasebeci 16 1,3 

Polis 28 2,3 

Hukukçu 39 3,2 

Öğretmen 52 4,3 

Memur 54 4,4 

Sağlıkçı 67 5,5 

Asker 82 6,7 

Belirtilmemiş 152 12,5 

Mühendis 171 14,0 

Diğer 555 45,6 

Toplam 1218 100,0 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

15 
 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, bilim programlarına katılan çocukların babalarının 2’si (% 0,2) işçi; 

16’sı (% 1,3) muhasebeci, 28’i (% 2,3) polis, 39’u (% 3,2) hukukçu, 52’si (% 4,3) öğretmen, 54’ü 

(% 4,4) memur, 67’si (% 5,5) sağlıkçı, 82’si (% 6,7) asker, 171’i (% 14,0) mühendis ve son olarak 

555’i (% 45,6) ise diğer mesleklerden oluşmaktadır. Ancak 152’si (% 12,5) ise görüş belirtmemiştir. 

Çocukların babalarının meslek grubu arasında en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=555, % 45,6) sahip 

olan meslek gruplarının diğer olduğu; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=2, % 0,2) sahip olan meslek 

grubunun ise işçi olduğu görülmektedir.  

Tablo 6.  Çocukların Katıldıkları Bilim Programlarına Göre Dağılımları 

 F % 

Yaşamın Şifresi DNA 99 8,1 

Böcek Şenlik Okulu 101 8,3 

Dünyamızı Kim Sarsıyor? 106 8,7 

Gökbilim Okulu 109 8,9 

Düşünen Baykuşlar 117 9,6 

Yaşam Bilimleri Okulu 125 10,3 

Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu 146 11,0 

Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu 184 15,1 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? 23 19,0 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, çocukların 99’unu (% 8,1) “Yaşamın Şifresi DNA”; 101’i (% 8,3) 

“Böcek Şenlik Okulu”, 106’sı (% 8,7) “Dünyamızı Kim Sarsıyor?”, 109’u (% 8,9) “Gökbilim 

Okulu”, 117’si (% 9,6) “Düşünen Baykuşlar”, 125’i (% 10,3) “Yaşam Bilimleri Okulu”, 146’sı (% 

12,0) “Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu”, 184’ü  (% 15,1) “Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim 

Okulu” ve son olarak 231’i (% 19,0) ise “Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı?” programına 

katıldıkları görülmektedir. Programlara katılım oranlarının dağılımına bakıldığında en yüksek 

frekansa ve yüzdeye (f=231, %19,0) sahip programın  “Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı?” 

programı olduğu; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=99, % 8,1) sahip olan bilim programının ise 

“Yaşamın Şifresi DNA” programı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, en çok katılım gösterilen 

bilim programının “Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı?” olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın ikinci çalışma grubunu araştırmaya katılan bilim programlarının yürütücüsü dokuz 

öğretim elemanı oluşturmaktadır. Bu öğretim elemanları Ankara Üniversitesi’nin Dil ve Tarih-
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Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Fen, Mühendislik, Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde görev 

yapmaktadır. 

 

Tablo 7.  Program Yürütücülerinin Bilgileri 

 Fakülte Unvan Cinsiyet 

Yaşamın Şifresi DNA Mühendislik F. Profesör K 

Böcek Şenlik Okulu Ziraat F. Profesör E 

Dünyamızı Kim Sarsıyor? Mühendislik F. Doktor K 

Gökbilim Okulu Fen F. Profesör E 

Düşünen Baykuşlar Dil ve Tarih-Coğrafya F. Doçent K 

Yaşam Bilimleri Okulu Dil ve Tarih-Coğrafya F. Profesör E 

Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu Ziraat F. Doçent K 

Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu Veteriner F. Doçent E 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? Eğitim Bilimleri F. Doktor K 

    

 

Araştırmanın üçüncü çalışma grubunu ise değerlendirilen dokuz adet programa ait, içeriğinde 

kazanımlar ve etkinliklere ilişkin detayların yer aldığı dokümanlar oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Nicel verilerin toplanması amacı ile araştırmacılar tarafından “Program Değerlendirme 

Formu” geliştirilmiştir. Bu form ile öğrencilerin programa ve öğretim süreçlerine ilişkin 

görüşlerini almak amaçlanmaktadır. Program Değerlendirme Formu “Evet-Hayır-Kısmen” 

biçiminde yanıtlanan 13 madde ve dört adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Program 

Değerlendirme Formu’nda yer alan soruların kapsamında programlara katılan çocukların 

programın içeriğine ve uygulanma sürecine ilişkin görüşleri alınmıştır.  

Nitel verilerin toplanması amacı ile araştırmacılar tarafından “Görüş Alma Formu” 

geliştirilmiştir. “Görüş Alma Formu’nun içeriğinde dokuz açık uçlu soru yer almaktadır. Bu 

sorular program yürütücüsü olan öğretim elemanlarının yürütücüsü oldukları bilim programının 

oluşturulma fikri; programın amacına uygunluğu, programın geliştirilme, uygulama ve 

güncellenme süreci; programın yürütülmesi sürecinde yaşanan sorunlar/ eksiklikler vb. konuları 

içermektedir.   

Çalışmanın dokümanlarının incelenmesi boyutunda değerlendirmeye alınan programların 
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hazırda var olan dokümanları tek tek incelenmiş, sonrasında videoları izlenmiş ve izlenen video 

sonucunda yapılan değerlendirme ile kazanımlar ve etkinlikler düzenlenerek program 

yürütücüsü öğretim elemanı ile paylaşılmıştır. Bu paylaşımın ardından program yürütücüsü ile 

bir araya gelinerek eski kazanım ve güncel kazanımlar hakkında, eski etkinlik ve güncel 

etkinlikler hakkında tartışılmış, var olan kazanım ve etkinlikler ile uygulamada olan kazanım ve 

etkinlikler eşleştirilmiş, uygulamada olup yazılı kısımda olmayan kazanımlar ve etkinlikler 

programa eklenmiş, yazılı kısımda olup uygulamada bir şekilde değinilmeyen kazanım ve 

etkinlikler de yazılı dokümandan çıkarılmıştır. 

    Verilerin Toplanması  

Araştırma kapsamında aşağıdaki bilim programları değerlendirilmiştir;  

 Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı?  

 Ben Bir Veteriner Hekimim  

 Böcek Şenlik Okulu  

 Dünyamızı Kim Sarsıyor?  

 Düşünen Baykuşlar 

 Gökbilim Okulu  

 Minik Dostlarım Böcekler  

  Yaşam Bilimleri Okulu  

 Yaşamın Şifresi DNA 

Çalışma kapsamında yukarıdaki dokuz programın video çekimleri gerçekleştirilmiştir. Video 

çekimleri için öncelikle program yürütücüleri bilgilendirilmiştir. Sonrasında katılım sağlayacak 

olan sınıfın velilerinin tamamından yazılı izinler alınmıştır. Bunun ardından her programın 

uygulamaları sırasında video kayıtları alınmıştır. Bu kapsamda toplamda 1013 dakikalık video 

çekimleri yapılmıştır. 

Programların var olan dokümanlar eşliğinde 1013 dakikalık videoların tekrarlanarak izlenmesi 

ile dokümanlarda var olan, ancak uygulamada olmayan ya da uygulamada olup dokümanlarda 
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olmayan kazanım ve etkinlikler değerlendirilmiştir. Dokümanlar betimsel analize tabi tutularak 

olanlar/olmayanlar şeklinde işaretlenmiş ve üzerlerinde eklemeler yapılarak düzenlenmiştir. 

Projede ayrıca dokuz program yürütücüsü öğretim elemanından yürüttükleri programlar 

hakkında görüşler alınmıştır.  “Görüş Alma Formu” aracılığıyla elde edilen nitel veriler, Ankara 

Çocuk Üniversitesi bünyesinde aktif olarak program yürüten dokuz öğretim elemanına elektronik 

ortamda iletilmiştir. Öğretim elemanlarının yanıtları da yine elektronik ortamda alınmıştır.  

Programlara katılan çocuklardan “Program Değerlendirme Formu” aracılığıyla veriler 

toplanmıştır.  Program Değerlendirme Formu ile elde edilen nicel veriler dokuz bilim eğitimi 

programlarına Mayıs 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında katılım sağlayan toplamda 1218 çocuğa 

uygulanmıştır. Uygulama öncesi çocuklara gerekli yönergeler verilmiştir. Uygulamalar yaklaşık 10-

15 dakika sürmüştür.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ve MAXQDA 2018 nitel analiz programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. 

Nicel verilerin analizi için veriler öncelikle ilgili analiz programına aktarılmıştır. Frekans ve 

yüzde analizleri yapılarak değerlendirmeleri gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler araştırmaya katılan 

1218 çocuktan alınan programlara ilişkin görüşler değerlendirilerek analiz edilmiştir.  

Değerlendirmeye alınan dokuz program, eğitim süreçlerinde videoya kayıt edilmiştir. Dokuz 

programın toplam eğitim videoları 1013 dakika sürmüştür. Bu video kayıtları izlenerek 

programların kazanımları videolar doğrultusunda revize edilmiştir. Kazanım ifadelerinin Bloom’un 

revize taksonomi sınıflamasına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda düzenlenen 

programlar program yürütücüsü öğretim elemanları ile gözden geçirilmiştir. Böylece programlara 

eklenen ve çıkarılan kazanım ifadelerinin uygunlukları teyit edilmiştir. Kazanımların 

düzenlenmesinden sonra etkinliklerin kazanımlara uygunlukları da gözden geçirilmiştir.  

Program yürütücülerinden görüş alma formları aracılığıyla toplanan veriler betimsel analiz 

yapılarak değerlendirilmiştir. 
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IV. Analiz ve Bulgular 

Programlar düzenlenirken her bir programın hangi yaş grubuna yönelik olduğu, programın 

süresi, genel amacı, kullanılan yöntemler, programla kazandırılan beceriler ve davranışlar 

eklenmiştir. Ayrıca programın içeriğinde yer alan anahtar kelimeler ayrı bir başlık altında 

vurgulanmıştır.   

1) Programların kazanımlarının yeterliliği ve uygunluğu 

Programların uygulamaları video kaydına alınarak (1013 dk) izlenmiştir. Video kayıtlarının 

izlenmesi sonucunda programlarda bahsedilmeyen bazı kazanımlar, beceriler ve öğretim yöntem-

teknikleri programlara eklenmiştir. Video kayıtları sonrasında kazanımlarda, kavramlarda ve 

içerikte yapılan tüm değişiklik önerileri program yürütücüleri ile paylaşılmış ve onların görüşleri 

alınarak gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

Tablo 7-8-15 arasında programların kazanımlarında yapılan değişiklikler verilmiştir.  

Tablo 8. Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Matematiksel kavramları bilir. 

2. Geometrik kavramları tanımlar. 

3. Geometrik şekilleri ayırt eder. 

4. Geometrik şekilleri tanımlar. 

5. Açıları tanımlar. 

6. Farklı açı türlerini ayırt eder. 

7. Cisimlerin farklı yönlerden 

görünüşlerini bilir. 

 

K1) Matematiksel kavramları tanır. 

K2) Geometrik kavramları tanımlar. 

K3) Geometrik şekilleri ayırt eder. 

K4) Geometrik şekilleri tanımlar. 

K5) Açıları tanımlar. 

K6) Farklı açı türlerini ayırt eder. 

K7) Cisimlerin farklı yönlerden 

görünüşlerini ayırt eder. 

 

 

Tablo 8’de görülebileceği gibi eski kazanımlarda kullanılan “bilir” gibi ifadeler davranışa 

dönük olmaması ve ölçülebilir olmamasından (Özçelik, 2016) dolayı çıkarılmıştır.  Bloom 

taksonomisine göre kazanımlar bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine göre sınıflandırılmış 

ve ifadeler bu sınıflandırmaya göre kazanım ifadeleri işe vuruklaştırılmıştır.  

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

20 
 

 

Tablo 9. Ben Bir Veteriner Hekimim Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Farklı meslek grubundan kişilerle 

iletişim kurabilir. 

2. Kendini tanıtma becerisi kazanır. 

3. Topluluk önünde kendini ifade 

edebilme becerileri gelişir. 

4. Veteriner hekimlerin mesleki kıyafet, 

alet ve ekipmanlarını tanır. 

5. Çevresindeki yaşıtı ve yaşıtı olmayan 

bireylerle iletişim kurma becerileri gelişir. 

6. Hayvanlar âleminde farklı sınıfların 

(memeli, kuş, sürüngen vs) özelliklerini 

tanımlar, bunları birbirinden ayırt edebilir. 

7. Nesli tükenmiş olan hayvanların neler 

olduğunu söyler. 

8. Çevre kirliliğinin nedenleri 

konusunda temel bilgiye sahip olur. Çevreyi 

korumak için yapılması gerekenleri söyler. 

9. Hayvanları korumak için yapılması 

gerekenleri söyler.  

10. Hayvanların yaşayış biçimleri ve 

beslenme alışkanlıkları konusunda temel 

bilgiye sahip olur.  

11. Hayvanların anatomik özelliklerini ve 

vücutlarındaki organların görevlerini 

tanımlar. 

12. Hayvanlarla insanlar arasındaki 

farklılıkları ve benzerlikleri açıklar. 

13. Mikroorganizmaları bilir ve bu 

mikroorganizmaların nasıl görülebileceğini 

açıklar. 

14. Veteriner hekimin görevlerini açıklar. 

15. Veteriner hekimin; hayvan 

muayenesi, hastalık teşhisi ve tedavisi 

sürecinde neler yaptığına dair temel bilgiye 

sahip olur. 

16. Evcil ve yabani hayvanlar ile sokak 

hayvanlarına nasıl yaklaşması gerektiğini 

ifade eder. 

17. Hayvanlardan insanlara geçebilecek 

hastalıklar ve bunlardan korunma yolları 

hakkında temel bilgiye sahip olur. 

18. Öğrendiklerini oyunla, simülasyon 

maketleri üzerinde canlandırır. 

K1)Veteriner hekimlerin mesleki kıyafet, 

alet ve ekipmanlarını tanır. 

K2) Nesli tükenmiş olan hayvanların neler 

olduğunu söyler. 

K3) Hayvanları korumak için yapılması 

gerekenleri tartışır.  

K4) Hayvanların yaşayış biçimleri ve 

beslenme alışkanlıkları konusunda temel 

özellikleri sıralar.  

K5) Hayvanların anatomik özelliklerini ve 

vücutlarındaki organların görevlerini açıklar. 

K6) Hayvanlarla insanlar arasındaki 

farklılıkları ve benzerlikleri karşılaştırır. 

K7) Veteriner hekimin görevlerini açıklar. 

K8) Evcil ve yabani hayvanlar ile sokak 

hayvanlarına nasıl yaklaşması gerektiğini 

söyler. 

K9) Hayvanlar alemindeki farklı sınıfların 

(memeliler, sürüngenler, kuşlar vb.) 

özelliklerini tanımlar. 
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Tablo 9’da görüldüğü gibi, program kazanımlarında yer alan ancak program uygulamalarında 

gözlenmeyen on kazanım çıkarılmıştır. Ayıca eski kazanımlarda kullanılan “temel bilgiye sahip 

olur” gibi ifadeler ölçülebilir olmaması nedeniyle “temel özellikleri sıralar” biçiminde 

güncellenmiştir.  

Tablo 10. Böcek Şenlik Okulu Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Böceklerin en büyük tür 

sayısına sahip canlı grubu olduğunu 

bilir. 

2. Böceklerin büyüklüklerinin 

farklılık gösterebildiğini bilir. 

3. Böceklerin kanat, bacak ve 

anten sayılarını ve bunların işlevlerini 

bilir. 

4. Tüm küçük canlıların böcek 

olmadığını bilir. 

5. Bir canlı türünün böcek olup 

olmadığını bilir. 

6. Birçok böcek ismi sayabilir. 

7. Böceklerin farklı tür besinlerle 

beslendiğini bilir. 

8. Tüm böceklerin zararlı 

olmadığını bilir. 

9. Yararlı böceklere örnek 

verebilir. 

10. Ürünlerinden yararlandığımız 

böcekler hakkında bilgi sahibidir. 

11. Böceklerin biyolojik 

dönemlerini (yumurta, pupa, larva ve 

ergin) bilir ve birbirinden ayırt edebilir.  

12. Böceklerin çok ilginç yaşamlara 

sahip olduğunu bilir. 

13. Çok küçük olan böceklerinin 

biyolojisinin incelenmesi için bazen 

büyüteç veya mikroskop kullanmak 

gerektiğini bilir. 

14. Böceklerin bitkilerde 

tozlaşmayı sağlayarak ürün artışına 

neden olduğunu bilir.  

15. Ürünlerinden yararlandığımız 

böcekler (bal arısı, ipek böceği, boya 

yapımında kullanılan böcekler vd.) 

hakkında bilgi sahibidir. 

16. Gezegenimizi temizleyen çöp, 

leş ve dışkıları yok eden böcekler 

(Karınca, Leş Böcekleri, Bok Böcekleri 

vb.) hakkında bilgi sahibidir. 

K1) Böceklerin en fazla türe sahip canlı grubu 

olduğunu fark eder. 

K2) Böceklerin farklılıklarını sıralar.  

K3) Böceklerdeki kanat, bacak ve antenlerin 

işlevlerini söyler. 

K4) Bir canlı türünün böcek olup olmadığını ayırt 

eder. 

K5) Farklı böcek türlerini tanır. 

K6) Böceklerin farklı tür besinlerle beslendiğini 

keşfeder. 

K7) Yararlı ve zararlı böcekler arasındaki farkları 

söyler. 

K8) Böceklerin biyolojik dönemlerini ayırt eder.  

K9) Metamorfozu (başkalaşımı) açıklar. 

K10) Böceklerin yararlarını ve zararlarını sıralar.  

K11) Ürünlerinden yararlanılan böcekleri gruplar.  

K12) Böceklerin temel gereksinimlerini açıklar.  

K13) Böceklerin besin zincirindeki önemini söyler. 

K14) Böceklerin aktif ve pasif 

korunma mekanizmalarını sıralar.  
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17. Zararlı böcekleri yiyen 

böceklerin çiftçilerin işlerini nasıl 

kolaylaştırdığını bilir. 

18. Böceklerin birçok bilimsel 

çalışmalarda kullanılarak insanlığa 

katkı sağladığını bilir. 

19. Farklı böceklerin farklı yaşam 

alanlarına sahip olduğunu bilir. 

20. Böceklerin yaşamı için ön koşul 

olan temel gereksinimler (besin, su, 

üreme, yuva ve korunma) hakkında 

bilgi sahibidir.  

21. Tüm böceklerin zararlı olarak 

görülemeyeceği, zararlı böcekleri baskı 

altına alan böceklerin olduğunu bilir. 

22. Memeliler dahil birçok canlının 

böcekleri ana besin kaynağı olarak 

kullandığını bilir. 

23. Böceklerin besin zincirindeki 

önemini bilir. 

24. Ekoloji konusunda nasıl 

duyarlılık sahibi olacağını, en azından 

böceklerin sebepsiz yere 

öldürülmelerine tepki gösterir. 

25. Böceklerin neler için rekabet 

(besin, su, çiftleşme, yuva ve korunma) 

gösterdiği ve bu rekabetin olası 

sonuçları konusunda bilgi sahibidir. 

26. Böceklerin neslini sürdürmek 

için aktif ve pasif korunma 

mekanizmaları olduğunu bilir.  

27. Bir arının insana neden 

yöneldiği ve üzerimize konan bir arıya 

karşı nasıl sağlıklı bir tavır 

geliştirilmesi gerektiğini bilir.  

28. Bazı böcekler ile insan 

organizması arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları bilir. 

29. Böcekleri apron adı verilen bir 

aletle yakalanabileceğini bilir. 

 

Tablo 10 incelendiğinde yazılı programda olup uygulamada olmayan kazanımlar çıkarılmış, 

uygulamada olup yazılı programda olmayan kazanımlar eklenmiş ve ölçülebilir olmayan ifadelerde 

düzenlemeler yapılmıştır. 
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Tablo 11. Dünyamızı Kim Sarsıyor? Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Depremle ilgili önemli kavramları 

tanımlar. Büyüklük ve şiddet kavramlarının 

farkını açıklar. 

2. Dünya’nın katmanlarını sıralar.  

3. Hamurdan, ölçekli bir ‘Dünya’nın 

içyapısı’ modeli oluşturur.  

4. Depreme neden olan levha 

hareketlerini açıklar.  

5. Fayların nasıl kırıldığını açıklar. 

6. Deprem ile fay kırılmasını 

ilişkilendirir.  

7. Doğada bir fay izi gördüğünde tanır. 

8. Deprem olduğunda yeryüzünün 

sarsılmasına neden olan dalgaları tanımlar. 

9. Deprem dalgalarının hareketini 

canlandırır. 

10. Yapıların depremden nasıl 

etkilendiğini açıklar. 

11. Olası bir depremden önce gerekli 

önlemleri alır. 

12. Deprem olduğu zaman paniğe 

kapılmadan en güvenli şekilde hareket eder.  

13. Deprem öncesi ve sırasında alınacak 

güvenlik önlemleri ile ilgili bilgileri 

çevresindekilerle paylaşır.  

14. Depremin olası etkileri hakkında 

çıkarımda bulunur. 

15. Deprem sonrasında yardım/arama-

kurtarma çalışmalarını engellemeyecek 

şekilde uygun hareket eder. 

16. Oluşturulan örnek durumu, deprem 

öncesinde alınacak yapısal olmayan 

güvenlik önlemleri açısından değerlendirir.   

17. Deprem şiddeti ile deprem 

büyüklüğü kavramlarının farkını ayırt eder. 

18. Deprem çeşitlerini ve nedenlerini 

açıklar. 

19. Depremin nasıl kaydedildiğini 

tanımlar. 

20. Sismometre aracının nasıl çalıştığını, 

nasıl yerleştirilmesi gerektiğini söyler. 

Sismograf adı verilen aletin ne 

olduğunu tanımlar. 

K1) Depremle ilgili önemli kavramları 

tanımlar.  

K2) Büyüklük ve şiddet kavramlarının 

farkını açıklar. 

K3) Dünya’nın katmanlarını sıralar.  

K4) Depreme neden olan levha hareketlerini 

açıklar.  

K5) Fayların nasıl kırıldığını açıklar. 

K6) Deprem ile fay kırılmasını ilişkilendirir.  

K7) Doğada bir fay izi gördüğünde tanır. 

K8) Yeryüzünün sarsılmasına neden olan 

dalgaları tanımlar. 

K9) Deprem dalgalarının hareketini 

canlandırır. 

K10) Yapıların depremden nasıl 

etkilendiğini açıklar. 

K11) Olası bir depremden önce gerekli 

önlemleri alır. 

K12) Deprem olduğu zaman paniğe 

kapılmadan en güvenli şekilde hareket eder.  

K13) Depremin olası etkileri hakkında 

çıkarımda bulunur. 

K14) Deprem sonrasında yardım/arama-

kurtarma çalışmalarını engellemeyecek 

şekilde uygun hareket eder. 

K15) Oluşturulan örnek durumu, deprem 

öncesinde alınacak yapısal olmayan güvenlik 

önlemleri açısından değerlendirir.   

K16) Deprem şiddeti ile deprem büyüklüğü 

kavramlarının farkını ayırt eder. 

K17) Depremin nasıl kaydedildiğini 

tanımlar. 
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Tablo 11’da görülebileceği gibi, programın kazanımları arasında yer alan, ancak uygulamada 

bulunmayan beş kazanım çıkarılmıştır.  

Tablo 12. Düşünen Baykuşlar Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Çocukların merak ve ilgileri 

soru, diyalog, tartışma, oyun 

aracılığıyla cesaretlendirilir. 

2. Çocuklar arasındaki diyaloğun 

felsefi soru ve kavramlar aracılığıyla 

geliştirilmesini sağlar. Soru sorma, bir 

diğerinin düşüncesini merak etme ve 

kendi yanıtlarını değerlendirebilme 

yetisini geliştirir. 

3. Çocuklara yaşamı sorgulama, 

iyi ve güzel bir yaşam sürmenin 

yollarıyla ilgili bilinçlenme olanağı 

sağlar. Böylelikle onlara anlamını 

sorgulamaksızın değerli bir yaşam 

süremeyecekleri gerçeği keşfettirilir. 

4. Felsefenin yaşamla iç içe 

olduğu, basit şeylerin bile bir felsefesi 

olduğu kavratılır.  

5. Felsefenin görseller, oyunlar, 

dramlarla desteklenmesi aracılığıyla 

çocuklarda özgür ve sorumlu bir birey 

olma bilinci geliştirilir. 

6. Toplumsal önyargılar açığa 

çıkarılarak, bu önyargıların nasıl 

aşılabileceğine dair bilinçlenme ve 

sorgulama aşılanır. 

7. Çocukların görüp duydukları ya 

da hissettikleri şeyleri yorumlama 

yetileri geliştirilir.   

8. Tüm bu kazanımlar aynı 

zamanda ele alınan kavramların, 

yaklaşımların teorik, soyut kavrayışını 

sağlama amacı taşıdığı için çocukların 

soyuta dair algı ve kavrayışının 

geliştirilmesini sağlar. Bu yolla 

okuldaki derslerinde daha başarılı 

olmaları adına düşünsel bir hazırlanma 

gerçekleştirilir.  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

K2)  Soru sorma ve akıl yürütme becerileri 

geliştirir. 

K3)  Yaşamı sorgulayarak iyi ve güzel bir 

yaşam sürmenin yollarını açıklar.  

K4)  Özgür ve sorumluluk bilincine sahip 

birey yetiştirmenin gerekliliklerini tartışır. 

K5)  Toplumsal önyargıları tartışır. 

K6) Görüp duyduğu ya da hissettiği 

şeyleri açıklar. 

 

 

Tablo 12’de görülebileceği gibi bazı programlarda kazanım ifadelerinin çocuğun göstermesi 

gereken davranışlardan çok, çocuğun yaptıracağı etkinlikler olarak ifade edildiği görülmüştür ve 
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yapılan değişikliklerle kazanımların çocukların sergilemesi gereken davranışlar olarak ifade 

edilmesi sağlanmıştır.  

 

Tablo 13. Gökbilim Okulu Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Gökbilimin temel kavramlarını 

öğreterek, derslerde ve günlük hayatta 

karşılaşılan gökbilim konularının daha kolay 

algılanmasını sağlar. 

2. Mikro (atom) evrenden makro 

(Gökada) evrene kadar her türlü cismin, 

onlardan bize ulaşan ışıkları ile 

incelenebildiği açıklanarak, ışık ve ışığın 

özellikleri konusunda yorum yapabilmeyi 

sağlar. 

3. Basit gözlem araçlarını yapabilmeyi 

ve bilimsel gözlemlerde bulunabilmeyi 

sağlayarak yıldızların gözlemlerinde neden 

teleskop gibi gözlem aletlerine ihtiyaç 

duyulduğunu açıklar. 

4. Yaşamımız için gerekli olan Güneş’in 

bir yıldız olduğunu, ve yıldızların da insanlar 

gibi bir yaşam döngüsüne (doğma, büyüme 

ve ölme) sahip olduğunu ve yaşam 

döngüsünün nasıl sürdürüldüğünü açıklar.  

5. Zaman ve Mevsim kavramlarının ne 

anlama geldiğini açıklayarak günlük 

yaşamımızda kullanmak üzere Güneş 

yardımıyla zamanın nasıl belirlendiğini 

açıklar. 

6. Güneş sisteminde yer alan cisimlerin, 

özelliklerini açıklar. Örneğin, Ay’ın 

evrelerinin nasıl oluştuğu, Ay ve Güneş 

tutulmalarının nasıl meydana geldiği, diğer 

gezegenlerin dünyamızdan ne gibi 

farklılıklara sahip olduğu,  göktaşlarının 

(meteorların) Güneş sistemindeki öneminin 

ne olduğunu anlamalarını sağlar. 

7. Gökbilim (Astronomi) ile Astroloji 

arasındaki ayrımı açıklar.Yıldızların, yıldız 

gruplarının ve yıldız topluluklarının 

benzerliklerini ve farklılıklarını anlamalarını 

sağlar. 

8. Yıldızların gün ve yıl boyunca 

nasıl hareket ettiklerini anlamalarını 

sağlayarak, yön bulmak için yıldızların 

K1) Güneş saatiyle zaman ayarlamasının 

nasıl yapıldığını açıklar. 

K2) Işık ve ışığın özelliklerini tartışır. 

K3) Teleskopların yıldız gözlemindeki 

önemini açıklar. 

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin 

özelliklerini sıralar.  

K5) Gökbilim (Astronomi) ile Astrolojiyi 

karşılaştırır. 

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız 

topluluklarının benzerliklerini ve 

farklılıklarını açıklar. 

K7) Büyük patlama ve karadeliğin 

özelliklerini tartışır. 

K8) Bir gök cisminin yıldız olabilmesi için 

gereken şartları sıralar. 

K9) Güneşin özelliklerini açıklar.  

K10) Takımyıldızının özelliklerini sıralar. 

K11) Galaksinin ve galaksiyi oluşturan 

cisimlerin ne olduğunu açıklar.  

K12) Gezegenimsi bulutların özelliklerini 

sıralar. 

K13) Dünya’nın atmosferinden hangi dalga 

boylarının geçtiğini söyler. 

K14) Bir cismin gezegen olabilmesi için 

gereken koşulları sayar. 

K15) Gaz gezegenler ile karasal 

gezegenlerin özelliklerini ayırt eder. 
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(örneğin kutup yıldızı) nasıl 

kullanılabileceğini açıklar. 

 

 

      Tablo 13 incelendiğinde, programların ilk halinde her bir kazanımda sadece bir eylem yer 

alması gerekirken (Gözütok ve Gürkan, 1998) birkaç eylemin aynı kazanım ifadesinde yer aldığı 

görülmüştür (Örn: Bk. Tablo 12 eski kazanım 2, Tablo 13 eski kazanım 7 gibi) 

Tablo 14. Minik Dostlarım Böcekler Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Çocuklar zararlı böcek ve 

faydalı böcek kavramlarını tanımlar. 

2. Çocuklar zararlı böceklere karşı 

kullanılan tarımsal ilaçların çevre ve 

insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkilerin sonuçları üzerine çıkarım 

yapar. 

3. Çocuklar zararlı böceklerle 

mücadelede doğa dostu mücadele 

yöntemlerini tanımlar 

4. Çocuklar kimyasal mücadele ile 

doğa dostu mücadele yöntemlerini 

karşılaştırır. 

5. Çocuklar zararlı böceklerle 

mücadelede doğa dostu mücadele 

yöntemlerini kullanması gerektiği 

sonucunu çıkarır. 

6. Çocuklar ‘Biyolojik Mücadele’ 

kavramını tanımlar 

7. Çocuklar predatör (avcı)-

parazitoit (arıcık) kavramlarıyla tanışır 

ve ikisini birbirinden ayırt eder, 

tanımlar 

8. Çocuklar olmasını hayal ettiği 

bir gelin böceğinin (avcı-böcek) ya da 

bir arıcığın (böceklerin morfolojik 

özelliklerini bilerek) resmini çizer. 

9. Çocuklar doğada predatör ve 

parazitoitleri diğer zararlı böceklerden 

ayırt eder ve tanır.  

10. Çocuklar faydalı böceklerin 

besin ağı içerisindeki önemine ait 

çıkarımlar yapar 

11. Çocuklar sunum esnasında 

kendisine yöneltilen soruları 

cevaplamak ve soru sormak suretiyle 

kendisini ifade eder.  

 

K1) Böceğin morfolojik olarak özelliklerini 

söyler. 

K2) Zararlı Böcek kavramını açıklar. 

K3) Tarımsal Mücadelenin önemini tartışır. 

K4) Predatör ve parazitoitleri diğer zararlı 

böceklerden ve birbirinden ayırt eder. 

K5) Biyolojik mücadele kavramını açıklar. 

K6) Yöneltilen soruları cevaplamak ve soru 

sormak suretiyle kendisini ifade eder. 
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Tablo 14’te görüldüğü üzere, programların ilk halinde yer alan on bir kazanımdan uygulamada 

yalnızca altı tanesi gözlenmiştir. Buna bağlı olarak, beş kazanım çıkarılmış ve kazanım ifadeleri 

düzenlenerek revize edilmiştir. 

Tablo 15. Yaşam Bilim Okulu Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Çocuklar kendi vücutlarını tanır. 

2. İnsanın canlılar dünyasındaki yeri 

öğrenilir. 

3. İnsanın diğer canlılardan farklı yönleri 

açıklanır. 

4. Fosil ve güncel kemik arasındaki 

farklar açıklanır. 

5. Fosil ve güncel kemiklerden ne tür 

bilgilere ulaşılabileceği açıklanır. 

6. Ülkemizdeki Antropolojik kazılar 

hakkında bilgi verilir. 

7. Ülkemizdeki Antropolojik kazılardan 

ne tür hayvan fosilleri elde edilir. 

8. Kazılardan müzelere kadar fosillerin 

geçirmiş oldukları evreler anlatılır. 

9. Fosil ve güncel kemik arasındaki 

farklar açıklanır. 

10. Fosil ve güncel kemiklerden ne tür 

bilgilere ulaşılabileceği açıklanır. 

11. Ülkemizdeki Antropolojik kazılar 

hakkında bilgi verilir. 

12. Ülkemizdeki Antropolojik kazılardan 

ne tür hayvan fosilleri elde edilir. 

Kazılardan müzelere kadar fosillerin 

geçirmiş oldukları evreler anlatılır. 

K1) İnsanın özelliklerini açıklar. 

K2) İskeletin ve vücudun fiziksel 

özelliklerini sınıflandırır. 

K3) Sağlıklı bir büyüme-gelişme sürecinin 

önemini açıklar.  

K4) İskeletten kimliklendirme yapmanın 

önemini tartışır. 

K5) Fosillerden bilgi elde etme yollarını 

sıralar. 

K6) Kazının önemini ve kazı çalışmalarında 

dikkat edilmesi gerekenleri açıklar. 

K7) Çevrenin, insanların ve hayvanların 

uyum içinde olmasının önemini tartışır. 

 

 

Tablo 15 incelendiğinde, bazı programların eğitim fakültesi öğretim elemanlarının desteğiyle 

daha önceden revize edildiği, gözden geçirildiği ve bu nedenle kazanım ifadelerinin doğru ifade 

edildiği tespit edilmiştir. Ancak Tablo 13, 14, 15’de de görülebileceği gibi birçok programda 

kazanım ifadelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.  
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Tablo 16. Yaşamın Şifresi DNA Programı Kazanımlarındaki Değişiklikler 

Eski Kazanımlar Güncellenmiş Kazanımlar 

1. Tüm canlıların sahip olduğu 

moleküler şifrenin ve bu şifrenin etkilerini 

kavrar 

2. Arkadaşlarımızla ve çevremizdeki 

diğer canlılarla olan benzerlik ve 

farklılıklarımızın nedenlerini açıklar 

3. Günümüzde giderek artan öneme 

sahip olan moleküler biyolojinin temel 

kavramlarının erken yaşlarda öğrenilmesi ile 

çocuklarda hem günlük hayatta hem de eğitim 

hayatında karşılaşacakları bu kavramlarla 

ilgili bilgi birikiminin ve yorum yapabilme 

yeteneğini geliştirir. 

4. Örgün öğretim programı içerisinde 

detaylı anlatılma olanağı bulunmayan, 

canlılığın temelini oluşturan DNA 

molekülünü öğrenir. 

5. Mikroskop kullanımının öğrenilmesi 

ile etkinlik sonunda her bir katılımcının kendi 

kendine mikroskopta görüntü bulması, 

görüntüyü netleştirmesi, inceleme alanını 

belirlemesi gibi becerileri kazanır. 

6. DNA kavramı temelinde her bir 

canlının farklı bir şifreye sahip olması ve 

buna bağlı olarak biyolojik çeşitliliğin 

zenginliğinin ve öneminin vurgulanması ve 

doğa koruma bilinci gelişir. 

7. Grup çalışması dâhilinde, tüm 

etkinliklerde çocukların uygulamaları bire bir 

yapması ve bu sayede deney yapma becerileri 

gelişir. 

8. Yapılacak DNA izolasyonu 

deneylerinde evsel malzemelerin kullanılması 

sayesinde çocuklara ve eşlik eden 

öğretmenlere mevcut imkanlar dahilinde de 

bilimsel deneylerin yapılabileceğini öğrenir. 

DNA izolasyonu deneyi ile çözelti 

kavramının anlaşılması, çözelti 

hazırlama, gereken çözelti miktarının 

ölçümü farklı çözeltilerin birbirlerine 

eklenmesi, pipet, tüp gibi basit 

deneysel malzemelerin kullanımı gibi 

becerileri gelişir 

K1) Tüm canlıların sahip olduğu moleküler 

şifrenin etkilerini açıklar. 

K2) Canlı ve cansız organizmalar arasındaki 

temel farklılıkları sıralar. 

K3) Canlıların arasındaki benzerlik ve 

farklılıkların nedenlerini açıklar.  

K4) Hücreyi önemini tartışır.  

K5) Savunma hücrelerinin önemini açıklar. 

K6) Kanser hücrelerinin yapısını açıklar.  

K7) Kromozomların yapısını  açıklar. 

K8) Genin önemini tartışır.  

K9) Canlı evriminin aşamalarını sıralar. 

K10) Çift yumurta ikizi ile tek yumurta ikizi 

arasındaki farkları söyler. 

K11) Canlılığın temelini oluşturan DNA 

molekülünü açıklar.  

K12) Cinsiyeti oluşturan kromozomları 

söyler. 
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Tablo 16 incelendiğinde, Yaşamın Şifresi DNA programı kapsamında başlangıçta bir kazanım 

ifadesinin birden fazla eylemi içermesinden dolayı güncelleme yapılarak kazanım sayısı artırılmış 

ve 9 kazanım 12’ye çıkarılmıştır. 

 

Programların güncellenmelerinin ardından program yürütücüleri ve çocuk görüşleri alınarak 

programa ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.  

2) Çocukların programlar hakkındaki görüşleri 

Programlara katılan çocuklardan “Program Değerlendirme Formu” aracılığıyla veriler 

toplanmıştır.  Program Değerlendirme Formu ile elde edilen nicel veriler dokuz bilim eğitimi 

programlarına Mayıs 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında katılım sağlayan toplamda 1218 çocuğa 

uygulanmıştır. Uygulama öncesi çocuklara gerekli yönergeler verilmiştir. Uygulamalar yaklaşık 10-

15 dakika sürmüştür.  Çocukların görüşlerine ilişkin bulgular Tablo 17-32 arasında verilmiştir.  

Tablo 17.  Çocukların “Bu Programda Yer Almaktan Keyif Aldım” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının Dağılımı 

 

 f % 

Evet 1043 5,6 

Kısmen 133 10, 

Hayır 42 3,4 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 17’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin birinci maddesi olan 

“Bu programda yer almaktan keyif aldım.” ifadesine çocukların vermiş oldukları cevapların 

dağılımların 1043’ünü (% 85,6) “Evet”; 133’ünü (% 10,9) “Kısmen” ve son olarak 42’sini (% 3,4)  

ise “Hayır” şeklindedir. Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve 

yüzdeye (f=1043, % 85,6) sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=1, % 0,1) 

sahip olan cevap ise “Kısmen” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları 

bilim programlarından keyif aldıkları söylenebilir. 
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Tablo 18.  Çocukların “Program Beklentilerimi Karşıladı”İfadesine Yönelik Cevaplarının 

Dağılımı 

 f % 

Evet 783 64,3 

Kısmen 320 26,3 

Hayır 111 9,1 

Toplam 1214 99,7 

Belirtilmemiş 4 0,3 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 18’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin ikinci maddesi 

olan “Program beklentilerimi karşıladı.” ifadesine çocukların vermiş oldukları cevapların 

dağılımların 783’ünü (% 64,3) “Evet”; 320’sini (% 26,3) “Kısmen” ve son olarak 111’ini (% 9,1) 

ise “Hayır” şeklindedir. Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve 

yüzdeye (f=783, % 64,3) sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=320, % 

26,3) sahip olan cevap ise “Kısmen” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış 

oldukları bilim programlarının beklentilerini karşıladığı söylenebilir. 

  

Tablo 19.  Çocukların “Program Yeni Şeyler Öğrenmeme Yardımcı Oldu” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının   Dağılımı 

 f % 

Evet 995 81,7 

Kısme 138 11,3 

Hayır 83 6,8 

Toplam 1216 99,8 

Belirtilmemiş 2 0,2 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 19’da görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin üçüncü maddesi 

olan “Program yeni şeyler öğrenmeme yardımcı oldu.” ifadesine çocukların vermiş oldukları 

cevapların dağılımların 995’inin (% 81,7) “Evet”; 138’inin (% 11,3) “Kısmen” ve son olarak 

83’ünün (% 6,8) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 2’si (% 0,2) görüş belirtmemiştir. 

Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=995, % 81,7) 

sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=830, % 6,8) sahip olan cevap ise 
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“Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarının 

çocukların yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olduğu söylenebilir. 

    Tablo 20. Çocukların “Program Sayesinde Yeni Beceriler Kazandım” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının 

    Dağılımı 

 f % 

Evet 02 65,8 

Kısmen 255 20,9 

Hayır 149 12,2 

Toplam 1206 99,0 

Belirtilmemiş 12 1,0 

Toplam 1218 10,0  

 

Tablo 20’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin dördüncü maddesi 

olan “Program sayesinde yeni beceriler kazandım.” ifadesine çocukların vermiş oldukları 

cevapların dağılımları 802’si (% 65,8) “Evet”; 255’i (% 20,9) “Kısmen” ve son olarak 149’u (% 

12,2) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 12’si (% 1,0) görüş belirtmemiştir. Çocukların 

vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=802, % 65,8) sahip olan 

cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=149, % 12,2) sahip olan cevap ise “Hayır” 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarının çocuklara 

yeni beceriler kazanmalarına yardımcı olduğu söylenebilir. 

Tablo 21.  Çocukların “Programda Öğrendiklerimi Yaşamıma Geçirmek İsterim” İfadesine 

Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 

 f % 

Eve 785 64,4 

Kısmen 267 21,9 

Hayır 160 1,1  

Toplam 1212 99,5 

Belirtilmemiş 6 0,5 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 21’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin beşinci maddesi 

olan “Programda öğrendiklerimi yaşamıma geçirmek isterim.” ifadesine çocukların vermiş 

oldukları cevapların dağılımları 785’i (% 64,4) “Evet”; 267’si (% 21,9) “Kısmen” ve son olarak 
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160’ı (% 13,1) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 6’sı (% 0,5) görüş belirtmemiştir. 

Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=785, % 64,4) 

sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=160, % 13,1) sahip olan cevap ise 

“Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarından 

öğrenmiş oldukları şeyleri yaşamlarına geçirmek istedikleri söylenebilir. 

Tablo 22. Çocukların “Bu Programa Tekrar Katılmak İsterim” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 872 71,6 

Kısmen 182 14,9 

Hayır 152 12,5 

Toplam 1206 99,0 

Belirtilmemiş 1 1,0 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 22’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin altıncı maddesi olan 

“Bu programa tekrar katılmak isterim.” ifadesine çocukların vermiş oldukları cevapların dağılımları 

872’si (% 71,6) “Evet”; 182’si (% 14,9) “Kısmen” ve son olarak 152’si (% 12,5) ise “Hayır” 

şeklindedir. Ancak çocuklardan 12’si (% 1,0) görüş belirtmemiştir. Çocukların vermiş oldukları 

cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=872, % 71,6) sahip olan cevap “Evet” iken; 

en düşük frekansa ve yüzdeye (f=152, % 12,5) sahip olan cevap ise “Hayır” olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlara yeniden katılmak istedikleri 

söylenebilir. 

Tablo 23. Çocukların “Bir Başka Programda da Yer Almak İsterim”İfadesine  Yönelik 

Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 891 73,2 

Kısmen 198 16,3 

Hayır 121 9,9 

Toplam 1210 99,3 

Belirtilmemiş 8 0,7 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 23’te görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin yedinci maddesi olan 

“Bir başka programda da yer almak isterim.” ifadesine çocukların vermiş oldukları cevapların 
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dağılımları 891’i (% 73,2) “Evet”; 198’i (% 16,3) “Kısmen” ve son olarak 121’i (% 9,9) ise “Hayır” 

şeklindedir. Ancak çocuklardan 8’i (% 0,7) görüş belirtmemiştir. Çocukların vermiş oldukları 

cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=891, % 73,2) sahip olan cevap “Evet” iken; 

en düşük frekansa ve yüzdeye (f=121, % 9,9) sahip olan cevabın ise “Hayır” olduğu görülmektedir. 

Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarından farklı olarak başka bir bilim 

programına katılmak istedikleri söylenebilir. 

Tablo 24.  Çocukların “Arkadaşlarımın da Bu Programa Katılmasını İsterim” İfadesine 

Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 916 75,2 

Kısmen 191 15,7 

Hayır 93 7,6 

Toplam 1200 98,5 

Belirtilmemiş 18 1,5 

 1218 100,0 

 

Tablo 24’te görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin sekizinci maddesi 

olan “Arkadaşlarımın da bu programa katılmasını isterim.” ifadesine çocukların vermiş oldukları 

cevapların dağılımları 916’sı (% 75,2) “Evet”; 191’i (% 15,7) “Kısmen” ve son olarak 93’ü (% 7,6) 

ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 18’i (% 1,5) görüş belirtmemiştir. Çocukların vermiş 

oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=916, % 75,2) sahip olan cevap 

“Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=93, % 7,6) sahip olan cevabın ise “Hayır” olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarına arkadaşlarının da 

katılmalarını istedikleri söylenebilir. 

Tablo 25. Çocukların “Programda Öğrendiklerim Okuldaki Başarımı Olumlu Yönde 

Etkileyecektir” İfadesine Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 756 62,1 

Kısmen 313 25,7 

Hayır 137 11,2 

Toplam 1206 99,0 

Belirtilmemiş 12 1,0 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 25’te görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin dokuzuncu maddesi 

olan “Programda öğrendiklerim okuldaki başarımı olumlu yönde etkileyecektir.” ifadesine 
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Çocukların vermiş oldukları cevapların dağılımları 756’sı (% 62,1) “Evet”; 313’ü (% 25,7) 

“Kısmen” ve son olarak 137’si (% 11,2) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 12’si (% 1,0) 

görüş belirtmemiştir. Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve 

yüzdeye (f=756, % 62,1) sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=137, % 

11,2) sahip olan cevap ise “Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış 

oldukları bilim programlarından öğrendiklerinin okuldaki akademik başarısını olumlu yönde 

etkileyeceğine inandıkları söylenebilir. 

Tablo 26. Çocukların “Programda Öğrendiklerimin Yaşamımı Kolaylaştıracağını 

Düşünüyorum” İfadesine Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 738 60,6 

Kısmen 319 26,2 

Hayır 156 12,8 

Toplam 1213 99,6 

Belirtilmemiş 5 0,4 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 26’da görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin onuncu maddesi 

olan “Programda öğrendiklerimin yaşamımı kolaylaştıracağını düşünüyorum.” ifadesine çocukların 

vermiş oldukları cevapların dağılımları 738’i (% 60,6) “Evet”; 319’u (% 26,2) “Kısmen” ve son 

olarak 156’sı (% 11,2) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 5’i (% 0,4) görüş belirtmemiştir. 

Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=738, % 60,6) 

sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=156, % 12,8) sahip olan cevap ise 

“Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarından 

öğrendiklerinin çocukların yaşamlarını kolaylaştıracağına inandıkları söylenebilir. 

Tablo 27. Çocukların “İleride Bilim İnsanı Olmak İsterim” İfadesine Yönelik Cevaplarının 

Dağılımı 

 f % 

Evet 474 38,9 

Kısmen 282 23,2 

Hayır 453 37,2 

Toplam 1209 99,3 

Belirtilmemiş 9 0,7 

Toplam 1218 100,0 
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Tablo 27’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin on birinci 

maddesi olan “İleride bilim insanı olmak isterim.” ifadesine çocukların vermiş oldukları cevapların 

dağılımları 474’ü (% 38,9) “Evet”; 282’si (% 23,2) “Kısmen” ve son olarak 453’ü (% 37,2) ise 

“Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 9’u (% 0,7) görüş belirtmemiştir. Çocukların vermiş 

oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=474, % 38,9) sahip olan cevap 

“Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=282, % 23,2) sahip olan cevap ise “Kısmen” olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programları sonunda çocukların 

yarısına yakınının bilim adamı olmak istedikleri; diğer yarısına yakınının ise bilim adamı olmak 

istemedikleri söylenebilir. 

Tablo 28. Çocukların “Bilimsel Çalışmanın Zevkli Bir İş Olduğunu Düşünmeye Başladım” 

İfadesine Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 832 68,3 

Kısmen 256 21,0 

Hayır 124 10,2 

Toplam 1212 99,5 

Belirtilmemiş 6 0,5 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 28’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin on ikinci maddesi 

olan “Bilimsel çalışmanın zevkli bir iş olduğunu düşünmeye başladım.” ifadesine çocukların vermiş 

oldukları cevapların dağılımların 832’si (% 68,3) “Evet”; 256’sı (% 21,0) “Kısmen” ve son olarak 

124’ü (% 10,2) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 6’sı (% 0,5) görüş belirtmemiştir. 

Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=832, % 68,3) 

sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=124, % 10,2) sahip olan cevap ise 

“Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programları 

sonunda çocukların bilimsel çalışmanın zevkli olduğunu düşünmeye başladıkları söylenebilir. 
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Tablo 29. Çocukların “Burada Öğrendiklerim Hakkında Daha Ayrıntılı Araştırma 

Yapacağım” İfadesine Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 f % 

Evet 589 48,4 

Kısmen 328 26,9 

Hayır 295 24,2 

Toplam 1212 99,5 

Belirtilmemiş 6 0,5 

Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 29’da görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin on üçüncü maddesi 

olan “Burada öğrendiklerim hakkında daha ayrıntılı araştırma yapacağım.” ifadesine çocukların 

vermiş oldukları cevapların dağılımların 589’u (% 48,4) “Evet”; 328’i (% 26,9) “Kısmen” ve son 

olarak 295’i (% 24,2) ise “Hayır” şeklindedir. Ancak çocuklardan 6’sı (% 0,5) görüş belirtmemiştir. 

Çocukların vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=589, % 48,4) 

sahip olan cevap “Evet” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=295, % 24,2) sahip olan cevap ise 

“Hayır” olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, çocukların katılmış oldukları bilim programlarından 

öğrenmiş oldukları şeyler hakkında daha ayrıntılı araştırma yapmak istedikleri söylenebilir. 
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Tablo 30. Çocukların “Programda en çok hoşunuza giden üç şeyi yazınız” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının Dağılımı 

 

Birinci Sırada 

Hoşa Giden İlk 

Üç ve Son Beş 

Çocuk İfadeleri  

f % 

İkinci Sırada 

Hoşa Giden İlk 

Üç ve Son Beş 

Çocuk İfadeleri 

f % 

Üçüncü Sırada 

Hoşa Giden İlk 

Üç ve Son Beş 

Çocuk İfadeleri 

f % 

1

. 

Oyun oynamak ve 

etkinlik yapmak 

24

9 

20,

4 

Oyun oynamak ve 

etkinlik yapmak 

17

0 

14,

0 

Oyun oynamak ve 

etkinlik yapmak 

11

4 
9,4 

2

. 

Yeni şeyler 

öğrenmek 

15

8 

13,

0 

Yeni şeyler 

öğrenmek 

11

1 
9,1 

Hayvanlar hakkında 

bilgi edinmek 
84 6,9 

3

. 

Hayvanlar hakkında 

bilgi edinmek 

12

6 

10,

3 

Hayvanlar 

hakkında bilgi 

edinmek 

10

1 
8,3 

Böcekleri tanımak 

ve Yeni Şeyler 

Öğrenmek 

78 6,4 

1

6

. 

Okul dışında farklı 

etkinliklerde 

bulunmak 

1 ,1 Proje yapmak 1 ,1 
Özgürlüğümü 

sınırlandırması 
1 ,1 

1

7

. 

Eski tarih ve 

zamanlar hakkında 

bilgi edinmek 

1 ,1 

Daha farklı, 

değişik etkinlikler 

olabilirdi. 

1 ,1 
Canlandırma olsun 

isterdim 
1 ,1 

1

8

. 

Maketler 1 ,1 
Arkadaşlarımı 

tanıdım 
1 ,1 

Böceklerle ilgili 

etkinlikler hoşuma 

gitmedi 

1 ,1 

1

9

. 

Daha farklı, değişik 

etkinlikler 

olabilirdi. 

1 ,1 
Farklı materyaller 

olmasını isterdim. 
1 ,1 

Arkadaşlarımı 

tanıdım 
1 ,1 

2

0

. 

Küçük hediyeler 

verilebilirdi. 
1 ,1 

Düşüncelerimi 

yeterince ifade 

edememek. 

1 ,1 

Düşüncelerimi 

yeterince ifade 

edememek. 

1 ,1 

 Toplam 
12

18 

10

0,0 
Toplam 

12

18 

10

0,0 
Toplam 

12

18 

10

0,0 

Tablo 30 incelendiğinde, bilim programlarını değerlendirme anketinin on dördüncü açık uçlu 

maddesi olan “Programda en çok hoşunuza giden üç şeyi yazınız.” ifadesine çocukların birinci 

sırada ifade etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) 

“Okul dışında farklı etkinliklerde bulunmak”; 1’ini (% 0,1) “Eski tarih, “Maketler”, “Daha farklı, 

değişik etkinlikler olabilirdi.”, “Küçük hediyeler verilebilirdi.” olduğu görülürken; çocukların 

birinci sırada belirttikleri ilk üç ifade ise “Hayvanlar hakkında bilgi edinmek”; 158’inin (% 13,0) 

“Yeni şeyler öğrenmek” ve son olarak 249’unun (% 20,4) “Oyun oynamak ve etkinlik yapmak” 

şeklinde olduğu görülmektedir. Çocukların açık uçlu maddeye vermiş oldukları cevaplar içerisinde 

en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=249, % 20,4) sahip olan cevap “Oyun oynamak ve etkinlik 
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yapmak” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=1, % 0,1) sahip olan cevapların ise “Okul dışında 

farklı etkinliklerde bulunmak” “Eski tarih ve zamanlar hakkında bilgi edindim”; “Maketler”; “Daha 

farklı, değişik etkinlikler olabilirdi.” ve “Küçük hediyeler verilebilirdi.” olduğu görülmektedir.  

Çocukların “Programda en çok hoşunuza giden üç şeyi yazınız.” ifadesine ikinci sırada ifade 

etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) “Proje 

yapmak”, “Daha farklı, değişik etkinlikler olabilirdi.”, “Arkadaşlarımı tanıdım”, “Farklı materyaller 

olmasını isterdim.”, “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek.” olduğu görülürken;  çocukların 

birinci sırada belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 170’ini (% 14,0) “Oyun oynamak ve etkinlik 

yapmak”; 111’ini (% 9,1) “Yeni şeyler öğrenmek” ve son olarak 101’ini (% 8,3) “Hayvanlar 

hakkında bilgi edinmek” olduğu görülmektedir. Çocukların açık uçlu maddeye vermiş oldukları 

cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=170, %14,0) sahip olan cevap “Oyun 

oynamak ve etkinlik yapmak” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=1, %0,1) sahip olan cevapların 

ise Proje yapmak”, “Daha farklı, değişik etkinlikler olabilirdi.”, “Arkadaşlarımı tanıdım”, “Farklı 

materyaller olmasını isterdim.” Ve “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek.” olduğu 

görülmektedir. 

Çocukların “Programda en çok hoşunuza giden üç şeyi yazınız.” ifadesine üçüncü sırada ifade 

etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) 

“Özgürlüğümü sınırlandırması”, “Canlandırma olsun isterdim”, “Böceklerle ilgili etkinlikler 

hoşuma gitmedi”, “Arkadaşlarımı tanıdım” ve “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek.” olduğu 

görülürken; çocukların birinci sırada belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 114’ünü (% 9,4) “Oyun 

oynamak ve etkinlik yapmak”; 84’ünü (% 6,9) “Hayvanlar hakkında bilgi edinmek” ve son olarak 

78’ini (% 6,4) “Böcekleri tanımak ve Yeni Şeyler Öğrenmek” olduğu görülmektedir. Çocukların 

açık uçlu maddeye vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=170, % 

14,0) sahip olan cevap “Oyun oynamak ve etkinlik yapmak” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye 

(f=1, % 0,1) sahip olan cevapların ise Proje yapmak”, “Daha farklı, değişik etkinlikler olabilirdi.”, 

“Arkadaşlarımı tanıdım”, “Farklı materyaller olmasını isterdim.” ve “Düşüncelerimi yeterince ifade 

edememek.” olduğu görülmektedir. Çocukların ifadeleri bağlamında, bilim programlarına katılan 

çocukların katılım motivasyonlarının yoğunluklu olarak “oyun oynamak ve etkinlik yapmak"  ve 

“yeni şeyler öğrenmek” olduğu söylenebilir. 
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Tablo 31. Çocukların “Programda hoşunuza gitmeyen şeyleri (eğer varsa) yazınız” İfadesine 

Yönelik Cevaplarının Dağılımı 

 

Birinci Sırada 

Hoşa Gitmeyen 

İlk Üç ve Son 

Beş Çocuk 

İfadeleri 

f % 

İkinci Sırada 

Hoşa Gitmeyen 

İlk Üç ve Son 

Beş Çocuk 

İfadeleri 

f % 

Üçüncü Sırada 

Hoşa Gitmeyen 

İlk Üç ve Son Beş 

Çocuk İfadeleri 

f % 

1

. 

Düşüncelerimi 

yeterince ifade 

edememek 

78 
6,

4 

Düşüncelerimi 

yeterince ifade 

edememek 

24 
2,

0 

Düşüncelerimi 

yeterince ifade 

edememek 

13 
1,

1 

2

. 

Yeni şeyler 

öğrenememek 
41 

3,

4 

Oyun oynamak 

ve etkinlik 

yapmak 

12 
1,

0 

Yeni şeyler 

öğrenememek 
7 ,6 

3

. 

Daha farklı, 

değişik 

etkinlikler 

olabilirdi. 

21 
1,

7 

Yeni şeyler 

öğrenememek 
11 ,9 

Böcekleri 

tanımak 
6 ,5 

1

6

. 

Felsefi 

sorgulamalar 

yapmak 

1 ,1 

Eski tarih ve 

zamanlar 

hakkında bilgi 

edindim 

2 ,2 Sürprizler 1 ,1 

1

7

. 

Kazandığım 

bilgilerin günlük 

hayatıma katkısı 

1 ,1 Uzun sürmesi 2 ,2 

Öğrenme 

ortamının ve 

öğreticilerin iyi 

olması 

1 ,1 

1

8

. 

Oyuncaklar 1 ,1 

Bilgilendirici 

filmler, 

videolar 

izlemek 

1 ,1 

Kazandığım 

bilgilerin günlük 

hayatıma katkısı 

1 ,1 

1

9

. 

Etkinlikte 

profesör olsun 

isterdim 

1 ,1 Oyuncaklar 1 ,1 

Mikroskopla 

incelemeler 

yapmak 

1 ,1 

2

0

. 

Böceklerle ilgili 

etkinlikler 

hoşuma gitmedi 

1 ,1 

Öğrenme 

ortamının ve 

öğreticilerin iyi 

olması 

1 ,1 

Eski tarih ve 

zamanlar 

hakkında bilgi 

edindim 

1 ,1 

 Toplam 
12

18 

10

0,0 
Toplam 

12

18 

10

0,0 
Toplam 

12

18 

10

0,0 
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Tablo 31’de görüldüğü üzere, bilim programlarını değerlendirme anketinin on beşinci açık uçlu 

maddesi olan “Programda hoşunuza gitmeyen şeyleri (eğer varsa) yazınız.” ifadesine çocukların 

birinci sırada ifade etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadesinin 1’ini 

(% 0,1) “Felsefi sorgulamalar yapmak”, “Kazandığım bilgilerin günlük hayatıma katkısı”, 

“Oyuncaklar”, “Etkinlikte profesör olsun isterdim” ve “Böceklerle ilgili etkinlikler hoşuma 

gitmedi” olduğu görülürken; çocukların birinci sırada belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 78’inin (% 

6,4) “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek”, 41’inin (% 3,4) “Yeni şeyler öğrenememek” ve 

son olarak 21’inin (% 1,7) “Oyun oynamak ve etkinlik yapmak” şeklindedir. Çocukların açık uçlu 

maddeye vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=78, % 6,4) sahip 

olan cevap “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=1, 

% 0,1) sahip olan cevapların ise “Felsefi sorgulamalar yapmak”, “Kazandığım bilgilerin günlük 

hayatıma katkısı”, “Oyuncaklar”, “Etkinlikte profesör olsun isterdim” ve “Böceklerle ilgili 

etkinlikler hoşuma gitmedi” olduğu görülmektedir.  

Çocukların “Programda hoşunuza gitmeyen şeyleri (eğer varsa) yazınız.” ifadesine ikinci sırada 

ifade etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) 

“Bilgilendirici filmler, videolar izlemek”, “Oyuncaklar”, “Öğrenme ortamının ve öğreticilerin iyi 

olması”; 2’sini (%0,2) “Eski tarih ve zamanlar hakkında bilgi edindim” ve “Uzun sürmesi” olduğu 

görülürken; çocukların birinci sırada belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 24’ünü (% 2,0) 

“Düşüncelerimi yeterince ifade edememek” olduğu görülürken; çocukların birinci sırada 

belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 12’sini (% 1,0) “Oyun oynamak ve etkinlik yapmak” ve son olarak 

11’ini (% 0,9) “Yeni şeyler öğrenememek” olduğu görülmektedir. Çocukların açık uçlu maddeye 

vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=1 ve 2, % 1,0 ve % 2,0) sahip 

olan cevapların ise “Bilgilendirici filmler, videolar izlemek”, “Oyuncaklar”, “Öğrenme ortamının 

ve öğreticilerin iyi olması” ve “Eski tarih ve zamanlar hakkında bilgi edindim” ve “Uzun sürmesi” 

olduğu görülmektedir. 

Çocukların “Programda hoşunuza gitmeyen şeyleri (eğer varsa) yazınız.” ifadesine üçüncü 

sırada ifade etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) 

“Sürprizler”, “Öğrenme ortamının ve öğreticilerin iyi olması”, “Kazandığım bilgilerin günlük 

hayatıma katkısı”, “Mikroskopla incelemeler yapmak” ve “Eski tarih ve zamanlar hakkında bilgi 

edindim” olduğu görülürken; Çocukların birinci sırada belirttikleri ilk üç ifadesinin ise 13’ünü (% 

1,1) “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek”; 7’sini (% 0,6) “Yeni şeyler öğrenememek” ve son 

olarak 6’sını (% 0,5) “Böcekleri tanımak olduğu görülmektedir. Çocukların açık uçlu maddeye 

vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye (f=13, % 1,1) sahip olan cevap 
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“Düşüncelerimi yeterince ifade edememek” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye (f=1, % 0,1) sahip 

olan cevapların ise “Sürprizler”, “Öğrenme ortamının ve öğreticilerin iyi olması”, “Kazandığım 

bilgilerin günlük hayatıma katkısı”, “Mikroskopla incelemeler yapmak” ve “Eski tarih ve zamanlar 

hakkında bilgi edindim” olduğu görülmektedir. Çocukların ifadeleri bağlamda, bilim programlarına 

en çok sevmedikleri şeyin “Düşüncelerimi yeterince ifade edememek” olduğu söylenebilir. 

Tablo 32.  Çocukların “Programda başka neler olmasını isterdiniz?” İfadesine Yönelik 

Cevaplarının Dağılımı 

  f % 

1 Yeni şeyler öğrenmek 180 14,8 

2 Daha farklı, değişik etkinlikler olabilirdi. 83 6,8 

3 Hayvanlar hakkında bilgi edinmek 69 5,7 

16 Güneş sistemi ve gezegenler 1 ,1 

17 Grup çalışmaları 1 ,1 

18 Böceklerle ilgili etkinlikler hoşuma gitmedi 1 ,1 

19 Proje yapmak 1 ,1 

20 Robotlar 1 ,1 

 Toplam 1218 100,0 

 

Tablo 32 incelendiğinde, bilim programlarını değerlendirme anketinin on altıncı açık uçlu 

maddesi olan “Programda başka neler olmasını isterdiniz?” ifadesine çocukların birinci sırada 

ifade etmiş oldukları cevapların dağılımlarında son sırada yer alan beş ifadenin 1’ini (% 0,1) 

“Güneş sistemi ve gezegenler”, “Grup çalışmaları”, “Böceklerle ilgili etkinlikler hoşuma gitmedi”, 

“Proje yapmak” ve “Robotlar” olduğu görülürken; çocukların birinci sırada belirttikleri ilk üç ifade 

ise 180’inin (% 14,8) “Yeni şeyler öğrenmek”, 830’ünün (% 6,8) “Daha farklı, değişik etkinlikler 

olabilirdi.” ve son olarak 69’unun (% 5,7) “Hayvanlar hakkında bilgi edinmek” şeklindedir. 

Çocukların açık uçlu maddeye vermiş oldukları cevaplar içerisinde en yüksek frekansa ve yüzdeye 

(f=180, % 14,8) sahip olan cevap “Yeni şeyler öğrenmek” iken; en düşük frekansa ve yüzdeye 

(f=1, % 0,1) sahip olan cevapların ise “Güneş sistemi ve gezegenler”, “Grup çalışmaları”, 

“Böceklerle ilgili etkinlikler hoşuma gitmedi”, “Proje yapmak” ve “Robotlar” olduğu 

görülmektedir. Çocukların ifadeleri bağlamda, bilim programlarının en çok çocukların yeni şeyleri 

öğrenmelerini öncelemelerine rağmen; çocukların bilim programlarında olmasını istediklerin şeyin 

yine “Yeni şeyler öğrenmek” olduğu söylenebilir. 
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3) Program yürütücüsü öğretim elemanlarının programların işleyiş süreçlerine ilişkin 

görüşleri 

Program yürütücüleri tarafından doldurulan görüş alma formlarının analiz edilmesi sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıda yer almaktadır. 

    3.1. Programın En Keyif Alınan Yanları 

Program yürütücüleri çocukların mutlu olduklarını gördüklerinde keyif aldıklarını 

belirtmişlerdir. Konuya ilişkin oluşan merak duygusu, çocukların sürece aktif katılımları, konuya 

ilişkin sorular sormaları ve bu sayede ilgilendiklerini hissetmeleri durumunda da program 

yürütücüleri programı uygulamaktan keyif aldıklarını ifade etmişlerdir. Bunların yanı sıra, program 

yürütücüleri çocuklarla etkileşimli olarak çalışmaktan keyif aldıklarını da dile getirmişlerdir. 

Program yürütücüleri, programların etkilerini çocuklarda gördüklerinde, uygulamaların 

başarıya ulaştığını ve kazanımların çocuklar tarafından edinildiğini fark ettiklerinde kendilerini iyi 

hissettiklerini ifade etmişleridir. 

Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda  sunulmuştur. 

O.E.: "Programın bitişine yakın öğrencilerin bir veteriner hekimi canlandırması aşamasındaki 

heyecanları ve mutlulukları beni her zaman çok mutlu etmiştir. Özellikle engellilere yönelik 

yaptığımız programlarda, engelli çocuklarla da iletişim kurabilip, onlara ulaşıp onların mutlu 

olduklarını gördüğümde yaptığım bu programın gerçekten bir işe yaradığını düşünüyorum." 

C.Ö.: "Yüzde yüzü eline böcek alırsa keyifliyim." 

S.K.: "Çocukların tartışmalara hevesle ve keyifle katıldığı, mutlu oldukları zamanlar benim de 

keyif aldığım, mutlu olduğum zamanlar oluyor. Yine birebir etkileşimde bulunmaya meyilli 

çocuklarla ilgilenmek de keyif veriyor. Son olarak da sofistike, derinlikli yanıtlar, yorumlar 

duyduğum anda oldukça keyif alıyorum." 

H.T.: "Etkinlik süresince çocuklarımızın mutlu olduğunu ve gerçekleştirilen etkinliklerden keyif 

aldıklarını görmek bizleri memnun etmektedir. Özellikle eğitim sonunda çocuklarımızdan aldığımız 

birebir teşekkürler bizleri çok etkilemektedir." 
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T.G.: "Öğrencilerin ilginç sorular sorması, onlara değer verdiğimizi bilmeleri beni en çok 

mutlu eden konulardır." 

D.Ö.D.: "Çocukların bitmeyen soruları bizi yorsa da çok mutlu ediyor. Kendi DNA’larını 

gördükten sonraki sevinçleri görülmeye değer. Özellikle gelip bizi öpmeleri, belimize sarılmaları 

en büyük mutluluğumuz." 

     3.2. Programa İlişkin Eksiklikler 

Program yürütücülerinin programlardaki eksikliklere ilişkin görüşleri dört başlık altında 

toplanabilir: Programın yeterince çocuk odaklı olmayışı; değerlendirme süreçlerindeki eksiklikler; 

materyal-bütçe yetersizliği ve eğitmen eksikliğidir. 

Programın yeterince çocuk-odaklı olmayışı ile ilgili olarak bir program yürütücüsü, öğretim 

elemanlarının programların yürütülmesi sırasında çok baskın olduğunu vurgulayarak eleştirmiştir. 

Bazı programlarda değerlendirme sürecine ilişkin eksikliklerin geçerli ve güvenilir bir 

değerlendirme aracının olmayışından kaynaklandığı vurgulanmıştır. Materyal-bütçe yetersizliği, 

programların bir bütçesinin olmayışından kaynaklıdır. Malzemelerin taşınması ve onarımı gibi 

ihtiyaçların karşılanmasında da sorunlar yaşanmaktadır. Son olarak, program yürütücüleri 

programın yürütülmesinde kendilerine destek olacak nitelikli eğitmen eksikliğini dile getirmişlerdir. 

     Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda  sunulmuştur. 

C.Ö.: “Eksikliğimiz şey bunların öğrenci odaklı olması lazım en öğrenci odaklı program benim 

programımda benim ağırlığım fazla. Öğrenci odaklı olması gerek bende bunu tam başarmış değilim 

öğrencilerden çokta büyük bir talep yok programı bu hali ile götürüyorlar, ama 50 öğretmen 50 

öğrenci katkısı ama diğerlerine bakıyorsun 98 hocanın katkısı ile yürüyor.” 

O.E.: "Ayrıca program sonunda programımızın tam olarak amacına ulaşıp ulaşmadığını 

anlayabilmek adına profesyonel bir değerlendirme ölçeği, anket çalışmaları ve testlerin arttırılması 

yerinde olacaktır." 

O.E.: "Sarf malzemesi ile diğer alet ve ekipmanların daha fazla sayıda olması bizi 

rahatlatacaktır." 

B.Ç.: "Malzememiz çok olduğu için etkinlik yapılacak salona (okul/Çocuk Üniversitesi/Jeofizik 

Mühendisliği Bölümü) taşınması en büyük sorun. ADAUM’un mevcut binasını daha önceki 
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senelerde kullanabiliyorduk fakat bakım onarım taleplerimiz karşılanmadığı için etkinlikleri orada 

sürdürmek mümkün olmuyor. Malzemeleri oradan alarak taşımamız gerekiyor." 

E.Ö.Ö.: "Programın eğitmen desteği açısından desteğe ihtiyacının olması dışında herhangi bir 

desteğe ihtiyacının olduğunu düşünmüyorum." 

D.Ö.D.: "Programımızın en büyük eksiği bütçe ve personel sayısı." 

    3.3. Program Oluşturma Fikrinin Ortaya Çıkışı 

Programların oluşturulması fikri, hemen hemen her programda farklı nedenlere bağlıdır. 

Bunlar: öğretim elemanlarının daha önce yürüttükleri projeler, yurtdışında benzer program 

örnekleri gözlemlemeleri, bilim alanını sevdirmek istemeleri, bilim alanına ilişkin farkındalık 

yaratma istekleri, bilim alanının öğretimine ihtiyaç duyulması, konu alanına ilişkin yurtdışında 

eğitim almaları ve kamu yararı oluşturmak istemeleridir. Program yürütücüleri, çalışma alanlarına 

ilişkin çocuklardaki ilgiyi ya da tam tersine korkuyu gözlemledikleri için de programı oluşturmaya 

ihtiyaç duymuşlardır. Program oluşturma fikrinin oluşmasındaki diğer bir neden, konu alanına 

ilişkin toplumsal bilinci arttırmak ve öğretim elemanlarının tecrübelerini toplumla paylaşmalarını 

sağlamaktır.  

     Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda  sunulmuştur. 

T.G.: “Kanada, İtalya ve Belçika’ya yaptığım akademik ziyaretlerde Antropoloji bölümünde 

çocuklara yönelik eğitim içerikleri oluşturulduğunu gördüm. Türkiye’ye döndüğümde çocuk 

üniversitesi adı altında bir oluşum kurulma aşamasındaydı. Bu fikri duyunca Yaşam bilimleri adı 

altında bir program kurmak için çalışmalara başladık ve bir program hazırladım.” 

E.Ö.Ö.: Ülkemizde matematik her zaman en zor görünen bilim dallarından biri. Hatta 

çocukların korkulu rüyası olarak görülmekte. Benim de çalışma alanım olduğu için çocuklara 

matematiği sevdirmek için neler yapabilirim diye düşündüm. Onun ardından da çocuklara 

kendilerinin eğlenceli uygulamalar ile sürece katılabilecekleri etkinlikler çıkarmak ve bunları 

olabildiğince sıkıcı matematik problemlerinden farklı şekillerde tasarlamak aklıma geldi. TÜBİTAK 

tarafından da bu tür etkinliklerin desteklendiğini duyduğumuzda programı tasarlayarak oraya 

proje önerisi olarak sunduk.” 
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S.K.:” Batı’da son 30-40 yıldır sürdürülmekte olan bu faaliyetler Çocuklar İçin Felsefe 

programının Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Çocuk Üniversitesi bünyesinde böyle bir programın 

yer alması ve uygulanması konusunda teşvik edici olmuştur.” 

S.O.S: “Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathane’si (AÜKR) bünyesinde yaklaşık 15 yıldır aktif 

olarak 7’den 77’ye popüler etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu tecrübelerimizden yola çıkarak özellikle 

5.6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik gökbilim eğitimi sunmak istedik.” 

H.T.: “Ülkemiz tarım alanlarında görülen zararlılara karşı üreticilerimiz tarafından genellikle 

sentetik kökenli kimyasal ilaçlar tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Yoğun ve bilinçsiz kullanılan 

bu kimyasal ilaçlar çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilediği gibi zararlı böceklerde direnç ya da 

ülkemiz gıda güvenliği konusunda önemli sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle tarımsal 

mücadelede çevre dostu mücadele yöntemleri hakkında hem üretici hem de tüketici bilincinin 

artması gerekmektedir. Doğayla uyumlu mücadele yöntemlerinden birisi de Biyolojik 

Mücadele’dir. Biyolojik mücadelenin ne olduğu, doğada nasıl işlediği, faydalı böcek gruplarının 

tanınması ve bilinmesi son derece önemlidir. Biyolojik Mücadele bilincinin çocuk yaşlardan 

öğrenilmesi bu bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayabilecektir. Bütün bu nedenler Minik 

Dostlarım Böcekler Programının oluşturma fikrine katkı sağlamıştır”. 

3.4. Programın Oluşturulma Süreci 

Her bir programın oluşturulma sürecinde çeşitli benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 

Genel olarak programların oluşturulma sürecinde Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden 

destek alındığı belirtilmiştir. Yürütülecek programa ilişkin yaş grubunun belirlenmesi tüm 

programlar için ilk adımlardan birisidir. Program yürütücüleri programları hazırlarken “çocuğa 

görelik” ilkesinden yola çıktıklarını vurgulamışlardır. Tüm programlar asıl uygulamadan önce pilot 

uygulamalar yürütmüşlerdir. Bu benzerliklerin yanı sıra programların oluşturulma süreçlerinde 

farklılıklar da bulunmaktadır. Bazı programlar program geliştirme sürecine uygun olarak öncelikle 

ihtiyaç analizi yapmış ve etkinlikleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemişlerdir. Bazı programlar 

sürece doğrudan proje desteği ile başlarken, bazıları yurt dışındaki iyi uygulama örneklerini 

araştırarak ülkemizde de benzer programların uygulanması için girişimlerde bulunmuşlardır.  

Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda  sunulmuştur. 

C.Ö.: “Yani bizim anlattığımız şey şu üniversitede biz ne anlatıyorsak o biraz daha 

basitleştirerek anlatmaya çalıştık… Tabi bunun yanında sanatsal etkinliklerin çok önemli olduğuna 

inanıyoruz biz ne yapıyoruz mesela bowling ile ekolojiyi öğretiyoruz ne bileyim müziği katıyoruz 
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dansı katıyoruz ne bileyim drama yapıyoruz tabi burada da katkı aldığımız oldu mesela Ömer 

Hoca’dan ölçme değerlendirmede çok katkı aldık onu söylemeliyim tabi önce çok amatör olarak 

başladık ama programda hep yenilik yapıyoruz mesela her sene bir şey olsun istiyoruz işte parmak 

izimle böcek bahçesi işte bowling, işte tasarım vs her yıl yeni yeni bir şeyler katıyoruz işte çizgi 

filmdi yenilikti ama bizim burada şöyle bir iddiamız yok bilim öğreteceğiz diye bir derdimiz yok 

bilimin eğlenceli yönü ile bilimi sevdirmeye çalışıyoruz…” 

E.Ö.Ö.: “Programın oluşturulması süreci öncelikle proje önerisi şeklinde oldu. Proje önerisini 

oluşturmadan önce ben, Hacettepe’den program geliştirmeci bir arkadaşım, 2 tane matematik 

öğretmeni, 3 tane sınıf öğretmeni, 1 bilgisayar yazılımcısı bir yaz süresince bir araya gelerek ne tür 

etkinlikler tasarlayabiliriz bunu konuştuk. Öncelikle yaş grubu bizim için önemliydi. 10-12 yaş 

grubundan başlamayı planladık.” 

T.G.: “Öncelikle Yaşam bilimleri Okulu içerisinde çocukların ilgi duyacağı bir içerikle işe 

başladık. Daha sonra hazırlamış olduğumuz içeriği Eğitim Bilimleri fakültesindeki hocalarla uzun 

görüşmeler yaparak hangi yaş gruplarına uygulamamız gerektiği konusunda çalışmalar yürüttük. 

Yaş grubunu belirledikten sonra hazırladığımız programa yönelik bilgilerin drama eşliğinde 

çocuklara nasıl anlatılacağı ve çocukların eğlenerek öğrenecekleri bir zenginleştirme çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çocuklara verilen eğitim konusunda ilk uygulamalardan sonra ölçme 

değerlendirme formları da oluşturulmuştur”. 

S.K.: “Programın oluşturulma sürecinde Batı’da uygulanan etkinliklerin videoları izlenmiş, 

ilgili literatür taranmış ve tüm gerekli materyaller (düşündüren animasyonlar, filozof sözleri, oyun 

tasarıları, kullanılacak öyküler… vs.) bu doğrultuda seçilerek hazırlanmıştır. Söz konusu seçimler 

yapılırken Türkiye genelindeki çocukların farklı çevrelerden gelmesine, ilgi farklılıklarına, yeti ve 

eğilim farklılıklarına dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda 3-4 kişilik bir ekip oluşturulmuştur.” 

S.O.S.: “AÜKR bünyesinde yer alan gökbilim okulu lojmanı, teleskop binaları ve açık alan bize 

gerekli olan altyapıyı sağlamaktadır. Program oluşturulurken 5.-7 sınıf öğrencilere yönelik 

gökbilim etkinlikleri gözetildi. Oluşturduğumuz programın uygunluğu/yeterliliği, eğitim 

bilimlerinde yer alan hocalarımız ile değerlendirdikten sonra 2012 yılında Üstün Zekalı 

öğrencilerine pilot programımızı uyguladık. Bu öğrencilerin günün sonunda rasathanemizden 

ayrılmak istememeleri, teleskop ile daha fazla gözlem yapmak istemeleri ve sözlü olarak iletilen 

pozitif geri bildirimleri bizim doğru yol üzerinde olduğumuzu gösterdi. Yıllar içinde yeni etkinlikler 

ekleyerek programımızı zenginleştirdik.” 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

47 
 

H.T.: “A. Ü. Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri’nden Yar. Doç. Dr. Ayşeğül Bayraktar hocamız 

ile 10-11 yaş grubu çocuklar için programın uygulama aşamaları konusunda yardım alınmış ve 

eğitim programı kendisiyle oluşturulmuştur.” 

D.Ö.D.: “İlk sorunun yanıtında bahsedildiği gibi çocukların bu konudaki merakları 

programımızın oluşturulma sürecinde rol oynayan en önemli etken. Program oluştururken 

tamamen bu konulara odaklandık. Çocukların etkinlik boyunca sıkılmadan eğlenerek öğrenmelerini 

sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, bilime ilgilerini artırmak gibi hedeflerimize uygun bir 

program hazırladık. Bu tür programların uygulanabilmesi için gerekli olan bütçe ve personel 

ihtiyacımızı saptadık. Çocuk Üniversitesi ile beraber başvurulacak projeleri belirledik ve bütçe 

sıkıntısını bu projeler ile aştık. Personel konusunda da bu konuda dönem dönem değişmekle birlikte 

laboratuvar çalışması deneyimi olan laboratuvar personellerini, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerini ekibimize dâhil ettik.” 

3.5. Programa İlişkin Yapılan Güncellemeler 

Program yürütücülerinin tamamı programlarına ilişkin güncellemelerin yapıldığını dile 

getirmişlerdir. Bu güncellemeler: Materyal, etkinlik içerikleri, süre, aksayan yönlerin iyileştirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Ayrıca program yürütücülerinden bazıları yaş grubunun ve hedef kitlenin 

özelliklerine (üstün yetenekli, özel gereksinimli gruplar vb) göre programların uyarlanarak 

uygulandığını vurgulamışlardır. Programların tamamında süreç için materyaller eklenerek 

çeşitlendirilmektedir. İhtiyaca göre, çocukların taleplerini karşılamak için, programı güncel tutmak 

amacıyla, yurt dışında gözlenen yeni materyaller de kullanılmaktadır. Programların süreleri zaman 

içerisinde öğretim elemanlarının ve katılımcıların ihtiyaçlarına ve olanaklarına göre değişmiştir.  

      Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda 

sunulmuştur. 

O.E.: “Her düzenlediğimiz etkinlikte güncelleme yaparız, çocukların yaş grupları, eğitim 

seviyeleri, öğrenim gördükleri okulların türlerine (özel okul, resmi okullar, meslek okulları, üstün 

zekâ okulları, sevgi okulları vb. ) göre etkinlik programımız değişebilir. Özetle her etkinlikte 

programımız güncellenir. Çocuklar görüntülü sunumları çok seviyorlar. Bu nedenle her zaman bu 

konudaki video görüntülerini araştırır ve programımıza dâhil ederiz.” 

B.Ç.: “Evet. Başlangıçta lise öğrencilerine yönelik olması planlanarak geliştiren program 

daha sonra ortaokul seviyesine göre uyarlandı. Çeşitli yaş gruplarından talep gelmesi üzerine 

program yeniden kurgulandı. Bunun yanı sıra özellikle yurtdışındaki benzer programlar sürekli 
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takip edilerek uygun etkinlikler programa dahil edildi. Halen benzer incelemeler ve güncellemeler 

yapılmaktadır.” 

H.T.: “Kağıt üzerinde görünen eğitim programını uygulamaya aktardığımızda programın 

aksayan yönlerini daha iyi görebiliyorsunuz. Bu nedenle programda ufak değişiklikler yapılmıştır. 

Ancak programda profesyonel anlamda bir güncelleme söz konusu değildir.” 

S.K. “Güncelleme çalışması daha çok yaş aralığı ve programda uygulanan etkinlik 

içeriklerinde yapılmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır da. Biçimsel olarak bir değişiklik yapılmadı. 

Programın 4 ila 6 gün ve günde 2 sa olarak belirlenmiş olan genel akışı tek günlük ya da 2 günlük 

programlar da talepler doğrultusunda yapıldığından bazı değişiklikler yapmayı zorunlu kıldı. 

Kısacası zaman konusunda da güncellemeler yapılabilmektedir. Program akışı oyun, animasyon, 

resim, drama, öykü tamamlama, filozof sözlerini ve kavramları tartışma aracılığıyla 

yürütüldüğünden bu genel akış bozulmadan oyun çeşitleri, animasyonlar, filozof sözleri sürekli 

yenilenmektedir. Özellikle felsefe oyunları tasarlamaya özen göstermekteyiz. Bu konuda da etkin 

güncellemeler yapıyoruz.” 

T.G.: “Yıllar içerisinde yeni görsel materyaller hazırlanarak eğitim atölyelerinin sayısı 

artırılmıştır.” 

C.Ö.: “Ya program zaten sürekli güncelleniyor mesela deney hiç yoktu bu biraz tecrübe ile 

ilgili deneyleri üç tane deneyimiz var mesela sarımsağı koklat böcekleri hoplat azıcık tuzla böcekleri 

yolla sigara böceği de insanı da uzaklaştırır gibi. Sonra baktık bowling koyduk daha eğlenceli olsun 

diye.” 

3.6. Programın Genel Amacına Uygun Olarak Yürütülmesi 

Program yürütücülerinin tamamı programlarının amacına uygun olarak yürütüldüğünü 

düşünmektedir. Bazı yürütücüler katılımcılardan gelen geri bildirimlerle, bazıları yaptıkları 

değerlendirmelerle, bazıları da kendi çabalarının ve çalışmalarının sonucu olarak programların 

genel amacına uygun olarak yürütüldüğünü düşünmektedir.  

Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

D.Ö.D.: “Program amacına uygun yürüyor. Her yaştan ve her okuldan çocuklar etkinlik 

sonunda çok mutlu oluyorlar, birçok yeni şey öğrendiklerini, bakış açılarının değiştiğini ifade 

ediyorlar.” 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

49 
 

B.Ç.: “Evet. Programda uygulanan ön test ve son test amacına ulaştığını göstermektedir. 

Deprem hakkında neredeyse hiçbir bilgisi olmayan bir katılımcının pek çok kazanım ile bitirdiğini 

gözlemlemekteyiz. Tüm kazanımlarımızı destekleyen etkinlikler yürütmekteyiz. Ayrıca her etkinlikte 

katılımcıların aktif rol alacağı uygulamalar yer almakta.” 

S.O.S.: “Programı amacına uygun olarak yürütmekteyiz. Bunun en güzel kanıtı günün sonunda 

öğrencilerin evlerine gitmek istememesi ve özellikle gökcisimlerine teleskop ile daha fazla gözlem 

yapma arzularıdır.”    

3.7. Programa Ayrılan Sürenin Yeterliliği 

Program yürütücülerinin bu konudaki bakış açıları ikiye ayrılmaktadır. Programın süresinin 

yeterli olduğunu düşünen yürütücüler, amaçlarının çocuklarda farkındalık oluşturmak olduğunu, 

çocukların dikkat süreleri göz önüne alındığında programa ayrılan sürenin yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Sürenin yetersiz olduğunu ifade eden program yürütücüleri ise programlarında 

olanakların sınırlılığı nedeniyle mecburen revizyona giderek süreyi kısaltmak zorunda kaldıklarını 

ifade etmişlerdir.  

Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

E.Ö.Ö.: “Programa ayrılan sürenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek yarım gün 

gerekse tam gün uygulamalarında çocukların görüşlerinde bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. 

Elbette bir anda o bilim alanını tamamen benimsemesi beklenmiyor ama en azından çocukta bir 

farkındalık oluşuyor. Bu nedenle gerek tam gerekse yarım gün sürenin yeterli olduğunu 

düşünüyorum.” 

O.E.: “Programımıza ayrılan süre yeterlidir. Programımızın hedef kitlesi genel olarak ilkokul 

öğrencileri, en çok da 3. ve 4. Sınıf öğrencileri olmaktadır. Bu yaştaki çocuklar için ortalama 

muhafaza süresi bilimsel olarak bildirilen sınırların üzerine çıkamamalıdır. Programımızda bu tür 

zaman sınırlamalarına, program aralarına dikkatle riayet etmekteyiz. Programda sunulan 

bilgilerin, hedef kitle tarafından maksimum düzeyde alınabilmesi kuralına çok önem vermekteyiz.” 

T.G.: “Aslında programımız ilk başladığında birkaç yıl birer haftalık kamplar şeklinde yaptık 

ve çocuklar bu bir haftalık kamplarda müthiş keyif aldılar. Bu nedenle yarım günlük programlar 

şuanda yeterli görülmemektedir.” 
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D.Ö.D.: “Çocuklarımız o kadar meraklı ki çok sayıda soru sorabiliyorlar. Bazen bu tür sorular 

süre konusunda sıkıntı yaratsa da biz çok mutlu oluyoruz. Söz konusu çocuklar ise hiçbir süre yeterli 

olmaz ama işleyiş süreci açısından süre normal etkinlik için yeterli oluyor.” 

3.8. Etkinliklerin Tasarlandığı Biçimde Uygulanma Durumu 

Etkinliklerin tasarlandığı gibi uygulanıp uygulanamadığına ilişkin iki farklı görüş yer 

almaktadır. Etkinliklerin tasarlandığı gibi uygulanabildiğini düşünen program yürütücüleri 

programlarının alt yapısı, program öncesi hazırlıklar, daha önceki deneyimler gibi nedenlerle 

programın tasarlandığı şekilde uygulanabildiğini dile getirmişlerdir. Tasarlandığı gibi 

uygulanamadığını düşünen program yürütücülerinden biri programın süresinin olanakların 

sınırlılığı nedeniyle kısaltılmasına, diğeri ise etkinlik mekanının çocukların kendilerini ifade 

etmeleri için yeterli olmayışına bağlamıştır.  

Bazı program yürütücüsü öğretim elemanlarının bu konudaki görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

O.E.: “Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu Programı için tasarlanan etkinlikler önceki 

yıllarda farklı projeler kapsamında uygulanabilirliği test edilerek bu aşamaya getirilmiştir. Bu 

sebeple programımızı tasarlandığı biçimiyle uygulamaya özen göstermekteyiz.” 

E.Ö.Ö.: “Etkinlikler tamamen tasarlandığı biçimde kullanılabilmektedir. Bizim 

programımızda materyal üzerinden öğrenme olduğu için tasarlananın dışında bir etkinlik çok da 

mümkün değil. Ancak biz zaman içerisinde farklı eğitim materyallerine eklemeler yaptık. Bu 

anlamda etkinliği yarım güne çekerken eğitim materyallerinde farklı zenginleştirmeler yaptık. Bu 

nedenle genel olarak tasarlandığı biçimde uygulandığından söz edebiliriz.” 

T.G.: “Tam anlamıyla uygulamamaktadır. Şuanda genelde yarım günlük programlarla sadece 

programın tanıtımı yapılmakta gibi. Yani çok derinlemesine bir etkinlik yapılamamakta. Örneğin 7 

atölyemiz varsa ancak bir veya ikisini uygulayabilmekteyiz. Ekonomik nedenlerden dolayı tüm 

atölyeleri uygulayamıyoruz.” 

S.K.: “Hem evet hem hayır. Özellikle kapalı alanı kullanmak zorunda olduğunuzda alan çok 

küçük ve çocukların tam olarak rahat hissedebileceği bir görüntüsü olmaması olumsuz bir etki. 

Etkinlikleri uyguladığımız mekânın görsel olarak sınıfa benzemesi de bir dezavantaj bana kalırsa.” 
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S.O.S.: “Etkinlikler AÜKR’de yapıldığından mekan, alt yapı, teleskop, aletler ve araç gereçler 

program için uygundur. Tecrübeli eğitmenlerimiz ile birlikte etkinlikler tasarlandığı büçümiylr 

uygulanabilmektedir.” 
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V. Sonuç ve Öneriler 

Çocuk görüşleri değerlendirildiğinde, çocukların programdan keyif aldıkları, yeni şeyler 

öğrendikleri, farklı bilim alanları ile tanıştıkları, bilim dallarını yakından tanıdıkları, bilimsel 

çalışmanın zevkli olduğunu düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Program yürütücüleri programlarını, bir projenin ürünü olarak, yurtdışındaki benzer 

programlar nedeniyle, alanı sevdirmek, farkındalık oluşturmak için, alanın öğretimine ihtiyaç 

duyulması ve kamu yararı gibi nedenlerle oluşturduklarını belirtmişlerdir. Program yürütücüleri; 

«programlarda materyal eksiklikleri olduğunu, eğitmen sıkıntısı yaşayabildiklerini ve 

programların yeterince çocuk odaklı olmamasını» programlardaki eksiklikler olarak 

belirtmişlerdir.  

Programlarda öğretim elemanlarının dile getirdiği eksiklikleri gidermeye yönelik yeni 

çalışmalar yapılarak, programların etkilerinin artırılması sağlanabilir.   

Programların uygulama süreleri artırılabilir. Böylece çocukların bilim alanlarını daha 

derinlemesine tanıyıp, öğrenebilecekleri okul dışı öğrenme ortamları daha etkin hale getirilebilir. 

Bu da bilim eğitimi programlarının bir gezi programı olarak algılanmasını ortadan kaldırarak bilim 

alanı hakkında daha çok fikir sahibi olunmasını sağlayabilir. Programlar farklı öğrenen düzeylerini 

hedefleyecek şekilde farklı öğrenen gruplarına ve zorluk düzeylerine göre tekrar düzenlenebilir. 

Böylece daha ileri seviyelerde üst düzey kazanımlara da daha çok yer verilebilir. Programlara üst 

düzey düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik etkinlikler eklenebilir. 
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VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü 2009 yılından bu yana 

üniversitenin toplumla bütünleşmesi adına birçok eğitime, etkinliğe ve projeye adım atmış bir 

kuruluştur. Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde eğitimlerine devam eden dokuz 

programın değerlendirmesinin ve güncellenmesinin yapılması programlar, eğitime katılan çocuklar 

ve üniversitemiz adına önemli bir adımdır.  

Programların oluşturulma süreçleri sonrasında herhangi bir değerlendirme çalışması 

yapılmadığından bu çalışma programların kazanımlarının, etkinliklerin, programda geliştirilmesi 

hedeflenen becerilerin, içerikte yer alacak anahtar kavramların gözden geçirilmesi ve 

güncellenmesini sağlamıştır. Güncelleme sonrasında, hem uygulayıcıların süreç içerisinde 

yaşadıkları sorunlara çözüm yolları bulunmuş hem de eğitim programı içeriğindeki eksiklikler 

giderilmiş ve programlar daha düzenli bir hale getirilmiştir. Bu çalışma ile güncellenmiş programlar 

güncellenmemiş olan ve yeni önerilecek programlara bir rehber olarak gösterilebilir. 

Programların güncellenmesi, programların “çocuğa görelik” ilkesine uygun olarak, çocukların 

yaş ve gelişim süreçlerine uygun bir şekilde uygulanmasına katkı sağlanmıştır. Bu güncellemenin 

çocukların bilime karşı bakış açılarını olumlu olarak etkileyeceği ve öğrenme süreçlerini 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir.  

Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesi olarak hayata geçen Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim 

Merkezi Koordinatörlüğü, bu güncelleme sayesinde programlarını yenileme fırsatı bulmuş ve süreç 

içerisinde bilim eğitimi programlarında yaşanan sorunların çözülmesi sağlanmıştır. 
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VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

Yok 

VIII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

Yok 
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X. Ekler 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

 

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

Herhangi bir makine-teçhizat alımı/kullanımı yapılmamıştır.  

b. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar  

Dosyanın en altında sunulmuştur. 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş Projeler 

için uygulanmaz) 

Projenin sonuçları VIth International Eurasian Educational Research Congress’ de 

bildiri olarak sunulmuştur.  

Aral N., Aslan B., Gülleroğlu H.D., Özdoğan Özbal E., Aydos S., Kadan G., 

Kartal M., Dinçer A.M. (2019) Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Eğitimi 

Programlarının Değerlendirilmesi, VIth International Eurasian Educational 

Research Congress, 19-22 Haziran 2019, Ankara. 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı  ve Yönlendirilmiş 

Projeler için uygulanmaz) 

Projeye ilişkin yayın süreci devam etmektedir. 
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ÖNSÖZ 
 

Matematik bilimi insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Geçmişten günümüze 

yaşamımızın her alanında matematik bilimi ile iç içe yaşamaktayız. Doğaya baktığımızda ya da 

bir sporu icra ederken ya da sokağa alışveriş yapmaya çıktığımızda sürekli matematik ile 

karşılaşmaktayız. İşe saat kaçta gideceğimiz, boyumuzun uzunluğu, ne kadar yemek yediğimiz 

gibi birçok yaşamsal faaliyet matematikle doğrudan ilişkilidir. Hayatımızda bu kadar önemli 

bir yere sahip olan matematik bilimi öğrencilere yeteri kadar somutlaştırılamadığından 

öğrencilerin korkulu rüyası haline gelmektedir. Özellikle temel eğitimin ilk yıllarından 

başlayan ve daha sonraki öğrenim yaşamlarında da devam eden matematiğe karşı olumsuz 

tutum, küçük yaşlarda değiştirilebilir ve eğlenceli aktivitelerle olumlu hale dönüştürülebilir. 

Çocuklardaki matematik korkusunu küçük yaşlardan itibaren olumlu yönde değiştirmeyi, 

çocukları matematik bilimi ile tanışmayı amaçlayan Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? 

Programı 2011 yılında TÜBİTAK’ın destekleriyle Ankara Çocuk Üniversitesi’nde 

faaliyetlerine başlamıştır. Program 2011 yılından beri on bini aşkın çocuğa eğitim verilmiştir. 

Program koordinatörü her yıl farklı illerdeki, farklı ülkelerdeki çocuklara ulaşarak bu sayıyı 

artırmaktadır. 2011 yılından beri uygulanan Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? programı 

kapsamında herhangi bir güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2009 yılından 

bu yana Milli Eğitim Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler 

göz önünde bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim 

programlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var mı? programı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler 

Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk 

Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında 

güncellenmiştir. 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? programının bu başarıyı elde etmesinde önemli yeri 

olan ve bütün istekleri ve heyecanları ile programa katılan öğrencilere, programın 

gerçekleşmesi için çaba sarf eden program ekibine, programın gerçekleşmesi için olmazsa 

olmaz olan Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi (Ankara Çocuk Üniversitesi) 

Koordinatörlüğü’ne, programın başlamasına destek olan TÜBİTAK’a ve programın 

sürdürülmesine destek veren Ankara Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunarım.  

 

Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL 

2019, Ankara 

  



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

61 
 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ  

 

Matematik yaşamımızın her alanında önemli bir yere sahip olan bir bilim dalıdır. Doğada 

matematiksel yapıya ilişkin birçok örnek rahatlıkla bulunabilmektedir. Ağaçların farklı 

şekillere sahip oluşu insanların, farklı kiloya ve boya sahip oluşu, evlerin farklı büyüklükte 

oluşu gibi birçok örnek matematik bilimi ile doğrudan ilişkilidir. Diğer yandan günlük 

yaşantımızda karşı karşıya kaldığımız problemlere ilişkin ürettiğimiz çözüm yolları da mantık 

yürütmeyle, problem çözme becerileriyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle hayatımızda bu kadar 

fazla yere sahip olan matematik biliminin ayrıntılarını keşfetmek hayatımızı da 

kolaylaştırabilmektedir. 

 

Yapılan araştırmalar (Bloom, 1979), duyuşsal özelliklerin öğrenmelerin dörtte birini 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu oran öğrenme için hiç de azımsanmayacak bir orandır. 

Duyuşsal özelliklerin en önemlileri kaygı ve tutumdur.  Kaygı, gelmesi beklenen bir tehlikeden 

korkma halidir (Turgut,1978, 158). Kaygının bulunduğu bir öğrenme ortamında ilgi ve 

güdülenme durumu sürekli korku haline kaydığından öğrenmede aksaklıklar oluşmaktadır.  

Temel eğitimde matematik dersine ilişkin kaygı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Temel 

eğitimde başlayan bu kaygı durumu zamanla matematiğe karşı olumsuz tutuma dönüşmekte ve 

zamanla çocuğun matematiği öğrenecek kadar zeki olmadığı kanaatine varmasına kadar 

gitmektedir. 

 

Günümüzde ise Milli Eğitim Bakanlığının uygulamakta olduğu program bu kaygının 

azaltılmasını, günlük yaşam problemlerine ağırlık verilmesini destekler niteliktedir. Ancak 

dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Özellikle ilkokulun üçüncü sınıfından 

sonra çocuklar soyut düşünme basamağına geçiş yapmaktadırlar. Kritik olan bu aşamada 

çocuklara soyut olan kavramlar aşamalı olarak somutlaştırılırsa çocuklarda kaygı düzeyi 

oldukça düşük olabilmektedir. Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? Projesi geçiş 

aşamasında bulunan bu çocukların matematiğe karşı oluşabilecek olumsuz yargılarını, olumlu 

şekilde yönlendirme amacındadır. Çocuk matematiği yapabildiğini gördükçe bilime olan bakış 

açısı da değişecek, bilimin ulaşılmaz olduğu ön yargısından kurtulacaktır.  

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? programı öncelikle çocukların çoğunda kaygı 

oluşturan ve olumsuz tutumun sergilendiği matematik dersinin üzerine yapılanmış bir 

programdır. Program kapsamında çocuklara matematik biliminin en soyut konuları, eğlenceli 

etkinliklerle somutlaştırılarak sunulmaktadır. Eğitimlerin ardından çocuklara verilen eğitim 

kitapçığı çocukların öğrendiklerini diğer arkadaşlarıyla paylaşmasına, onları da matematik 

biliminin eğlenceli olabileceği düşüncesiyle tanıştırmaya yardımcı olacaktır. Eğitimlerin 

sonrasında öğretmenler için hazırlanan eğitim kitabı öğretmenlere alternatif etkinlikler olarak 

verilmektedir. Ayrıca eğitime katılan okullara gönderilecek olan afişler, çocukların matematik 

bilimine ilişkin farkındalık oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.  

Programın tamamlanmasından sonra çocukların günlük yaşamlarında yer alan matematiğe 

bakış açılarının değişmesi, matematiğin yaşamlarının bir parçası olduğunu fark etmeleri, 

bilimin ulaşılabilir olduğunu düşünmeleri, kendilerinin de bilim yapabileceklerini 

hissedebilmeleri, matematiksel problemlere farklı çözüm önerileri sunabilmeleri, bilimsel süreç 

becerilerini kullanabilmeleri beklenmektedir. Böylece çocukların matematiğe ilişkin 

önyargıları yıkılmış olacaktır. Bu şekilde birçok çocuk matematik alanında uygulamalara istekli 

olacak, bu durum ailelerini ve çevrelerini de etkileyecektir. 
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Programın bir diğer etkisi çocukların üniversite ortamında çalışma ve akademisyenleri tanıma 

olanağı bulmalarıdır. Çocuk etkinlik sırasında üniversitenin salonlarında, laboratuvarlarında 

çalışma imkânı bulmakta, üniversiteyle tanışmaktadır. 

Bu program, çocukları matematik bilimi ile tanıştırmanın yanında onların matematiğin 

yaşamımızdaki yerine ilişkin bilinç geliştirmelerini, günlük yaşamlarıyla bilimin bağlantısını 

kurmalarını, bilimsel yöntemi keşfetmelerini,  matematiğin sanatla ve sporla olan ilişkisini fark 

etmelerini, eğlenerek bilimin canlı yüzüyle tanışmalarını amaçlamaktadır. Programın hedef 

kitlesi ilkokul dördüncü sınıflardır. Hedef kitle belirlenirken çocukların gelişimsel özellikleri 

göz önünde bulundurularak, özellikle somut düşünmeden soyut düşünmeye geçtikleri dönem 

seçilmiştir. Proje kapsamındaki etkinlikler ile soyut kavramların somutlaştırılması 

planlanmaktadır. 

Proje kapsamında çocuklar tam bir gün eğitime katılmaktadırlar. Eğitim süresi okulların eğitim 

saatleri çerçevesinde planlanmıştır. Çocuklar eğitim sürecinde matematiksel oyunlar, drama 

çalışmaları, matematik atölyeleri, teknoloji ve matematiği birleştiren etkinlikler gibi birçok 

etkinliğe katılım sağlamaktadırlar. Çocuklara program sonunda değerlendirme amacıyla 

“Öğreniyorum-Eğleniyorum” etkinliği uygulanmaktadır. 

Aranızda Matematiği Sevmeyen Var Mı? programının sonunda çocukların matematiğin 

yalnızca kâğıt, kalem ve sayılardan oluşan bir bilim olmadığını fark etmeleri sağlanmaktadır. 

Matematik bilimini eğlenceli etkinliklerle tanıyarak bu bilime ilişkin olumlu bakış açılarına 

sahip olmaları planlanmaktadır.  

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Aranızda 

Matematiği Sevmeyen Var mı? programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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ARANIZDA MATEMATİĞİ SEVMEYEN VAR MI? 
 

 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 10 Yaş 

Programın Süresi 1 Gün 

Programın Genel 

Amacı 

Çocukları matematik bilimi ile tanıştırmanın yanında; çocukların 

matematiğin yaşamdaki yerine ilişkin bilinç geliştirmelerini, günlük 

yaşamla bilimin bağlantısını kurmalarını, bilimsel yöntemi 

keşfetmelerini,  matematiğin sanatla ve sporla olan ilişkisini fark 

etmelerini, eğlenerek bilimin canlı yüzüyle tanışmalarını 

sağlamaktadır. 

Kullanılan Yöntemler 
Büyük Grup Tartışması, Küçük Grup Tartışması, Soru-Yanıt, 

Drama 

Kazandırılan Beceriler 

ve Davranışlar 
Yazma, Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme 

*Program 10 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. Program 

azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  
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GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  

Etkinliğin 

Bitiş Saati  

1 AÇILAR VÜCUT BULSUN 9.30 10.30 

 ARA 10.30 10.40 

2 
MATEMATİK VE GEOMETRİK 

ŞEKİLLER 
10.40 11.25 

 ARA 11.25 11.35 

3 
GEOMETRİK ŞEKLİMİ ÜRETİYORUM 

GEOMETRİYLE EĞLENİYORUM 
11.35 12.30 

 ARA 12.30 13.30 

4 KAÇ BOYUTLUYUM? 13.30 14.30 

 ARA 14.30 14.40 

5 GEOMETRİ KELİMEM 14.40 15.00 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  

ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Açı 

 Üçgen 

 Kare 

 Dikdörtgen 

 Yamuk 

 Geometrik şekiller 

 Geometrik cebir 

 Üç boyutlu cisimler 

 Perspektif 

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

 

K1) Matematiksel kavramları tanır. 

K2) Geometrik kavramları tanımlar. 

K3) Geometrik şekilleri ayırt eder. 

K4) Geometrik şekilleri tanımlar. 

K5) Açıları tanımlar. 

K6) Farklı açı türlerini ayırt eder. 

K7) Cisimlerin farklı yönlerden görünüşlerini ayırt eder. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: AÇILAR VÜCUT BULSUN 

Kazanımlar:  

K5) Açıları tanımlar. 

K6) Farklı açı türlerini ayırt eder. 

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER 

 

 

SÜREÇ 

Çocuklara ilk olarak ısınma çalışmaları yaptırılır. Daha sonra çevrelerindeki cisimlerin şekillerini 

vücutlarıyla oluşturmaları istenir. Oluşturdukları hareketlere ilişkin yorumları alınır. Daha sonra 

çocukların içlerinde farklı açıların yer aldığı tabloların asılı bulunduğu bir alanda müzik eşliğinde hızlı 

bir şekilde yürümeleri istenir. Müzik kesildiği anda çocuk önünde durduğu tablonun açısını bedensel 

hareketlerle oluşturmaya çalışır. Çocukların burada el-kol-dirsek bölümlerini kullanarak farklı açılar 

oluşturması ve oluşturdukları şekle ilişkin çevreden bir örnek vermeleri istenir. Açıların farklarına ve 

neden bu şekilde adlandırıldığına ilişkin konuşmalar gerçekleştirilir. 

Etkinliğin ikinci bölümünde ise çocuklar gruplara ayrılır.  Her çocuk grubuyla 1-2 eğitmen ve rehber 

ilgilenir. Her gruba bir ip verilir.  Bu ip yardımı ile çocukların bedenlerini de kullanarak bir geometrik 

şekil oluşturmaları istenir. Çocuklardan geometrik şekilleri oluşturduktan sonra, oluşturdukları 

geometrik şekle ilişkin özellikleri ifade etmeleri istenir.  

Çocuklara farklı açılarda durma, farklı geometrik şekilleri oluşturma etkinliklerini gerçekleştirdikten 

sonra, proje ekibi tarafından belirlenmiş üç ünlü ressamın (bu ressamların sadece açıya ilişkin tabloları 

bulunmuştur) eserleri gösterilerek açılara ilişkin görüşleri alınır. Eserlerde hangi geometrik cisimleri 

gördükleri, hangi açılara rastladıklarını ifade etmeleri istenir. 

Tüm etkinliğin sonunda öğrencilerle birlikte farklı açı çeşitleri olduğu ifade edilir ve bunların nasıl 

adlandırıldığı belirtilir. 

 

 

 

 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWwfm0iKrfAhXEa1AKHQ_MCUcQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iyibayan.com%2Felisi-kagidi-ile-yapilan-geometrik-sekiller%2F&psig=AOvVaw34SLnZnovf5g87NXssRYHq&ust=1545246045146380
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: MATEMATİK VE GEOMETRİK ŞEKİLLER 

Kazanımlar:  

K1) Matematiksel kavramları tanır. 

K3) Geometrik şekilleri ayırt eder. 

K4) Geometrik şekilleri tanımlar. 

Süresi: 45 dakika 

MATERYALLER 

 

SÜREÇ 

Etkinlik 20 çocuk ile gerçekleştirilir. Çocuklara ilk beş dakika malzemeleri incelemeleri için zaman 

verilir. Daha sonra çocuklar gruplara ayrılırlar. Üçerli gruplar oluşturulur. Her çocuk grubuyla eğitmen 

ve rehber ilgilenir. Her gruba birkaç matematik materyali verilir (gruba verilecek malzeme takımı 

önceden belli kazanımlar doğrultusunda oluşturulur). Çocuklardan ellerindeki materyallerle 

çevrelerinde yer alan şekillerden bir ya da birkaçını oluşturmaları istenir. Çocuklar grup olarak 

oluşturdukları şekil ya da şekilleri diğer gruplarda yer alan çocuklarla paylaşırlar. Daha sonra gruplarda 

yer alan malzemeler değiştirilerek bu cisimlere ilişkin çocukların yorumları alınır. Örneğin bir gruba 

geometrik cebir materyali geldi. Bu materyal farklı boyutlarda dikdörtgen ve karenin bir araya 

gelmesiyle oluşan bir küptür. Çocuk grubu öncelikle bu şekli inceler. Daha sonra şekli parçalara ayırarak 

aynı cisimden farklı şekle sahip bir cisim üretir.  Ya da çocuk grubuna geometrik bütünleme cismi 

gelebilir. Bu materyal farklı şekillere sahip olan bir cisimdir ve çocuklar yamuk, üçgen, kare gibi farklı 

küçük boyutlardaki cisimlerle daha büyük boyutta olan bir kare ya da yamuğu oluşturabilir. Bu şekilde 

çocuk bazı geometrik şekillerin ispatını eğlenceli bir oyunla gerçekleştirmektedir. Etkinliğin sonunda 

her grubun oluşturduğu geometrik şeklin ispatını yapması istenir. Böylece çocukların farkındalık 

kazanmaları sağlanır. 

Çalışma, grupların birkaç defa materyallerini değiştirmeleri ile tamamlanır. Grupların aynı materyali 

kullanarak farklı matematiksel işlemler yapmaları (birinin aynı cisimi 6 kare ile doldurması, diğerinin 2 

üçgen 3 dikdörtgenle doldurması gibi) sağlanır. Böylece çocukların matematiksel işlemleri yaparken 

değişik yollar kullanabileceklerini fark etmeleri sağlanır.  

 

 

 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib3N6UiarfAhUDmbQKHSNcDokQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.okulstore.com%2Fgeometrik-cebir-tam-kup&psig=AOvVaw1t__lns8R2QICW1-bxUE3W&ust=1545246284463859
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHtIiwiqrfAhUOmbQKHa6lDI4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.matematikciler.com%2Fsoma-kupleri%2F&psig=AOvVaw1CyXU2m1TcAC6r7pXzWRm-&ust=1545246613618422


EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

70 
 

ETKİNLİK 3 

 

Etkinliğin Adı: GEOMETRİK ŞEKLİMİ ÜRETİYORUM GEOMETRİYLE EĞLENİYORUM 

Kazanımlar:  

K2) Geometrik kavramları tanımlar. 

K3) Geometrik şekilleri ayırt eder. 

K4) Geometrik şekilleri tanımlar.  

K7) Cisimlerin farklı yönlerden görünüşlerini ayırt eder. 

Süresi: 55 dakika 

MATERYAL 

  

SÜREÇ 

Etkinliğe 20 çocuk katılır. Çocuklara cisimlerin üç boyutlu oluşuna ilişkin sorular sorulur ve eğitmenler 

tarafından hazırlanan eğitim filmi izletilir. Animasyon özelliği olan bu eğitici kısa film ekipte yer alan 

bir alan uzmanı tarafından hazırlanmıştır. Sunumun izlenmesinin ardından çocuklara kürdan ve oyun 

hamuru verilir ve bu materyallerle herkesin özgün üç boyutlu bir cisim oluşturması istenir. Bu 

çalışmanın ardından çocukların sırayla cismin sağında, solunda, önünde, arkasında durarak cismi görüp 

göremediğini, görüyorsa cismin hangi boyutlarını gördüğü cismin hangi cephesini gördüğü sorulur. 

Daha sonra çocuktan cismin yakınında, uzağında durduğunda cismin görüntüsünde bir değişiklik olup 

olmadığı hakkında konuşulur. Bu çalışmanın ardından çocuklarla bahçeye çıkılarak yakın-uzak, sağ-sol 

oyunu oynanır. Çocuklardan karışık bir şekilde bahçede dolaşırken komut verildiğinde oldukları yerde 

durur. Duran çocuğa etrafında bulunan cisimlerin neresini gördüğü sorulur. Aynı cisme farklı bir 

uzaklıkta duran çocuğa da aynı sorular yöneltilir ve neden farklı olduğu tartışılır. 
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ETKİNLİK 4 

 

Etkinliğin Adı: KAÇ BOYUTLUYUM? 

Kazanımlar:  

K5) Açıları tanımlar. 

K6) Farklı açı türlerini ayırt eder. 

K7) Cisimlerin farklı yönlerden görünüşlerini ayırt eder. 

Süresi: 60 dakika 

SÜREÇ 

Bir önceki etkinliğin ardından çocuklarla küçük bir drama çalışması gerçekleştirilir. Rehberler ve 

eğitmenlerin eşlik edeceği drama çalışmasında, çocuklar ısınma çalışmalarının ardından gruplara 

ayrılırlar. Grupta yer alan çocuklardan bir tanesi ressam rolüne girer, diğerleri ise model rolündedirler. 

Ressam rolündeki çocuk resmini yaptığı arkadaşlarına bir geometrik cismin adını verir ve onları bir 

geometrik şekil olarak çizer. Burada çocuklar geometrik cismin görünen yüzeyini çizer. Buna göre 

duruşlarını basit bir şekilde çizen çocuğun yorumları alınır. Bu yorumlar tüm sınıfla paylaşılır. Bu 

etkinliğin ikinci aşamasında ise bilgisayarda animasyon olarak ekip tarafından hazırlanmış “Ben 

neredeyim?” oyunu oynanır. Çocuklar gruplarıyla birlikte bilgisayarlarda çalışırlar. Bilgisayarda yer 

alan “Ben neredeyim?” oyununda, bir fotoğrafın görüntüsü ve kuşbakışı hali yer almaktadır. İlk bölümde 

yer alan fotoğrafın çekilebilmesi için aşağıda yer alan kuşbakışı görüntüde hangi noktada durulmalıdır? 

sorusu çocuklara yöneltilir. Çocuk animasyondaki görüntüsünü istediği yere koyabilmektedir. Oyunda 

çocuğun amacı fotoğrafı doğru açıdan çekebilmektir.  Çocuk kısa sürede tekrar tekrar uygulama 

gerçekleştirebilir. Bu şekilde de doğru açıyı yakalamaya çalışır ve cisimleri üç boyutlu düşünebilme 

fırsatı yakalar. Çocuk artık binaların önünden geçerken ya da bir fotoğrafa baktığında arkada duran 

cisimlerin küçüklüğünün nedenini açıklayabilir. 
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ETKİNLİK 5 

 

Etkinliğin Adı: GEOMETRİ KELİMEM 

Kazanımlar:  

K2) Geometrik kavramları tanımlar. 

Süresi: 20 dakika 

SÜREÇ 

Çocuklar bir daire oluşturacak şekilde sandalyelere otururlar. Her çocuktan gün boyu öğrendiği geometri 

kavramlarından birinin adını söylemesi istenir. Bu kavram o çocuğun adı olmuştur. Daha sonra 

yuvarlağın ortasına bir çocuk alınır. Rehber tarafından iki kavramın adı söylenir. Söylenen iki kavrama 

sahip ve oturan çocuklar ortadaki çocuğa yerlerini kaptırmadan yer değiştirmeye çalışırlar. Eğer ortadaki 

çocuk bir başkasının yerini kapar ve oturursa yeri kapılan çocuk ortaya geçer. Oyun bu şekilde devam 

eder. Kavramlar çocuklardan alınırken açıklamaları da yapılarak özellikleri tekrar anlatılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

73 
 

GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ 

 

OKUL ADI: 

CİNSİYET: 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resimdeki dar, dik, 

geniş ve doğrusal açı 

modellerinden ikişer 

tane bulun ve gösterin? 
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Soru 2 

Aşağıdaki resimde yer alan geometrik şekillerden kareleri kırmızıya, üçgenleri 

maviye ve dikdörtgenleri sarıya boyayınız. Bu geometrik şekillerden kaç tane 

gördüğünüzü aşağıda verilen boşluğa yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3 

Kare:               … 

Üçgen:            … 

Dikdörtgen:   … 

a) Yandaki şekilde yer alan 

gördüğünüz noktalardan istediğiniz 

sayıda üç farklı geometrik şekiller 

(kare-üçgen-dikdörtgen) 

oluşturunuz. Oluşturduğunuz 

şekillerin üzerine hangi açılara sahip 

olduğunu yazınız. 
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Soru 4 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

b) Yandaki şekilde yer alan 

gördüğünüz noktalardan istediğiniz 

sayıda kullanarak üç farklı açıya 

sahip üç tane üçgen çiziniz.Bu 

üçgenlerin hangi açıya sahip olduğunu 

çizdiğiniz üçgenin altına belirtiniz. 

a) Yandaki şekilde kaç üçgen 

bulunmaktadır? Yazınız. 
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Soru 5 

 Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene ……………………….denir. 

 90°'den 180°'ye kadar olan açılara ……………………………..denir. 

 0°'den 90°'ye kadar………………………………………………………denir 

 Karşılıklı kenarları birbirine eşit, dik ve paralel olan dörtgene 

…………………………………denir. 

 Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktalar kümesine 

…………………………….denir. 

 

 

Herkese Başarılar 

b) Yandaki şekilde kaç tane üçgen, 

kaç tane kare, kaç tane 

dikdörtgen bulunmaktadır? 

Yazınız. 
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ÖNSÖZ 
 

Teknolojinin hızla gelişmesiyle toplumumuzda çocukların bilgiye ulaşabilmesi gittikçe 

kolaylaşmaktadır. Fakat ulaşılan bilginin doğru şekilde kullanılabilmesi, akılda kalıcı olması, 

kısacası öğrenilmiş olması tam anlamıyla mümkün olmamaktadır. Her ne kadar okullarda, 

eğitimciler, teknolojik cihazlar yardımıyla bilgiyi çocuklarımıza aktarsa da, günümüz eğitim 

otoriteleri eğitimin daha iyi olması için sınıfta öğretimin yanı sıra çocuğun eğitimi yaşayarak, 

yaparak, dokunarak, uygulayarak alması gerektiğini belirtmektedir. Bu şekilde kapsamlı eğitim 

verilebilecek konular tabii ki sınırlıdır. Fakat bunların başında da hiç kuşkusuz doğa ve bunun 

en büyük parçası olan hayvanlar gelmektedir. Bu programda amaçlanan; yaşam zincirinin en 

önemli halkası olan hayvanları, çocuklara çeşitli görsel, işitsel eğitim paketleriyle, sonrasında 

gerçeğe özdeş simülasyon maketleri ve tıbbi materyallerle anlatmak ve interaktif uygulamalarla 

çocukların hayvanlar ve doğayla ilgili temel olguları, yaşayarak fark etmelerini sağlamaktır.  

Bunlara ek olarak programda; hayvanlarla iç içe çalışan meslek grubu olan veteriner hekimlerin 

hayvanlarla iletişimi nasıl kurduğu, hastalık-muayene-tedavi süreçlerini nasıl 

gerçekleştirdiğine ilişkin bilgiler vurgulanmakta, ayrıca veteriner hekimlerin diğer birçok 

görevi anlatılmakta, interaktif uygulamalarda birebir örneklenmiş model hayvanlar üzerinde 

katılımcıların veteriner hekim-hayvan ilişkisini simüle etmesi ve doğaya, hayvanlar âlemine 

yeni bir bakış açısıyla bakması desteklenmektedir. 

Programda hedef kitle olarak; 8-12 yaş arası öğrenci grupları seçilmiştir. Yöntem olarak ise iki 

temel aşama belirlenmiştir. Öncelikle çocuklara hayvanlara yönelik hazırlanmış çeşitli görsel-

işitsel eğitim paketleri, konusunda uzman eğitimciler tarafından aktarılmakta, sonrasında 

çocuklar, eğitmen ve rehberler eşliğinde, çocuklara aktif görevler verilerek, öğrendikleri ile 

ilgili faaliyetler yaptırılmakta, böylelikle gözlemlediklerini uygulamaya dökmeleri 

sağlanmaktadır. 

2017 yılından beri uygulanan Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu programı kapsamında 

herhangi bir güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2017 yılından bu yana Milli 

Eğitim Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu 

programı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenen 17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

 

Okan Ekim 

2019, Ankara 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ  

Evcil ve vahşi hayvanlar, hayvanların doğa ile ilişkisi, hayvanların yapısı, yaşayışları ve 

hayvanlara en yakın insanlar olan veteriner hekimler; çocukların her zaman ilgisini çeken ve 

merak uyandıran konuların başında gelmiştir. Fakat günümüzde çocuklar; gerek hayvanlar ve 

doğa ile ilgili bilgileri, gerekse veteriner hekimlik ve benzeri mesleklerin çalışma alanlarını 

sadece televizyonlarda görebilme şansı yakalayabilmektedir. Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim 

Okulu’na katılan çocuklar, evcil ve vahşi hayvanların gerçek dünyasının aslında bilinenden çok 

daha farklı ögeler içerdiğini yaşayarak öğrenme şansı yakalayacaktır.  

Katılımcılar; bir bilim insanı olan veteriner hekimin hayvanları nasıl muayene edip, teşhis 

koyup, iyileştirdiğini anlayabilecek ve bu faaliyetleri bir hayvan sever olarak belirli bir düzeye 

kadar nasıl uygulayabileceğini keşfedecek, kendisi uygulamalı olarak yaparak öğrenecektir. 

Aslında çocuklara, hayatlarının ileriki dönemlerinde bilimsel bir faaliyete nasıl yakın 

olabilecekleri onu nasıl uygulayabilecekleri (doğa ve veterinerlik bilimleri kanalıyla) yaşayarak 

öğretilmiş olacaktır. Ayrıca, Bilim okulumuza katılan çocuklarda doğa ve hayvanların 

korunması, çevre bilinci vb. kavramların pekiştirileceği öngörülmüştür. 

Okullarında doğa ve hayvanlar konusunda temel teorik bilgiyi almış 7-12 yaş grubundaki 

çocukların; hayvanların yapısı ve yaşayışlarını anlayabilmek için gerçeğe özdeş maketler 

üzerinde aktif görevler alarak, gözlemlediklerini uygulamaya dökerek yapan-yaşayan 

konumundaki bilinçli ve istekli bireyler haline getirilmesi programın temel amacıdır. 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Ben Bir 

Veteriner Hekimim Bilim Okulu programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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BEN BİR VETERİNER HEKİMİM BİLİM OKULU 

 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 8-12 Yaş 

Programın Süresi 2 Saat 

Programın Genel Amacı 

Bu program, çocuklara hayvanların yapısı, yaşayışları hakkında 

temel bilgiler vermeyi amaçlamıştır. Ayrıca veteriner hekimlik 

mesleğine ilişkin öğrencilerde farkındalık yaratmak 

amaçlanmaktadır. 

Kullanılan Yöntemler Anlatım, Soru-Yanıt, Drama. 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme. 

*Program 8-12 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  
Etkinliğin Bitiş Saati  

1 
BURAYA NEDEN GELDİK? 

(TANIŞMA – ORYANTASYON) 
9.00 9.20 

 ARA 9.20 9.30 

2 

HAYVANLARI TANIYALIM, HAYVAN 

VÜCUDU NASIL ÇALIŞIR?, DOĞAYI VE 

HAYVANLARI KORUMAK İÇİN BİZLER 

NE YAPABİLİRİZ?, MİKRODÜNYA, 

VETERİNER HEKİM KİMDİR,?, 

GÖREVLERİ NELERDİR?, VETERİNER 

HEKİMİN BİR GÜNÜ 

09.30 10.10 

 ARA 10.10 10.20 

3 HAYDİ VETERİNER HEKİM OLALIM 10.20 11.00 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre 

değişiklik olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Hayvanlar Alemi 

 Memeliler 

 Kuşlar 

 Sürüngenler 

 Böcekler 

 Yabani hayvanlar 

 Nesli tükenmiş hayvanlar 

 İnsan ve hayvanların anatomik yapıları 

ve çalışma şekilleri 

 İnsanlar ve hayvanlar arasındaki 

benzerlikler ve farklılıklar 

  

 Çevre kirliliği 

 Doğanın ve hayvanların korunması 

 Mikroskop 

 Bakteri 

 Virüs 

 Hücre 

 Veteriner hekim 

 Hayvanların muayenesi, tedavisi 

 Ameliyat, operasyon, enjeksiyon 

 Hayvanlardan geçebilen hastalıklar 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1)Veteriner hekimlerin mesleki kıyafet, alet ve ekipmanlarını tanır. 

K2) Nesli tükenmiş olan hayvanların neler olduğunu söyler. 

K3) Hayvanları korumak için yapılması gerekenleri tartışır.  

K4) Hayvanların yaşayış biçimleri ve beslenme alışkanlıkları konusunda temel özellikleri sıralar.  

K5) Hayvanların anatomik özelliklerini ve vücutlarındaki organların görevlerini açıklar. 

K6) Hayvanlarla insanlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri karşılaştırır. 

K7) Veteriner hekimin görevlerini açıklar. 

K8) Evcil ve yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarına nasıl yaklaşması gerektiğini söyler. 

K9) Hayvanlar alemindeki farklı sınıfların (memeliler, sürüngenler, kuşlar vb.) özelliklerini 

tanımlar. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: BURAYA NEDEN GELDİK? (TANIŞMA – ORYANTASYON) 

Kazanımlar:  

K1) Veteriner hekimlerin mesleki kıyafet, alet ve ekipmanlarını tanır. 

Süresi: 20 dakika 

MATERYALLER: Veteriner hekim aletleri, hayvan modelleri 

SÜREÇ 

Program yürütücüsü öğretim üyesi, üzerlerinde veteriner kıyafeti ve ekipmanı bulunan bir ekiple eğitim 

ortamına gelir. Başlangıçta katılımcılarla tanışılarak katılımcıların ve öğretim elemanlarının yapacakları 

kısaca anlatılır. Çocukların yeni girdikleri bu ortama, farklı kıyafetli görevlilere alışmaları sağlanır. 

Aşağıdaki sorular akış sırasına uygun olarak çocuklara yöneltilerek etkinliğin soru-cevap tarzında, 

interaktif olarak geçmesi sağlanır. Dolayısıyla herkesin bu eğitimler boyunca rahatlıkla konuşabileceği, 

soru sorabileceği bir ortam yaratılır.  

* Hoş geldiniz çocuklar, birbirimizi tanıyalım mı? (Öğrencilerle kısa tanışma) 

* Biz neredeyiz? (Cevaplar alınır sonra eğitici açıklar) 

* Buraya neden geldik, sizce burada neler var? (Cevaplar alınır sonra eğitici açıklar) 

* Kimlerin evinde bir hayvanı var? (Cevaplar alınır) 

* Buradaki öğretmenler kimler, neden böyle giyinmişler, ellerindeki bu aletler ne işe yarar sizce? 

(Cevaplar alınır, eğiticiler ve yardımcılar tanıştırılır) 

*Aletlerin ne işe yaradığı, yaptıkları işler model üzerinden anlatılır. 

* Kimler daha önce bir veteriner hekim gördü ya da hayvan hastanesine gitti?  

* Orada neler gördünüz, ne yaptınız? (Cevaplar alınır sonra eğitici açıklar) 

* Buradaki öğretmenlere soracağınız bir soru var mı? (Sorulara program personelinden farklı farklı 

kişiler cevap verir / bir kadın, bir erkek, bir kıdemli, bir kıdemsiz personel) 
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: HAYVANLARI TANIYALIM. HAYVAN VÜCUDU NASIL ÇALIŞIR? 

DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAK İÇİN BİZLER NE YAPABİLİRİZ? 

MİKRODÜNYA. VETERİNER HEKİM KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR? VETERİNER 

HEKİMİN BİR GÜNÜ 

Kazanımlar:  

K2) Nesli tükenmiş olan hayvanların neler olduğunu söyler. 

K3) Hayvanları korumak için yapılması gerekenleri söyler.  

K4) Hayvanların yaşayış biçimleri ve beslenme alışkanlıkları konusunda temel özellikleri sıralar. 

K5) Hayvanların anatomik özelliklerini ve vücutlarındaki organların görevlerini tanımlar. 

K6) Hayvanlarla insanlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri açıklar. 

K7) Veteriner hekimin görevlerini açıklar. 

K8) Evcil ve yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarına nasıl yaklaşması gerektiğini ifade eder. 

K9) Hayvanlar alemindeki farklı sınıfların (memeliler, sürüngenler, kuşlar vb.) özelliklerini tanımlar. 

Süresi: 40 dakika 

SÜREÇ 

Bu etkinlikte, eğitmen ve yardımcılar, hayvanları taksonomik olarak anlatan yazısız, görsel ve işitsel 

içerikli bir sunum yapar. Bu sunumda hayvan türleri sınıflandırılır, sırayla memeliler, kuşlar, 

sürüngenler ve böceklere ait en belirgin türler görsel olarak anlatılır. Bu türler; coğrafi yaşam alanları, 

ayırt edici özellikleri ve çıkarttıkları sesler gösterilerek tanıtılır. Sonrasında nesli tükenmiş hayvanlardan 

bahsedilerek ve nesillerinin neden tükenmiş olabileceği tartışılır. Türü tükenme tehlikesiyle karşı 

karşıya olan hayvanlardan bahsedilerek neden böyle bir tehlike olduğuna değinilir, buradan da çevre 

kirliliği ve doğanın korunması bilinci ile ilgili vurgular yapılır. Sunum sırasında aşağıdaki sorular akış 

sırasına uygun çocuklara yöneltilerek etkinliğin soru-cevap tarzında ve etkileşimli olarak geçmesi 

sağlanır. 

Katılımcılara hayvanların görselleri gösterilir ve bu görsellerdeki hayvanları tanıyıp tanımadıkları 

sorulur. Öğrencilerin ön bilgilerinin tespiti yapılır.  

Hayvanlardan bildikleriniz hangileridir? sorusu gruba yöneltilir. 

Hayvanlar, memeli hayvanlar, kanatlı hayvanlar, sürüngenler, yabani ve evcil hayvanlar olarak 

sınıflandırılarak bu hayvanların özelliklerinden bahsedilir. 

İnsanlar ile hayvanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu sorulur ve açıklama yapılır.  

Hayvanların çıkardıkları sesler taklit edilir. 

Keseli hayvanların ne olduğu, nerede yaşadıkları tartışılır. 
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Nesli tükenmiş hayvanların neler olduğu ve bu hayvanların nesillerinin neden tükendiği üzerinde 

durulur.  

Hayvanları korumak için yapılması gerekenlerin neler olduğu anlatılır. Katılımcıların üzerine düşen ve 

yapabilecekleri görevler tartışılır.  

Çevrenin önemi ve çevreyi korumak için yapılması gerekenler anlatılır. Katılımcıların üzerine düşen ve 

yapabilecekleri görevler tartışılır. 

Etkinliğin devamında eğitmen tarafından görsel fotoğraflardan oluşan powerpoint sunusu ile, anlatılmak 

istenen canlının önce küçük bir kısmının büyütülmüş fotoğrafı konulacak, öğrencilerden ne olduğunu 

tahmin etmesi istenecektir. İnteraktif konuşma sonrasında o canlınınnormal boyutlu resmi 

görüntülenecektir. Daha küçük boyutlu canlı türü seçilerek, görseldeki obje gittikçe küçültülecektir. 

Sonrasında mikroskobik canlılara geçiş yapılacaktır. Hastalık yapan E. coli gibi bakteriler, virüsler ve 

bazı vücut hücrelerinden bahsedilecektir. Bu şekilde sunum sürdürülecektir. Sunumun sonunda bu 

büyütmelerin ne ile elde edildiğine vurgu yapılacaktır ve mikroskop tanıtılacaktır. Mikroskobu kullanan 

meslek grupları katılımcılara sorulacak ve bu meslek gruplarından birinin de veteriner hekimler olduğu 

vurgulanacaktır.  

Etkinliğin bundan sonraki bölümünde veteriner hekimin ne iş yaptığı, görevlerinin neler olduğu ve nasıl 

çalıştığı üzerinde durulacaktır.  Slaytlarda veteriner hekimin yaptığı değişik görevlerden ve 

hizmetlerden örnek fotoğraflar konarak bu faaliyetler anlatılacaktır. 

Etkinlikte, veteriner hekim olan eğitmen, beyaz önlükle veya yeşil renkli cerrahi operasyon kıyafetiyle 

eğitimi gerçekleştirir. Görsel fotoğraflardan oluşan powerpoint sunusunda hayvanların sağlıklı 

fotoğrafları gösterilecek sonrasında hayvanların da bizler gibi hasta olabilecekleri vurgulanır. Bu vurgu 

sonrasında veteriner hekimin muayene ederken fotoğrafları gösterilir. Veteriner hekimin yaptığı diğer 

görevler görsel resimler ve kısa görüntülerle anlatılır. Hayvanları neden çok sevmemiz gerektiği, bu 

dünyayı hayvanlarla beraber paylaşırsak hayatta kalabileceğimiz vurgulanır. Günlük hayatta 

karşılaştığımız ev, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda farkındalık yaratılır. 

Veteriner hekim olan eğitmen, yardımcı personel ile birlikte gerçeğe özdeş hayvan modelleri üzerinde, 

hayvan muayenesini, teşhis ve tedavi şekillerini drama yöntemi ile basit bir şekilde gösterecektir. 
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ETKİNLİK 3 

Etkinliğin Adı: HAYDİ VETERİNER HEKİM OLALIM 

Kazanımlar:  

K1) Veteriner hekimlerin mesleki kıyafet, alet ve ekipmanlarını tanır. 

K7) Veteriner hekimin görevlerini açıklar. 

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: Hayvan modelleri, tıbbi alet ve ekipmanlar 

SÜREÇ 

Bir önceki etkinlikte eğitmen veteriner hekimin anlattığı ve gerçeğe özdeş model hayvan üzerinde 

gösterdiği muayeneleri, hayvanlara yaklaşımlarını, teşhis, tedavi tekniklerinin katılımcılar tarafından 

yapılması sağlanır.  

Etkinlikte süreç şu şekilde olacaktır: 

Çocuklar iki kişilik gruplara ayrılır ve her gruba bir hayvan modeli verilir. Öncelikle hayvanlarına bir 

isim bulmaları istenir. Sonrasında da hayvanların hangi nedenle veteriner kliniğine geldiklerini 

kurgulamaları ve iki veteriner hekim meslektaş olmaları istenir. 

İki meslektaş veteriner hekim (katılımcılar), eğitmen ve yardımcı görevlilerin de desteğiyle drama 

tekniğini de kullanarak, hastanın şikâyetlerini bulur, hayvanı muayene eder, hastalığı teşhis edip, 

oyuncak veteriner tıbbi alet ve ekipmanlarını da kullanarak tedavisini yapar. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
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PROGRAM KOORDİNATÖRÜ 

PROF. DR. CEM ÖZKAN 
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Bu kitapçık Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü’nün desteklediği 

17B0241001 kod numaralı “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı 

proje kapsamında hazırlanmıştır. 

Bu program kitapçığını yayına hazırlanma, basım ve yayım telif hakları Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk 

Üniversitesi) Koordinatörlüğü’ne aittir. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) 

tarafından “Çocuk Bilim Merkezi Programlarının Değerlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan 

bu program kitapçığının bütün hakları saklıdır. İlgili Merkezden izin almadan kitapçığın tümü ya da 

bölümleri elektronik, fotokopi veya benzer başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. 

Telif Hakkı © 2019 Ankara Üniversitesi 

Tüm hakları saklıdır. 

Publication of this program booklet, printingandpublishingcopyrightbelongstotheChildren'sScience 

Center (Children'sUniversity) Coordination. Thisproject-producedbookletsupportedby Ankara 

UniversityScientificResearchProjects (BAP) andtitled as “Evaluation of the Programs of 

Children'sScience Center", the Project is reservedallrights.Nopart of thisprogrambookletisreproduced, 

reprintedordistributedin a retrievalsystemorinany form orbyanymeanselectronic, photocopy, 

orthelikewithoutpermissionoftheCenter. 

Copyright © 2019 by Ankara University 

Allrightsreserved 
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Proje Yürütücüsü: 
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Program Değerlendirme Uzmanları 
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Böcek Şenlik Okulu 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

GİRİŞ 

BÖCEK ŞENLİK OKULU 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması, bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ve toplumların 

gelişmişlikleri ile refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatı 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesinin çalışmalarında farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli ve aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup, programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair bulgular 

sunmuştur. Bu bulgular şu şekilde özetlenebilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmıştır ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ  

 

Doğadaki canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böcekler hakkında toplum genelinde yeterli 

bilgiye sahip değiliz. Böcekler hakkında bildiklerimiz de bazen, bu canlılardan tiksinmemizi, 

korkmamızı ya da uzak durmamızı sağlamaktadır. Toplumu doğadan uzaklaştıran bu olumsuz 

davranış biçimini ortadan kaldırmaya katkı sağlamak için Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından Böcek Şenlik 

Okulu (BÖŞO) kurulmuştur.  

BÖŞO ile doğanın en büyük canlı grubu olan böcekler hakkında toplumu bilinçlendirmek ve 

böcekleri tanıtarak sevdirmek istiyoruz. İlk etkinlik olarak BÖŞO, İlköğretimde Böceklerle 

Ekoloji Eğitimi’ni düzenlemiştir. Başlangıçta ilköğretim için düzenlenen bu program, daha 

sonra okul öncesi (5-6 yaş), orta öğretim kademeleri ve özel eğitim grupları için de 

uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal sorumluluk projesi olarak düşünülen bu programa Bitki 

Koruma Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri önemli katkılar sağlamaktadır. 

Etkinlikler, çocukların böceklere karşı doğal bir merakı olduğunu, böceklere karşı olan 

öğrenilmiş korkuların kırılabildiğini göstermiştir. Programda çocuklara böceklerle ilgili sağlıklı 

bir tavır geliştirmeleri, en azından tüm böceklerin zararlı olmadıkları öğretilmektedir. Ayrıca 

yapılan çalışmalar böcekleri ekoloji eğitimi dışında, fotoğrafçılık, bahçıvanlık, sanat ve zanaat, 

okuma, hareketli oyunlar, bilgisayar, yurttaşlık bilgisi gibi konularla da entegre etmenin 

mümkün olduğunu göstermiştir.  

Böcek Şenlik Okulu, konusu olan böceklerin sayıları ve önemleri nedeniyle çocukları bilimle 

tanıştırmak için mükemmel bir fırsat sağlamaktadır. Çocukların böceklere karşı olan doğal 

merak ve ilgileri, bilimi öğretmek için sınırsız bir enerji ve araç olarak kullanılabilir. Böcekler 

konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeye ve bilimsel çalışmaya 

özendirmeyi amaçlayan Böcek Şenlik Okulu programının öncelikli hedef kitlesi 5-15 yaş grubu 

çocuklardır. Bu program ile;  

 Çocukları canlılar içinde en büyük grubu oluşturan böceklerle  tanıştırmak, 

 Çocuklarda böcek-insan ilişkileri konusunda farkındalık yaratmak, 

 Çocukların böceklerin yaşamlarını gözlemlemelerine olanak sağlamak  

 Çocuklardaki, çoğunluğu yanlış bilgilere dayanarak ortaya çıkmış olan korku ve tiksinti 

gibi olumsuz duyguları azaltabilmek, bunun yerine böceklere karşı sağlıklı tavır 

geliştirmelerini sağlamak, 

 Çocukları, böceklerin besin zincirindeki önemi konusunda bilgilendirerek, ekoloji 

bilincinin gelişmesini sağlamak, 

 Çocuklarda böcekler konusunda elde edilecek farkındalığın günlük yaşamda 

uygulamaya dahil edilerek, ekolojik dengede yaşanan problemlere karşı duyarlılığın 

arttırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
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Böcekler konusunda farkındalık yaratarak ekoloji bilincini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmayı 

özendirmeyi amaçlayan bu program üç saatlik, bir günlük, bir haftalık, bir aylık ve üç aylık 

dönemlerde gerçekleştirilmektedir. 

Bu program ile çocuklar, böcekleri kullanarak ekoloji konusunda edindikleri bilgi ve becerileri 

kendi yaşamlarında uygulamaya geçirmelerinin yanında, gerek arkadaş ve gerekse aile 

bireyleriyle paylaşması konusunda da cesaretlendirilmektedir. 

Çalışmalar, beş-altı kişilik gruplarla gerçekleştirilmektedir. Atölye çalışmalarında kullanılan 

etkinlikler, öğretim programının ekoloji ile ilgili kapsamına, kazanımlarına ve içeriğine uygun 

olarak hazırlanmıştır. Atölye çalışmalarında çocukların etkinlikleri doğrudan paylaşması ve 

sorgulamasına olanak tanınmıştır. Programın uygulanmasında Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma Bölümü müzesinde bulunan böcek koleksiyonundan 

yararlanılmaktadır. Teorik olarak anlatılan böcekler dünyasının gerçek ile nasıl örtüştüğünün 

çocuğun belleğinde yer etmesi sağlanmaktır. Program sürecinde farklı irilikte, farklı şekillerde, 

farklı renklerde ve farklı işlevlerdeki ilgi çekici, merak uyandırıcı böcek örnekleri görsel olarak 

sunulmakta, zararlı böceklerin, ürünlerinden yararlanılan böceklerin (bal arısı, ipek böceği vd.) 

ve faydalı böceklerin (parazitoitler ve predatörler) örnekleri doğrudan ya da büyüteç 

kullanılarak incelenmektedir.  

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımları, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Böcek 

Şenlik Okulu programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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BÖCEK ŞENLİK OKULU 
 

 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 5-15 Yaş 

Programın Süresi Yarım Gün 

Programın Genel 

Amacı 

Bu programda, çocukların böcekler hakkındaki bilgi düzeylerini 

deneysel çalışmalarla artırmak, çocuklarda ekolojik denge 

konusunda farkındalık yaratmak, böylece, böceklere karşı var olan 

olası olumsuz tutumların giderilmesi amaçlanmıştır.  

Kullanılan Yöntemler Tartışma, Soru-Yanıt, Oyun Oynama, Deney  

Kazandırılan Beceriler 

ve Davranışlar 
Yaratıcı Düşünme, Tartışma 

*Program 5-15 yaş grubu çocuklar için hazırlanmış olup, yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye 

uygundur. Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  

Etkinliğin 

Bitiş Saati  

1 BÖCEK NEDİR? NE DEĞİLDİR?  9.30 11.00 

 ARA 11.00 11.15 

2 BÖCEK OYUNLARI 11.15 12.15 

 ARA 12.15 12.30 

3 
BÖCEKLERİ DAHA YAKINDAN 

TANIMAK 
12.30 13.45 

 ARA 13.45 14.00 

4 BÖCEK ÇİZGİ FİLMİ SEYRETME 14.00 14.45 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Atrap 

 Böcek çeşitleri 

 Böceklerin antenleri 

 Böceklerin kanatları 

 Böceklerin bacakları 

 Böceklerin görmesi 

 Böceklerin beslenmesi 

 Böceklerin besin zincirindeki önemi 

 Böceklerin yaşam döngüsü 

 Ekoloji 

 Ekolojik döngü 

 Böceklerin Biyolojik dönemleri 

 Parazitoit 

 Predatör 

 Metamorfoz 

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

 

K1) Böceklerin en fazla türe sahip canlı grubu olduğunu fark eder. 

K2) Böceklerin farklılıklarını sıralar.  

K3) Böceklerdeki kanat, bacak ve antenlerin işlevlerini söyler. 

K4) Bir canlı türünün böcek olup olmadığını ayırt eder. 

K5) Farklı böcek türlerini tanır. 

K6) Böceklerin farklı tür besinlerle beslendiğini keşfeder. 

K7) Yararlı ve zararlı böcekler arasındaki farkları söyler. 

K8) Böceklerin biyolojik dönemlerini ayırt eder.  

K9) Metamorfozu (başkalaşımı) açıklar. 

K10) Böceklerin yararlarını ve zararlarını sıralar.  

K11) Ürünlerinden yararlanılan böcekleri gruplar.  

K12) Böceklerin temel gereksinimlerini açıklar.  

K13) Böceklerin besin zincirindeki önemini söyler. 

K14) Böceklerin aktif ve pasif korunma mekanizmalarını sıralar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

101 
 

ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: BÖCEK NEDİR? NE DEĞİLDİR? 

Kazanımlar: 

K1) Böceklerin en fazla türe sahip canlı grubu olduğunu fark eder. 

K2) Böceklerin farklılıklarını sıralar. 

K3) Böceklerdeki kanat, bacak ve antenlerin işlevlerini söyler. 

K4) Bir canlı türünün böcek olup olmadığını ayırt eder. 

K5) Farklı böcek türlerini tanır. 

K6) Böceklerin farklı tür besinlerle beslendiğini keşfeder. 

K7) Yararlı ve zararlı böcekler arasındaki farkları söyler.  

K8) Böceklerin biyolojik dönemlerini ayırt eder.  

K9) Metamorfozu (başkalaşımı) açıklar. 

K10) Böceklerin yararlarını ve zararlarını sıralar.  

K11) Ürünlerinden yararlanılan böcekleri gruplar. 

K12) Böceklerin temel gereksinimlerini açıklar. 

K13) Böceklerin besin zincirindeki önemini söyler. 

 K14) Böceklerin aktif ve pasif korunma mekanizmalarını sıralar.  

Süresi: 90 dakika 

MATERYALLER Bilgisayar sunusu, çeşitli canlı böcek örnekleri 

SÜREÇ  

Çocukların ön bilgilerinin yoklanması için “daha önce hiç böcek gördünüz mü? Nerede gördünüz?” gibi 

sorularla giriş yapılır. Çocuklardan gelen yanıtlar doğrultusunda, çocukların isimlerini söyledikleri 

hayvanların böcek olup olmadığı sorularak, dikkat çekilir ve akıl yürütmeleri sağlanır. Çocuklara, 

sunum aracılığıyla yansıtılan farklı türlerde canlılar ve sınıfa getirilen maketler yardımıyla hangi 

özellikteki canlılara böcek denileceği ya da denilmeyeceği açıklanır. Böylece çocukların canlılar 

arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmeleri sağlanır. Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi 

amacıyla çocuklardan iki farklı grup oluşturularak, sırayla böceklerin farklı kısımları tahtaya çizdirilir. 

Ardından sunuma yansıtılan canlıların böcek olup olmadığı sorularak yanıtlar alınır. Sunumda böceği 

diğer canlılardan ayıran morfolojik özellikler üzerinde kısaca durulur. Ardından, kelebeğin, uğur 

böceğinin ve çekirgenin yaşam döngüsünün aşamaları açıklanır ve bilgileri pekiştirmek amacıyla 

çocuklara farklı resimler gösterilerek, hangi yaşam döngüsünde olduğu sorulur ve yanıtlar alınır. 

Öğrenilen bilgiler çerçevesinde, zararlı böcek kavramı çocuklarla tartışılır. Çocuklara bir canlıya böcek 
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diyebilmek için gereken şartların neler olduğu sorulur. Bir canlının böcek olabilmesi için gerekli olan 

bacak ve anten sayısının üzerinde durulur. Böceklerin çıkardığı sesler ve görsellerle böceklerin isimleri 

sayılır. Böceklerin yumurtalarını neden toprağa gizledikleri, beslenmeleri, böceklerdeki anten, antenin 

önemi ve özellikleri, kelebeğin gözlerindeki çizgilerin önemi ile böceklerin meyve ve sebze üretimi 

hakkında konuşulur. Arının önemi üzerinde durularak, kraliçe arı ile işçi arıların görevleri açıklanır. 

Böceklerin kanat sayılarından ve kanatların özelliklerinden bahsedilir. Böceklerin görmesinin nasıl 

olduğu ve biyolojik özellikleri görsellerle sunularak, anlatılır. Ekolojinin öneminden ve ekolojiyi 

korumak için yapılması gerekenlerden bahsedilir.  Böcekler ve insanlar arasındaki benzerlik ve 

farklılıkların neler olabileceği sorulur. Böcekler ve insanların neler için rekabet ve kavga ettikleri ve 

hangisinin daha tehlikeli olduğu yönünde çocukların fikir yürütmeleri istenir Etrafı temizleyen 

böceklerin neler olduğundan bahsedilir. Tüm canlıların yaşamlarının birbiriyle çok yakından bağlantılı 

olduğu anlatılır.  Hazırlanan sunum, çocukların konu ile ilgili sorgulama ve yorum yapma yeteneklerini 

cesaretlendirici şekilde hazırlanmış, sunumda dikkat çekici ilginç örnekler verilerek çocukların 

meraklarına merak katmayı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.  Çocukların arıların yaşamı konusunda 

bilgi sahibi olmaları için cam yüzeylere sahip arı kovanları yaptırılır. Hazırlanan bu düzenek ile arıların 

yaşam şekilleri, kovan içindeki petek örmesi, bal yapması, kovan içi sıcaklığını nasıl sabit bir derecede 

tuttukları gibi temel davranışlarının doğrudan ve büyüteç kullanımı ile görsel olarak incelemelerine 

olanak sağlanmaktadır. Bu etkinlik, hepimizin zevkle tüketmekte olduğu balın üretimini sağlayan arılar 

hakkında birçok çocuğun (arı sokması nedeniyle) sahip olduğu olumsuz önyargıların kırılmasını 

sağlamak için tasarlanmıştır. Bu inceleme sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı kastların (işçi arılar, 

erkek arı, kraliçe) farklı işlevleri konusunda çocuklara düşündürücü sorular yöneltilir ve çocuklardan 

gelen sorular yanıtlanır.  
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: BÖCEK OYUNLARI 

Kazanımlar:  

K2) Böceklerin farklılıklarını sıralar.  

K3) Böceklerdeki kanat, bacak ve antenlerin işlevlerini söyler. 

K4) Bir canlı türünün böcek olup olmadığını ayırt eder. 

K7) Yararlı ve zararlı böcekler arasındaki farkları söyler.  

K8) Böceklerin biyolojik dönemlerini ayırt eder.  

K10) Böceklerin yararlarını ve zararlarını sıralar.  

K11) Ürünlerinden yararlanılan böcekleri gruplar.  

Süresi: 60 Dakika  

MATERYALLER: Atrap, parmak boyaları, çeşitli ve farklı böcek oyuncakları, program özelinde 

hazırlanan bowling, çeşitli oyuncaklar 

SÜREÇ  

Bu etkinlik kapsamında çocuklara öncelikle atrap tanıtılır, işlevlerinden ve nasıl kullanıldığından 

bahsedilir. Sonrasında çocuklar üç gruba ayrılır. İlk grup atrapları alarak bahçeye çıkar ve eğitmen 

eşliğinde atrap kullanarak böcek yakalar. İkinci grup oyuncak atölyesine girer, oyuncaklar içerisinden 

böcek olanlar ve olmayanları ayırt eder, böcek oyuncaklarının özelliklerini arkadaşlarına anlatır ve 

oyuncakları kullanarak çeşitli oyunlar (dramatik oyun, bowling, basketbol vb.) oynar. Üçüncü grup ise 

parmak boyaları ve kağıt kullanarak parmak izleri ile böcek bahçelerini yapar, kendi böceklerini tasarlar.  
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ETKİNLİK 3 

 

Etkinliğin Adı: BÖCEKLERİ DAHA YAKINDAN TANIMAK 

Kazanımlar:  

K1) Böceklerin en fazla türe sahip canlı grubu olduğunu fark eder. 

K2) Böceklerin farklılıklarını sıralar.  

K3) Böceklerdeki kanat, bacak ve antenlerin işlevlerini söyler. 

K5) Farklı böcek türlerini tanır. 

K6) Böceklerin farklı tür besinlerle beslendiğini keşfeder. 

K7) Yararlı ve zararlı böcekler arasındaki farkları söyler. 

K11) Ürünlerinden yararlanılan böcekleri gruplar.  

Süresi: 75 dakika 

MATERYAL Böcek Koleksiyonu, mikroskop, büyüteç 

SÜREÇ 

Böcek koleksiyonundan böcekler tekrar incelenir ve isimleri söylenir. Daha sonra böcekleri 

yiyeceklerden uzaklaştırmak için tuz kullanılması gerektiği anlatılır. Mikroskop altında çok küçük olan 

böcekler incelenir. Laboratuvarda yetiştirilen böcekleri çocukların ellerine alarak, dokunmaları sağlanır. 

Bu etkinlikte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü müzesinde bulunan böcek 

koleksiyonundan yararlanılır. Burada farklı irilikte, farlı şekillerde, farklı renklerde ve farklı işlevlerdeki 

ilgi çekici, merak uyandırıcı böcek örnekleri görsellerle anlatılır. Çocukların derslerde resimlerini 

gördüğü, zararlı böceklerin, yararlı böceklerin (bal arısı, ipek böceği vd.) ve zararlı böcekleri yiyen 

böceklerin (parazitoitler ve predatörler) örnekleri doğrudan ya da büyüteç ve mikroskop kullanarak 

incelenir. Kullanılan büyüteçler ile bir taksonomist gibi böceklerin anten, bacak, kanat, ağız yapıları, 

vücut bölümlerinin incelenmesine olanak sağlanır. Bu inceleme sürecinde rehber ve eğitmenler, farklı 

böceklerin farklı işlevleri konusunda çocuklara sorular sorar ve çocuklardan gelen soruları yanıtlanır. 
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ETKİNLİK 4 

 

Etkinliğin Adı:  BÖCEK ÇİZGİ FİLMİ SEYRETME 

Kazanımlar:  

K3) Böceklerin kanat, bacak ve anten sayılarını ve bunların işlevlerini söyler. 

K6) Böceklerin farklı tür besinlerle beslendiğini keşfeder. 

K8) Böceklerin biyolojik dönemlerini ayırt eder.  

K10) Böceklerin yararlarını ve zararlarını sıralar.  

K12) Böceklerin temel gereksinimlerini açıklar.  

K13) Böceklerin besin zincirindeki önemini söyler. 

K14) Böceklerin aktif ve pasif korunma mekanizmalarını sıralar.  

Süresi: 45 dakika 

SÜREÇ 

Karınca ve sineklerin birbiriyle rekabeti anlatılır. Ayrıca ekoloji konusunda duyarlılık kazandırılması 

sağlanır. Dört adet, beşer dakikalık farklı ve komedi içerikli karton böcek filmlerinin sunumu yapılır. 

Filmlerde konu olarak besin, su, çiftleşme, yuva ve korunma gibi konularda böceklerin rekabetini 

anlatan ekolojik ilişkiler seçilmiştir. Sunum sırasında ve sonunda sorulmak üzere hazırlanan sorular, 

eğitimler sürecinde verilen bilgilerin tekrarı olma özelliği dışında çocukların konu ile ilgili akıl yürütme 

ve konuyu yorumlama yetilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Çizgi filmler ara ara 

durdurularak, çocuklara sorular yöneltilir.  
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Bu kitapçık Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü’nün desteklediği 

17B0241001 kod numaralı “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı 

proje kapsamında hazırlanmıştır. 
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Bu program kitapçığını yayına hazırlanma, basım ve yayım telif hakları Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk 
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Dünyamızı Kim Sarsıyor? 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

ÖNSÖZ 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

GİRİŞ 

DÜNYAMIZI KİM SARSIYOR? 
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ÖNSÖZ 
 

Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra ülkemiz gündeminden hiç düşmeyen deprem 

konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarca çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar, haklı sebeplerle, genellikle Marmara Bölgesi ve dolayında 

yoğunlaşmıştır. Fakat ülkemizin hemen her bölgesi aktif depremsellik nedeniyle depremle 

yaşamak öğrenilmesi gereken bir konudur. Halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesine 

küçük yaşta başlanması kaçınılmazdır. Depremin öğrencilere oyunlarla, farklı yöntem ve 

tekniklerle anlatılması ülkemizde son derece önemli olan bu konuya farklı bir pencereden 

bakmalarını sağlayacaktır.  

 

Ankara Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADAUM), Ankara Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Çocuk 

Üniversitesi Koordinatörlüğü’nün desteğiyle ‘Dünyamızı Kim Sarsıyor?’ programı 

hazırlanmıştır. Bu programın temel amacı; 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin deprem sırasında 

yer içinde neler olduğu ve yeryüzüne nasıl yansıdığı konusunda farkındalıklarını artırmaktır. 

Program ayrıca, depremden önce gerekli önlemlerin alınmasını ve deprem olduğu sırada 

güvenli şekilde hareket edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.  

 

  

‘Dünyamızı Kim Sarsıyor?’ deprem farkındalık programı ilk olarak 10 Haziran 2011 tarihinde 

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Koordinatörlüğü’nün düzenlediği bilim panayırında 

öğrencilerle tanışmıştır. Programda konusunda deneyimli eğitmenler ve rehberlerin yanı sıra 

gönüllü üniversite öğrencileri de görev almaktadır. Program 2012 yılında TÜBİTAK- Bilim 

Toplum Projeleri kapsamında bir yıl süreyle desteklenmiş ve geniş bir kitleye ulaşmıştır. Halen 

aktif olarak öğrencilerle buluşan program, katılımcı öğrencilerden büyük ilgi görmüştür. Bu 

deneyimler, öğrencilerin konuya büyük bir ilgi ve merakla yaklaştıklarını göstermiştir.  

2011 yılından beri uygulanan Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? programı kapsamında 

herhangi bir güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana Milli 

Eğitim Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Aranızda Matematiği Sevmeyen Var mı? 

programı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenen 17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

Begüm Çıvgın 

2019, Ankara 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ev Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ 

Program ile halkın geleceği olan 11 – 16 yaş grubu öğrencilerin depremin fiziksel anlamını da 

öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ülkemizde hemen her birey, büyük veya küçük depremlere 

tanık olmuştur. Medyadan sıklıkla duyulan bazı kavramların (deprem büyüklüğü ve şiddeti, fay 

vb.) anlamını öğrenmeye en yatkın oldukları yaşlarda öğretmek topluma deprem konusunda 

daha bilinçli bireyler kazandırmak açısından faydalı olacaktır. Deprem sırasında panik 

yaşanması büyük ölçüde ‘yer içinde gerçekten ne olmaktadır?’ sorusunun cevabının 

bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu programda öğrencilere teorik bilgiden çok drama ve 

yaparak-yaşayarak öğrenme teknikleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalı etkinliklerde öncelikle 

depremlerin meydana geldiği ‘yer küre’ hakkında gerçek doğayı öğretici bilgiler verilmektedir. 

Yer kürenin içyapısını ve levha tektoniğini en genel hatlarıyla öğrenen öğrenci, depremlerin 

nasıl meydana geldiği, deprem sırasında açığa çıkan deprem dalgalarının yer yüzeyine ya da 

diğer bir deyişle ‘bize’ nasıl ulaştığı ve nelere sebep olduğu hakkında verilecek bilgilerin daha 

kolay anlaşılması için gerekli alt yapıya sahip olmaktadır. Bu kapsamda, görsel sunumlar 

(filmler, animasyonlar, fotoğraflar) ve modeller (yer küre modelleri, haritalar, vb.) kullanılarak 

öğrencilere bilgi aktarılmakta, öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı faaliyetler (ör: sismik 

dalgaların hareketlerinin benzetimi, hamurlarla yerküre modeli yapımı, vb.) yapılmaktadır. 

Depremin gerçekten ne olduğu anlatıldıktan sonra deprem – yapı etkileşimi konusunda 

uygulamalı etkinlikler ve görseller kullanılarak yapıların depremden nasıl etkilendiği 

anlatılmaktadır. Olası bir depremden önce alınması gereken önlemler ve deprem olduğu zaman 

paniğe kapılmadan en güvenli şekilde nasıl davranılması gerektiği konuları da programa katılan 

öğrencilere aktarılmaktadır. Her türlü afet için geçerli olan deprem öncesi alınabilecek 

önlemlerin katılımcılar tarafından diğer aile fertleri ile ve çevresindekilerle paylaşılması, 

böylece bilginin geniş kitlelere yayılması üzerinde önemle durulmaktadır.  

 

 

Program kapsamında değinilen konular aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

 

Deprem: Levhalar, ergimiş kayalardan oluşan magma üzerinde hareket ederler. Bu hareket 

sırasında levhalar arasındaki büyük kaya kütleleri birbirine takılır ve sürtünme sırasında fay 

denen zayıf yerlerde zorlanmayla gerilme enerjisi birikir. Sürütmenin artması ile faylar kırılır 

ve yer kabuğunun bir parçası aniden hareket eder. Bu kırılmayla birlikte birikmiş olan büyük 

miktardaki gerilme enerjisi aniden açığa çıkar ve sismik dalgalar şeklinde yer içinde yayılır, bu 

dalgalar yeryüzüne ulaştıklarında sarsıntıya neden olurlar. Bu olaya ‘tektonik deprem’ denir. 

Dünya’da meydana gelen depremlerin %90’ı tektonik depremlerdir. Bunun dışında, volkanların 

patlaması sonucu oluşan yanardağlarla alakalı ‘volkanik depremler’ olur. Türkiye’de aktif 

yanardağ olmadığından ülkemiz bu tip depremlerden etkilenmez. Yeraltındaki mağara, maden 

galerisi vb. boşlukların tavan bloklarının çökmesi ile ‘çöküntü depremleri’ oluşur, bunların 

enerjileri azdır ve etkileri yereldir. Ayrıca, toprak kaymaları, mayın patlamaları veya nükleer 

testler sonucunda da depremler gerçekleşebilir. 

Deprem Büyüklüğü: Deprem kayıtları ve çeşitli matematiksel bağıntılar kullanılarak 

hesaplanan, depremde açığa çıkan enerji miktarının ölçüsüne ‘deprem büyüklüğü’, ‘magnitüd’ 

veya ‘aletsel büyüklük’ denir. Deprem büyüklüğünün hesaplanmasında farklı veriler 

kullanılarak farklı büyüklükler hesaplanabilir (örneğin: Yerel büyüklük, Moment magnitüd). 
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Büyük bir deprem olduğunda farklı kuruluşlarca deprem büyüklüğünün birbirinden farklı 

açıklanması yapılan bir hesaplama hatasından kaynaklanmamaktadır, sebep genellikle farklı 

yöntemlerle deprem büyüklüğü hesaplamış olmalarıdır. 

Deprem şiddeti: Depremin yeryüzündeki etkilerinin gözlenen ve hissedilen ölçüsüne ‘depremin 

şiddeti’ denir. Şiddet, depremin büyüklüğü ve uzaklığı, yerin yapısı, yapıların sağlamlığı gibi 

etkenlere göre değişir. Deprem şiddeti, insanların depremi hissetme ölçüleri, eşyaların hareket 

etmeleri, yapıların yıkılması, toplam hasar gibi çeşitli ölçütlere göre değerlendirilir. Deprem 

şiddetini değerlendirmek için yaygın olarak I ile XII arasında değişen düzeylerden oluşan 

‘Değiştirilmiş Mercalli Şiddet Ölçeği’ kullanılır. 

Sismoloji, Sismometre, Sismograf, Sismogram. 

Dünya’nın katmanları: Dünya’nın iç katmanları: İç çekirdek, dış çekirdek, manto, kabuk. Bu 

katmanların fiziksel özellikleri.  

Tektonik levhalar: Dünya’nın katı kabuğu, yavaşça yer değiştiren büyük tektonik levhalara 

ayrılmıştır. Hızı yılda 0 ile 20 cm arasında değişen tektonik levhaların hareketine altındaki sıcak 

ve koyu kıvamlı manto katmanındaki konveksiyon akımları neden olur. 

Faylar: Levhaların hareketi sonucunda çekme veya sıkışma kuvvetlerinin etkisiyle 

yerkabuğunun bir kısmı zamanla şekil değiştirir ve bir süre sonra zayıf bir zon boyunca kırılır. 

Bu kırılma aniden olur ve biriken büyük miktarlardaki enerji aniden açığa çıkarak deprem 

dalgaları şeklinde yayılır. Kuvvetin şekline göre faylar çeşitli şekillerde olabilir; normal fay, 

ters fay, doğrultu atımlı fay ve oblik fay.  

Deprem dalgaları: Deprem dalgaları, deprem olduğu anda açığa çıkan enerjinin, yer içinde ve 

yeryüzünde her yöne doğru odak noktasından itibaren yayılması ile oluşur. Bir deprem 

olduğunda yeryüzüne ilk ulaşan dalgalar P dalgalarıdır. İkinci gelen dalgalar ise S dalgalarıdır. 

P ve S dalgalarından sonra yüzey dalgaları adı altında anılan Rayleigh ve Love dalgaları gelir. 

Yüzey dalgaları P ve S dalgalarına göre çok daha karmaşık hareketlerle ilerler ve geçtikleri 

ortamlarda büyük miktarda hasara neden olurlar. Yapılarda yıkıma neden olanlar S, Rayleigh 

ve Love dalgalarıdır. Deprem dalgaları sismometreler ile kaydedilir ve incelenerek yer içinin 

yapısı hakkında pek çok bilgi edinilir. 

Depremlerin etkileri:Fay kırığı, yapılarda hasar, su baskını (tsunami, baraj yıkılması vb.), 

sıvılaşma, yangın, zararlı maddelerin açığa çıkması, toprak kayması şeklinde sıralanabilir. Bu 

etkilerin bazıları doğrudan depremden kaynaklanmaktadır, bazıları ise insan unsuru 

içermektedir. Kötü yapılaşma, zemin özelliklerini göze almadan gelişigüzel inşa edilen 

temeller, fay hatlarına yakın yapılaşma ve yerleşme, deprem öncesinde önlem alınmaması, 

deprem sırasında tedbirsiz/bilinçsiz hareket edilmesi depremin önlenebilir bazı etkilerine neden 

olmaktadır.  

Diğer bazı terimler: Ana Şok, Öncü Deprem, Artçı Deprem, Fay, Deprem Odağı, Dış Merkez,  

Depremden Önce Yapılması Gerekenler:  

 Bir ‘ACİL DURUM BİLGİ KARTI’ doldurun ve her zaman üzerinizde taşıyın.  

 Evinizdeki her odada güvenli yerleri belirleyin ve size zarar verebilecek cisimleri 

yeniden düzenleyin. 

 Yangın, gaz kaçağı, su baskını gibi olası tehlikeleri önlemek için evinizdeki elektrik 

sigortasının, gaz ve su vanalarının yerlerini öğrenin. 

 Binalarınızın depreme dayanıklı olduğundan emin olun. Değilse gerekli önlemleri alın. 

 Yapısal olmayan tehlikeleri azaltmak için gerekli önlemleri alın. Alınabilecek bazı 

önlemler aşağıda sıralanmaktadır. 
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 Pencerelerin dışına aşağı düşebilecek herhangi bir malzeme koymamalı ya da 

koyduklarımızı sabitlemeliyiz. 

 Yatak ve oturma gruplarını, cam kenarlarından ve üzerimize devrilebilecek 

cisimlerden uzakta konumlandırmalıyız. 

 Ağır cisimleri, dolapların alçak raflarına yerleştirilmeliyiz. 

 Dolap, kütüphane, mutfak dolabı gibi yüksek mobilyalar ile beyaz eşyaları 

arkasındaki duvara sabitlememiz deprem anında devrilmelerini engelleyecektir. 

 Basınçlı gaz içeren tüm tüpleri (LPG mutfak tüpü, oksijen tüpü vb.) 

istediğimizde rahatça sökebilecek ancak kazayla açılmayacak şekilde duvara 

sabitlememiz gerekmektedir. 

 Sobaları yere, borularını ise tavan ve duvarlara sıkıca sabitlememiz, bir deprem 

sırasında devrilerek yangına ve gaz zehirlenmesine neden olmalarını 

engelleyecektir. 

 Tavanda avize olarak nispeten hafif ve zor kırılan modelleri tercih edin. 

Deprem Anında Yapılması Gerekenler:  

Yere YATIN/ÇÖKÜN, sağlam bir nesnenin altına girerek veya yanına geçerek sırtınızı 

pencerelere dönün, başınızı ve yüzünüzü kollarınızla koruyarak KORUNUN/KAPANIN, 

sarsıntı bitene kadar altında saklandığınız nesneyle birlikte hareket edecek şekilde TUTUNUN. 

Yakınınızda ÇÖK – KAPAN – TUTUN hareketi için uygun sağlam bir nesne yoksa sizin için 

YAŞAM ÜÇGENİ oluşturabilecek bir nesnenin yanına yatarak cenin pozisyonu almalı ve 

başınızı koruyarak sarsıntı bitene kadar beklemelisiniz.

      Kesinlikle Yapmayın 

 

1. Panik yaratacak şekilde koşturmayın 

2. Balkona çıkmayın 

3. Merdivenleri kullanmayın 

4. Asansöre binmeyin 

 

Uzak Durun 

 

1. Pencerelerden 

2. Kapılardan 

3. Cam bölmelerden 

4. Kitaplıklardan 

5. Lambalardan 

6. Tablolardan 

7. Asılı eşyalardan 

8. Raflardan 

9. Dolaplardan 

10. Kimyasal maddelerden 

11. Yanan ocak ve fırınlardan 

12. Yüksek mobilyalardan 

13. Sabitlenmemiş yapılardan

 

Yataktaysanız: Etrafta kırılabilecek eşyalar varsa olduğunuz yerde kalın ve başınızı yastıkla 

koruyun. Yerdeki kırık camlar yaralanmanıza neden olabilir. Etrafta kırılabilecek eşyalar yoksa 

yatağın yanında ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.  
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Yüksek bir binadaysanız: ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN. Pencerelerden ve diğer 

tehlikeli yerlerden uzak durun. Asansörleri ve merdivenleri kullanmayın. 

Dışarıdaysanız: Boş bir alana gidin. Enerji nakil hatlarından, ağaçlardan, işaret levhalarından, 

binalardan, iş makinelerinden ve diğer tehlikelerden uzak durun.  

Arabadaysanız: Yolun kenarında durun ve el frenini çekin. Köprülerden, geçitlerden, enerji 

nakil hatlarından, işaret levhalarından ve diğer tehlikelerden uzak durun. Sarsıntı bitene kadar 

aracın içinde kalın. Aracın üzerine elektrik kablosu düşerse, deneyimli kişiler kabloyu kaldırana 

kadar aracın içinde kalın.  

Sahildeyseniz: Sarsıntı bitene kadar ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN. Sarsıntı 20 

saniyeden uzun sürerse olası tsunami tehlikesine karşı denizden yüksek yerlere kaçın. Karaya 

doğru 3 kilometre veya en az 30 metre yükseklikteki yerlere gidin. Uyarı yapılmasını 

beklemeden en hızlı şekilde araç kullanmadan kaçın. 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Dünyamızı 

Kim Sarsıyor? programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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DÜNYAMIZI KİM SARSIYOR? 

 
 

PROGRAM TANITIMI 
 

Programın Yaş Aralığı 11-16 Yaş 

Programın Süresi 1 Gün 

Programın Genel Amacı 

Bu eğitimin amacı çocukların deprem sırasında yer içinde neler 

olduğu ve yeryüzüne nasıl yansıdığı konusunda bilgi sahibi 

olmalarını sağlamaktır. Ayrıca depremden önce, deprem sırasında 

ve deprem sonrasında ne tür önlemlerin alınması gerektiği 

konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Kullanılan Yöntemler 

Büyük sınıfla (grupla) grup tartışması, Küçük grup tartışması, 

Soru-Yanıt, Oyun oynama, Gözlem, Deneysel çalışmalar, 

Drama teknikleri, Yaratıcılık, Analitik düşünce 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yazma, Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme 

*Program 11-16 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

118 
 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Tema 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  
Etkinliğin Bitiş Saati  

 DEĞERLENDİRME 09.00 09.30 

1 
DEPREMLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 
09.30 10.15 

 ARA 10.15 10.20 

2 DÜNYA'NIN KATMANLARI 10.20 11.00 

 ARA 11.00 11.10 

3 TEKTONİK LEVHALAR  11.10 11.40 

 ARA 11.40 11.45 

4 FAYLAR 11.45 12.10 

 ARA 12.10 12.40 

5 DEPREM DALGALARI 12.40 13.10 

 ARA 13.10 13.15 

6 
DEPREM ETKİLERİ VE DEPREM-YAPI 

ETKİLEŞİMİ 
13.15 13.40 

 ARA 13.40 13.50 

7 DEPREME HAZIRLIK 13.50 14.30 

 DEĞERLENDİRME 14.30 15.00 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Ana şok 

 Artçı deprem 

 Çöküntü depremi 

 Deprem  

 Deprem büyüklüğü 

 Deprem dalgaları 

 Deprem şiddeti 

 Depreme hazırlık 

 Depremin etkileri 

 Dış çekirdek 

 Dış merkez 

 Enerji birikmesi 

 Evimizdeki güvenli 

yerler 

 Fay 

 Fay hattı 

 Fay kırığı 

 Havaküre 

(Atmosfer) 

 İç çekirdek 

 Kabuk 

 Kayaçlar 

 Konveksiyon akımı 

 Manto (Magma) 

 Öncü deprem 

 Sıvılaşma 

 Sismograf  

 Sismogram 

 Sismolog  

 Sismoloji 

 Sismometre 

 Suküre (Hidrosfer) 

 Taşküre (Litosfer) 

 Tektonik deprem 

 Tektonik levhalar 

 Tsunami 

 Volkanik deprem 

 Yüzey kırığı 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1) Depremle ilgili önemli kavramları tanımlar.  

K2) Büyüklük ve şiddet kavramlarının farkını açıklar. 

K3) Dünya’nın katmanlarını sıralar.  

K4) Depreme neden olan levha hareketlerini açıklar.  

K5) Fayların nasıl kırıldığını açıklar. 

K6) Deprem ile fay kırılmasını ilişkilendirir.  

K7) Doğada bir fay izi gördüğünde tanır. 

K8) Yeryüzünün sarsılmasına neden olan dalgaları tanımlar. 

K9) Deprem dalgalarının hareketini canlandırır. 

K10) Yapıların depremden nasıl etkilendiğini açıklar. 

K11) Olası bir depremden önce gerekli önlemleri alır. 

K12) Deprem olduğu zaman paniğe kapılmadan en güvenli şekilde hareket eder.  

K13) Depremin olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur. 

K14) Deprem sonrasında yardım/arama-kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde uygun hareket 

eder. 

K15) Oluşturulan örnek durumu, deprem öncesinde alınacak yapısal olmayan güvenlik önlemleri 

açısından değerlendirir.   

K16) Deprem şiddeti ile deprem büyüklüğü kavramlarının farkını ayırt eder. 

K17) Depremin nasıl kaydedildiğini tanımlar. 
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ETKİNLİK 1 

 

BİLGİ NOTU 1 

Deprem konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan ‘Dünyamızı kim sarsıyor?’ programı depremin 

nerede ve nasıl olduğundan başlayarak deprem sırasında nasıl davranmamız gerektiğine kadar depremi 

birçok yönüyle ele almaktadır. Tüm bu konulara değinmeden önce medyada sıklıkla duyduğumuz ya da 

duymadığımız fakat bilmemiz gereken bazı kavramların ne anlama geldiğinin anlaşılması yerinde 

olacaktır. Bu amaçla, bazı önemli kavramlar bu bölümde açıklanmaktadır. 

 

 

Etkinliğin Adı: DEPREMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

Kazanımlar:  

K1) Depremle ilgili önemli kavramları tanımlar. 

K2) Büyüklük ve şiddet kavramlarının farkını açıklar. 

K16) Deprem şiddeti ile deprem büyüklüğü kavramlarının farkını ayıt eder. 

K17) Depremin nasıl kaydedildiğini tanımlar. 

Süresi: 45 dakika 

MATERYAL 

   

 

SÜREÇ 

Çocuklara ‘deprem denince aklınıza ne geliyor?’ sorusu sorulur ve yanıtları alınır. Çocuklar  beşer 

kişilik dört gruba ayrılır. Gruplara depremle ilgili bazı kavramlar ve bu kavramlarla ilgili materyal 

(video, fotoğraf, model, cihaz vb.) verilir, fakat tanımlama verilmez. Çocuk gruplarına 10 dakika 

hazırlık süresi verilir. Her grup kendi tanımlamalarını yazılı hazırlar ve diğer katılımcılara aktarır. Sırası 

ile her bir grubun kavramları ve materyalleri: 
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Her grup kendi tanımlamalarının sunumunu bitirdikten sonra doğru tanımlamalar verilir. 

Değerlendirme: Temel Kavramlar Testi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup 

No 

Kavramlar Materyal  

1 

Deprem  

Deprem büyüklüğü 

Deprem şiddeti 

Deprem ve deprem şiddeti konularında 2 adet video 

Materyal 1.1  

Materyal 1.2 

2 

Ana şok  

Öncü deprem  

Artçı deprem 

Materyal 1.1 

3 

Fay 

Deprem odağı 

Dış merkez 

Fay modelleri 

Materyal 1.3 

4 

Sismoloji 

Sismograf  

Sismometre  

Sismogram  

Gerçek sismometre ve sismograflar (deprem kayıt cihazları) 

Materyal 1.1 
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ETKİNLİK 2  

 

BİLGİ NOTU :Yerküre birbirinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip birçok katmandan 

oluşmaktadır. Bu katmanların bazıları gözle görülebilir ve Dünya’nın dışını çevreler. Yerkürenin 

merkezine doğru değişen özelliklere sahip katmanlar Dünya’nın iç katmanlarıdır. Gözle görünmeyen 

bu katmanların özellikleri yerbilimcilerin yaptığı çeşitli araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Yer 

yüzeyinden yerin içine doğru açılan kuyular (sondaj) ile alınan örneklerin incelenmesi bu tip 

araştırmalara bir örnektir. Rusya’da petrol ve gaz üretimi amacıyla Mayıs 2009’da çalışmalara 

başlanıp Şubat 2011’de tamamlanan sondaj kuyusu 12,345 m derinliğe kadar inmektedir. Bu, 

günümüze kadar açılmış olan en derin sondaj kuyusudur. Anlaşılacağı gibi, 12 km derinliğin altındaki 

Yer içi yapısının sondajlarla 

Etkinliğin Adı: DÜNYA’NIN KATMANLARI 

Kazanımlar:  

K3) Dünya’nın katmanlarını sıralar.  

Süresi: 40 dakika 

MATERYAL: Oyun hamuru, hassas terazi, plastik bıçak 

SÜREÇ 

Dünya’nın dış katmanlarını vurgulayan görseller katılımcılara gösterilerek hangi katmanlar olduğunu 

söylemeleri istenir. Her bir görünen katman hakkında neler bildikleri sorulur. Katılımcılardan yanıtlar 

toplandıktan sonra doğru katman özellikleri görseller eşliğinde aktarılır. Görünen katmanlardan başka 

Dünya’nın yapısı hakkında bildikleri sorulur. Yanıtlar toplandıktan sonra Dünya’nın içyapısını temsil 

eden benzer özellikli iç katmanları görünen elma resimleri dağıtılır. Katılımcılardan her bir katmanı 

isimlendirmeleri istenir. Kağıtlar toplandıktan sonra gerçek katman isimleri verilerek özellikleri 

aktarılır. Tanımlamalardan sonra çocuklar dörder kişilik beş gruba ayrılır. Her grup oyun hamurundan 

yerin iç katmanlarının üç boyutlu modelini yaparak ana küresel katmanları (iç-dış çekirdek, manto, 

çekirdek) katmanları görselleştirir.  Her bir grup dört çocuktan oluşmalıdır, böylece her çocuk uygulama 

sonunda üç boyutlu yerküre modelinin iç katmanlarını görebileceği ¼ lük kısmını alabilecektir. Her 

gruba dört farklı renk hamurdan 130 g verilir. Çocuklardan Yerkürenin her bir katmanını (iç çekirdek, 

dış çekirdek, manto, kabuk)  bağıl hacimlerine göre tartarak oluşturmaları istenir. Yerkürenin farklı 

katmanlarını temsil etmek üzere farklı renk ve hacimlerde model hamurları kullanılır. Kabuk hacmi 

diğerlerine göre çok küçük olduğundan ve yerkürenin en dış katmanı olduğu için daha geniş bir dış 

yüzeye sahip olduğundan yerleştirme işleminin yapılamayacağı çocuklarla tartışılır. Oluşturulan yarım 

yerküre modelleri dört çocuktan oluşan gruplarda iki eşit parçaya bölünerek her çocuğun model örneği 

alması sağlanır. Küresel katmanlar üç-boyutlu model ile kolaylıkla gözlemlenebilir. 
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ETKİNLİK 3 

 

BİLGİ NOTU :Tektonik levhalar, büyük ve düzensiz şekilli katı kayaç dilimleridir. Manto katmanının 

üzerini kaplayan, katı ve sert, kıtasal ve okyanusal taş küreyi (litosfer) oluşturan plakalardır. Levha 

boyutları ve kalınlıkları geniş bir aralıkta değişir. Farklı tektonik levhaların sınırı çoğunlukla okyanus 

altında kaldığından görülmez. Depremler ve volkanik aktiviteler bu sınırlarda yoğunlaşır. Levhaların 

sınırları, boyutları ve konumları zamanla değişir. Tektonik levhalar yılda 1-20 cm yer değiştirirler. 

Günümüzden 270 milyon yıl önce, Dünya’nın yüzeyi soğuyarak tek bir süper kıta olan Pangea oluştu. 

Bilim insanları, günümüzden yaklaşık 180 milyon yıl önce Pangea’nın kırılmaya başladığını ve halen 

devam etmekte olan levha hareketleri sonucunda günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl sonra Pangea 

benzeri boyutta bir süper kıta oluşacağını öne sürmektedirler.  

 

Etkinliğin Adı: TEKTONİK LEVHALAR 

Kazanımlar:  

K4) Depreme neden olan levha hareketlerini açıklar.  

Süresi: 30 dakika 

MATERYALLER: Animasyon film, tektonik levhaların konumunu gösteren şekilleri içeren kağıtlar, 

cam kap, seramik kupa, mum, bitkisel yağ, kekik, kaşık, cetvel, balsa levha 

SÜREÇ 

Tektonik levhaların hareketini Pangea’dan günümüze kadar gösteren animasyon izletilir. Farklı jeolojik 

zamanlarda tektonik levhaların konumunu gösteren şekilleri içeren kâğıtlar dağıtılır. Günümüzden 50 

milyon yıl sonra levhaların konumunun nasıl olmasını beklediklerini çizmeleri istenir. Kâğıtlar 

toplandıktan sonra doğru şekil gösterilir ve açıklanır. Katılımcılar deney yapmak üzere beş gruba ayrılır. 

Her bir gruba 1 ateşe dayanıklı cam kap, 2 seramik kupa, 2 mum, 1 litre kadar bitkisel yağ, 1 çorba 

kaşığı kekik, kaşık, cetvel ve 3 adet 0.2x5x10 cm boyutlarında balsa levha verilir. Cam kap iki 

kenarından seramik kupaların üzerine yerleştirilir, böylece orta kısımda mumların yerleştirilip 

yakılabileceği boşluk oluşur. Mantoyu temsil eden bitkisel yağ ve parçacıkları temsil eden kekik cam 

kap içerisinde karıştırılır ve parçacıklar hareketsiz hale gelene kadar beklenir. Mumlar rehberlerin 

gözetimi altında yakılır, yağın ısınması ile oluşan akım taneciklerin hareket etmesine neden olur. 

Katılımcılar konveksiyon akımını taneciklerin hareketini izleyerek dağıtılan akım diyagramı üzerine 

çizer ve izleyen sorulara cevap verir: Isıtılan alanın her iki tarafında parçacık hareketi simetrik mi? 

Yukarı akım nerede gözlemleniyor? Aşağı akım nerede gözlemleniyor? Yatay akım nerede 

gözlemleniyor? Böylece katılımcılar konveksiyon akımını öğrenmiş olur. İnce balsa levhaların ikisi 

ısıtılan merkezde birleşik olarak bir tanesi de bir tarafa açıklık bırakılarak yerleştirilir. Ahşap parçaların 

hareketi gözlemlenir. Katılımcı gruplar gözlemlerini sunar. Tektonik levha hareketleri hakkında 

modeller ve sunumlar üzerinde bilgi aktarılır. 

Değerlendirme: Mantodaki Konveksiyon Akımları ve Levhaların Hareketi deneyi sonuçları. 
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ETKİNLİK 4 

 

BİLGİ NOTU :Faylar, yer kabuğunda bir düzlem boyunca oluşan kırıktır. Kırığın her iki tarafındaki 

kayalar sıkışma veya gerilme kuvvetlerinin etkisiyle yer değiştirir. Faylar birkaç santimetre 

olabileceği gibi, birkaç yüz kilometre uzunluğunda da olabilir.  

 

Etkinliğin Adı: FAYLAR 

Kazanımlar:  

K5) Fayların nasıl kırıldığını açıklar. 

K6) Deprem ile fay kırılmasını ilişkilendirir.  

K7) Doğada bir fay izi gördüğünde tanır.   

Süresi: 25 dakika 

MATERYALLER: 

 

SÜREÇ 

Katılımcılara dağıtılan balsa çıta parçası her iki ucundan tutularak karşılıklı iki yöne doğru esnetilir ve 

bir süre sonra kırılır. Bu olayda ne gibi fiziksel özellikler gözlemledikleri ve levhanın neden kırıldığı 

gibi sorulara öğrencilerden yanıtlar toplanır. Fayların oluşum mekanizması ve fay türleri hakkında 

bilgi, animasyonlar, fotoğraflar ve modeller üzerinde anlatılır. Beşer kişilik yan yana sıralanan iki grup 

birbirine yüzleri dönük ve kollarını uzatarak avuçları birbirine değecek şekilde sıralanır. Hepsi yer 

kabuğunun bir parçasını temsil etmektedir. Birbirine değen ellerinin bir doğru oluşturması sağlanır, bu 

doğrunun fay olduğu belirtilir. Her iki gruba ters yönden itme kuvveti uygulanır, bu sırada yan yana 

aynı doğru üzerinde kalmaları istenir. Bir süre sonra birleşik eller ayrılır ve fay kırılması canlandırılır.   
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Değerlendirme: Fayları tanıma testi. 
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ETKİNLİK 5 

 

BİLGİ NOTU: 

Faylar, uzun zaman içerisinde çeşitli kuvvetlerin etkisi altında birikmiş olan büyük miktardaki enerjinin 

aniden açığa çıkması ile kırılmaya başlar. Yer içindeki bir kaynaktan açığa çıkan bu enerji yer içinde, 

her yöne deprem dalgaları şeklinde yayılır ve yeryüzüne ulaşır.  

 

Etkinliğin Adı: DEPREM DALGALARI 

Kazanımlar:  

K8) Yeryüzünün sarsılmasına neden olan dalgaları tanımlar. 

K9) Deprem dalgalarının hareketini canlandırır.   

Süresi: 30 dakika 

MATERYALLER: Video animasyon filmi, sarmal yay 

SÜREÇ 

Katılımcılara deprem sırasında bir mağazanın farklı reyonlarında çekilmiş video izletilir. Sarsıntı 

yaratan hareketin zamanla değiştiğini gözlemlemeleri istenir. Bunun nedeni hakkında fikirleri sorulur. 

P,  S ve yüzey dalgalarının hareketini gösteren animasyonlar izletilir, animasyonlarla deprem filmindeki 

sarsıntıları ilişkilendirmeleri istenir. Yanıtlar toplandıktan sonra video ve animasyonlar yeniden 

oynatılarak deprem dalgaları hakkında tartışma yapılır. Katılımcılar ikişer kişi karşılıklı olacak şekilde 

sıralanır. Sarmal yaylar verilerek deprem dalgalarının hareketini animasyonlarda gördükleri gibi 

canlandırmaları istenir ve her bir katılımcının bu aktivitede yer alması sağlanır. P veya sıkışma dalgası 

için iki çocuk bir yayı iki ucundan tutar, aralarındaki mesafe 3-4 metre olmalıdır. Çocuklardan biri yayın 

ucundaki son 3-4 halkayı bir eliyle kavrar, yay durana kadar bekler ve diğer eliyle yayı kavrayan elini 

yumruklar. Yaya uygulanan sıkışma hareketi yay boyunca ilerleyerek diğer çocuğa ulaşır. Çocuklar her 

bir halkanın harekete paralel yönde sıkıştığını veya gevşediğini gözlemler. Diğer uçtaki çocuk yayı 

sıkıca tuttuğu için P dalgası bu uçtan yansır ve yay boyunca geri gelir. P dalgasının yay boyunca iletimi 

ve yansıması dalga enerjisi tamamen bitene kadar devam eder. S veya makaslama dalgası için de benzer 

bir yöntem uygulanır, fakat bu sefer makaslama hareketini üretmek için çocuklardan biri yayı çok hızlı 

bir şekilde yukarı ve aşağı hareket ettirir. Bu hareket yay boyunca halkaların yayılım doğrultusuna dik 

yönde hareket etmesine neden olur.  Parçacık hareketinin sadece hareket doğrultusuna dik yönde değil 

aynı zamanda düşey düzlemde olduğu gözlemlenir.  Beş çocuktan oluşan grup ayakları omuz 

genişliğinde açık vaziyette yan yana dizilir. Gruba çok sıkı veya çok gevşek durmamaları söylenir. 

Yanlarındaki kişiden aldıkları kuvveti diğer yanlarındaki kişiye iletmeli ve eski pozisyonlarına geri 

dönmelidirler. Çizginin sonunda bir kişi gözlemci olarak bulunmalı ve düşmeleri önlemelidir. Katı bir 

ortamda P dalgası yayılımını göstermek için herkes kollarını yanındaki kişinin omzuna koyar (veya kol 

kola girerek kendi ellerini birbirine kenetler) ve sıkıca tutunurlar (katılarda parçacıklar birbirine sıkıca 

bağlıdır). Sıranın başındaki kişi itilir ve eski pozisyonuna geri çekilir. Böylece insanlar P dalgası 

hareketine benzer şekilde hareket edecektir. Bu hareket sırasında dalganın yayılımının zaman aldığı 

(dalganın ilerleme hızı), dalganın doğrultusu boyunca her kişinin (parçacık) deformasyondan etkilendiği 

ve kişilerin orijinal konumlarını değiştirmediği gözlemlenir. Aynı zamanda dalganın geçtiği her kişi 

dalganın ilerleme yönünde hareket etmiştir, önce yanındaki kişiye yaklaşmış (sıkışma) ve sonra 

uzaklaşmıştır (gevşeme) ve ilk konumlarına geri dönmüşlerdir. Katı bir ortamda S dalgası yayılımını 

göstermek için sıranın başındaki kişi öne ve ardından hemen arkaya çekilir ve orijinal konumuna 

getirilir. Hareket kişiler boyunca iletilir ve makaslama hareketi oluşur. Dalganın bütün kişiler boyunca 
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ilerlemesi yine zaman alır ve P dalgasından uzun sürer. Makaslama hareketinin dalga doğrultusuna dik 

olduğu gözlemlenir. Dalgaların sıvı boyunca hareketini göstermek için öğrenciler yan yana omuz-omuza 

dizilir. P dalgasının üretilmesi için sıranın başındaki kişi ileri itilir ve geri çekilir. Katılarda olduğu gibi 

P dalgası kişiden kişiye iletilir. S dalgası için ilk kişi belinden öne eğilir ve kalkar, (sıvılarda moleküller 

daha gevşek bağlı olduklarından) hareket yanındaki kişiye iletilmez.  

Değerlendirme: Canlandırmalar gözlemlenerek değerlendirilir. 
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ETKİNLİK 6 

 

BİLGİ NOTU 6 

Depremler sırasında yeryüzüne ulaşan deprem dalgalarının neden olduğu sarsıntıların yanı sıra farklı 

etkileri de vardır. Bu etkilerin bize verebileceği zararı en aza indirgemek için önlemler alınması 

mümkündür. Önlem alınamayacak durumlar için de en hızlı ve etkin şekilde zararı gidermek için 

yapılması gerekenler önceden planlanmalıdır. Bu nedenle, depremlerin yapılarımızı nasıl 

etkileyebileceğini bilmemiz, deprem olmadan önce gerekli önlemleri almamız, deprem sırasında güvenli 

şekilde hareket etmemiz ve deprem sonrasında arama kurtarma, yangına müdahale vb. acil yapılacak 

işlerde üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz son derece önemlidir.  

 

Etkinliğin Adı: DEPREM ETKİLERİ VE DEPREM-YAPI ETKİLEŞİMİ 

Kazanımlar:  

K10) Yapıların depremden nasıl etkilendiğini açıklar.  

K13) Depremin olası etkileri hakkında çıkarımda bulunur.   

Süresi: 25 dakika 

MATERYALLER: Depremin etkilerini gösteren fotoğraflar, farklı yükseklikteki binaları temsil eden 

objeler, sarsma tablaları, animasyon filmleri 

SÜREÇ 

“Depremin etkileri neler olabilir?” sorusuna verilen yanıtlar toplanır. Depremin fay kırığı, yapılarda 

hasar, su baskını (tsunami, baraj yıkılması vb.), sıvılaşma, yangın, zararlı maddelerin açığa çıkması gibi 

etkileri fotoğraflarla anlatılır ve gerekli bilgilendirme yapılır. Depremde sadece bir tek katı yıkılmış 

bina, tek binası devrilmiş bir site gibi fotoğraflar gösterilerek neden olmuş olabileceği sorulur ve yanıtlar 

toplanır. Katılımcılar dörder kişilik beş gruba ayrılır. Her gruba üzerinde farklı yüksekliklerdeki binaları 

temsil eden objelerin bulunduğu sarsma tablaları verilir. Gruplar farklı frekanslarla tablayı sarsar ve 

gözlemlerini kaydeder. Bir kişi tablayı sabit hızla sarsarken bir kişi kronometre ile 10 saniyede kaç kez 

sarstığını sayar buradan 1 saniyede kaç kez sarsıldığını hesaplayarak frekansı belirler ve hangi 

yükseklikteki binanın nasıl tepki verdiğini gözlemleyerek kaydeder. Aynı işlem farklı frekanslar için 

tekrarlanır. Gruplar depremle yapıların yıkılması ile sarsıntının frekansı arasındaki ilişkiyi bu deney 

sonucunda anlatır. Sunumlardan sonra deprem-yapı etkileşimi animasyonlar, filmler, fotoğraflar ve 

sarsma tablası üzerinde anlatılır. 

Değerlendirme: Deprem-yapı etkileşimi deneyi 
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ETKİNLİK 7 

 

BİLGİ NOTU 7 

Ülkemizde yerleşim alanlarının büyük kısmı deprem riski taşıyan bölgelerde yer almaktadır. Bunun en 

iyi örneği Kuzey Anadolu Fayı üzerine yerleşmiş olan İstanbul ve çevresindeki illerdir. Bu bölge 

sanayinin ve ticaretin merkezi niteliğinde olup ve ülkemiz ekonomisinin can damarı sayılabilir. Aktif 

faylar civarında yerleşimin yanı sıra, Türkiye’nin yıllardır tartışılan çarpık yapılaşma sorunu da 

depremde can ve mal kaybının artmasının en önemli sebeplerinden biridir. Deprem öncesinde ne gibi 

önlemler alınabileceği ve deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği hakkında yeterli bilgiye sahip 

olunması zararı en aza indirecektir. Bu bilgiler benzer eğitimi almamış olan kişilerle paylaşılmalıdır.  

 

Etkinliğin Adı: DEPREME HAZIRLIK 

Kazanımlar:  

K11) Olası bir depremden önce gerekli önlemleri alır. 

K12) Deprem olduğu zaman paniğe kapılmadan en güvenli şekilde hareket eder.  

K14) Deprem sonrasında yardım/arama-kurtarma çalışmalarını engellemeyecek şekilde uygun hareket 

eder. 

K15) Oluşturulan örnek durumu, deprem öncesinde alınacak yapısal olmayan güvenlik önlemleri 

açısından değerlendirir.  

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: Deprem sırasında hatalı imar görüntüleri, deprem güvenliği formu, depremde 

doğru hareketlerle ilgili görüntüler 

SÜREÇ 

Deprem olduğu sırada hatalı hareketler sergileyen insanların görüntüleri izletilir. Nasıl davranmaları 

gerekir sorusuna verilen yanıtlar dinlenir. Katılımcılar dörder kişilik beş gruba ayrılır. Kendilerine 

verilen ev maketleri içerisine mobilyaları depreme karşı güvenli şekilde yerleştirmeleri ve gerekçelerini 

anlatmaları istenir. Depremden önce alınması gereken önlemler sunumlar eşliğinde anlatılır. 

Modellerindeki hataları değerlendirmeleri ve deprem güvenliğinin sağlanmış olup olmadığına dair bir 

form doldurmaları istenir. Deprem sırasında en güvenli şekilde hareket etmek için alınacak önlemler 

anlatılır ve daha önce izletilen filmin doğru hareketlerle çekilmiş olanı izletilir. Etkinlik binasının bir 

bölümünde kurgulanmış olan mobilya ve eşyaların yerleşimini inceleyerek depreme karşı gerekli 

güvenlik önlemlerini sınamaları istenir.  

Değerlendirme: Oluşturulan örnek durum üzerinde deprem öncesi yapısal olmayan güvenlik 

önlemlerinin kontrolü 
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ÖNSÖZ 
 

Oldukça soyut bir kavram olan ve çocuklar tarafından yapılamayacağı ifade edilen felsefenin 

yaparak ve yaşayarak çocuklar tarafından da sorgulanabileceği amacıyla yola çıkılmış bir 

programdır. Programda felsefe ile ilgili bilim adamlarının sözleri üzerinde durulmuş, 

çocukların bu sözlerden ne anladıklarının belirlenmesi amacıyla tartışma ortamları yaratılmaya 

çalışılmıştır. Felsefe ile ilgili animasyonlar ve drama çalışmaları ile çocukların felsefeyi daha 

yakından tanımaları sağlanmıştır.  

Programın hedef kitlesi için 12-14 yaş grubundaki çocuklar belirlenmiş, küçük ve büyük grup 

çalışması yöntemi ve beyin fırtınası, drama teknikleri uygulanmıştır. Programla çocukların 

soyut olan felsefeyi daha yakından tanımaları ve gerek günlük yaşamlarında gerekse yaşamış 

olduğu çevre ve dünya konusunda daha eleştirel olmaları amaçlanmıştır. 

2014 yılından beri uygulanan Düşünen Baykuşlar programı kapsamında herhangi bir 

güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana Milli Eğitim 

Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Düşünen Baykuşlar programı Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

 

Senem Kurtar 

2019, Ankara 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ev Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ 

Nedir bu felsefe? Bir yandan yaşamı kuşatan ve oluşturan her şeyle derinden ilintili bir şeydir. 

Yani minik felsefe dostlarından birinin de söylediği gibi “Basit şeylerin bile bir felsefesi 

vardır.” Diğer yandan tüm bunlara bir bütün olarak bakabilmeyi ve yüzeysel olan anlamlardan 

sıyrılıp daha soyut ve evrensel bir bakışı da gerektiren ve böylelikle düşünmede özgürleşmeyi 

hedefleyendir. Peki, o halde çocuklar felsefe yapabilir mi? Ünlü Yunan filozofu Sokrates bakın 

ne diyor: “Dürüst bir insan daima çocuk kalır”. Filozofun yaşamını betimleyen iyi, güzel ve 

doğru yaşam için en temel ilkedir; dürüstlük. Birinin kendisine ve diğerlerine dürüst olması. 

Bundan daha anlamlı bir şey olabilir mi? O halde çocuklar filozofça yaşamın en temel ilkesini 

taşımaktadır. Arı, doğal ve önyargısız düşünceleri ve yorumlarıyla aslen felsefe yapmaya en 

uygun tavra onlar sahiptir.  

Peki, neden felsefe? Ne yapar bu felsefe? Ne işe yarar bu felsefe? Bu sorulara da yine minik 

filozoflarımızdan birinin yorumuyla yanıt verelim: “Felsefe soyuttur ancak bununla yetinmez, 

soyut olanı somutla anlatır.” Evet, felsefe içinde yaşadığımız çağda, dünyada olan bitenin 

arasında derin bir uyku halinde olmaktan uyandırır bizi. Gündelik akışa özgü ne varsa ya da 

öğrendiğimizi, bildiğimizi sandığımız ne varsa onların bizim için bir alışkanlık, rutin ve ezber 

olmasını engeller. Sorgulatır, düşündürür ve yeni fikirler, kavramlar ortaya atmamızı sağlar. 

Bilgi ve bilimin tüm alanlarına bir bütün olarak bakabilmeyi ve onların doğrularını ya da 

değerlerini eleştirmeyi öğretir. Böylelikle eleştirel ve yaratıcı düşünmeye isteklendirir. Bunların 

yanı sıra iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ikiliklerini birlikte düşündürerek diyalektik 

düşünme yetisi de kazandırır. Varlık, bilgi, değer kavrayışımızı güçlendirir. Böylelikle bir şeyi 

temellendirme, onun bilgisini edinme ve değer verme edimlerine yön verir.  

Sonuç olarak felsefe yaşamda bize kendi yolumuzu gösterir. Dahası felsefe "yol" gösterir. Ama 

varmaya çalıştığımız, anlamlarını aradığımız şeylerle aramızda daima kapanmayan bir mesafe 

kalır. Bu nedenle arayışımız hiç bitmez. Boşuna dememiş filozof, "Felsefe yolda olmaktır" diye. 

Biz de bu programla çocuklarımızı yola çıkarmaya çalışıyoruz.  

Felsefe, ayağımızı soksak bizi büyüleyecek engin bir deniz ise o denize gidecek yolu onlara 

işaret ediyoruz ve birlikte yürüyoruz. Tüm bunların ışığında programımızın izleği yaşamı 

sorgulatan ve anlamlandıran sorular, oyunlar, öyküler, resim çalışmaları, diyaloglar, drama 

çalışmaları ile yaşamın içinden en somut ve tanışık olunan bir alandan yola çıkmaktır. Böylece 

felsefenin hem ne kadar yaşamın içinden olduğu hem de ona her birinin ne denli farklı 

bakabileceğini hissettirme amacındayız. Düşüncelerini özgür ve cesurca ifade etmelerinin 

önemini göstermek, onları bu konuda teşvik ederek gelecekleri için bilinçlendirmek de buradaki 

en temel kaygımızdır. Tüm bunlar aracılığıyla kimliklerinin ve kişiliklerinin oluşumunda 

eleştirel ve yaratıcı düşünmenin değerini kavratmak adına eğlendirerek, sıkmadan, zorlayıp 

dayatmadan, onların kendi isteklerini ve iradelerini önemseyerek yol almaya çabalamaktayız. 

Böylelikle, Düşünen Baykuşlar programı olarak amacımız, felsefe yapma etkinliğini en 

doğrudan bir biçimde tanımlayan eleştirel ve yaratıcı düşünebilme yetisinin geliştirilmesidir. 

Bunun için en genç öğrenciler yani çocuklar ve hatta genç öğretmenler eşliğinde belli bir şey 

üzerine ya da düşünme etkinliğinin kendisi üzerine düşünebileceği, özgün düşünceler 

üretebileceği ve bu düşüncelerin açık ve özgür bir dille ifade edilebileceği sıcak bir ortam 

yaratmak programımızın misyonudur. 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 
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Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Düşünen 

Baykuşlar programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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DÜŞÜNEN BAYKUŞLAR 

 
 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 12-14 Yaş 

Programın Süresi 2 Gün 

Programın Genel Amacı Öğrencilerde felsefe konusunda farkındalık yaratmayı sağlamaktır. 

Kullanılan Yöntemler 
Büyük sınıfla (grupla) tartışma, Küçük Grup Tartışması, Soru-

Yanıt, Örnek Olay, 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yazma, Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme, Yorum Yapma 

*Program 12-14 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  
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GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin 

Başlangıç 

Saati  

Etkinliğin 

Bitiş Saati  

1 "BÜYÜK PATLAMA" TANIŞMA OYUNU 9.00 11.00 

 ARA 11.00 11.15 

2 FİLOZOF SÖZLERİNİ DÜŞÜNME-TARTIŞMA 11.15 13.15 

 ARA 13.15 14.15 

3 FELSEFİ SORULARI RESİMLE ANLATMA 14.15 16.15 

 2. GÜN   

4 GÖRSELLERİ İZLEME VE YORUMLAMA (ANİMASYONLAR) 9.00 11.00 

 ARA 11.00 11.15 

5 TÖZÜ BULMA OYUNU 11.15 13.15 

 ARA 13.15 14.15 

6 
ÖNYARGILARIMIZIN FARKINDA MIYIZ? (KISA ÖYKÜ 

TEMSİLLERİ) 
14.15 16.15 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  

 

ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Kavram  

 Cesaret 

 Sevgi 

 Özgürlük 

 Adalet 

 Bilgelik 

 Bilgi 

 Dostluk 

 Arkadaşlık 

 Felsefe 

 İlkeler 

 Yaşam tarzı 

 Merak etmek 

 Sorgulamak 

 Anlamak 

 Filozof 

 Hakikat   

 Zaman                                                                        

 Korku 

 Zafer 

 Arzu 

 Cesaret 

 Güzel 

 Kölelik 

 İyilik 

 Kötülük 

 Yasa 

 Mutluluk 

 Doyumsuzluk 

 Hırs 

 Mutsuzluk 

 Doğruluk 

 İyi ve güzel yaşam 

 Önyargılar 

 Gerçeklik 

 Evren 
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KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

 

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

K2)  Soru sorma ve akıl yürütme becerileri geliştirir. 

K3)  Yaşamı sorgulayarak iyi ve güzel bir yaşam sürmenin yollarını açıklar.  

K4)  Özgür ve sorumluluk bilincine sahip birey yetiştirmenin gerekliliklerini tartışır. 

K5)  Toplumsal önyargıları tartışır. 

K6) Görüp duyduğu ya da hissettiği şeyleri açıklar. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: "BÜYÜK PATLAMA" TANIŞMA OYUNU 

Kazanımlar:  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER 

SÜREÇ 

İlk olarak, felsefeye ilgi derecelerini anlamak ve oyun için hazırlık yapmak adına çocuklara felsefenin 

ne olduğunu bilip bilmedikleri sorulur ve bu konudaki ön bilgileri alınır. Yine bu amaçla, daha önce 

bir felsefe kitabı okuyup okumadıkları sorulur. Ardından, kavramlar üzerinde düşünüp 

düşünmedikleri, kavramların ne olduğu sorgulanır. Örneğin; sevginin, cesaretin, dostluğun, bilgi ya da 

bilgeliğin nasıl kavramlar olduğu, bu kavramlar üzerine düşünüp düşünmedikleri tartışmaya açılır. Bu 

kavramların resmini yapacak olsalar ne türden resimler yapacaklarıyla ilgili görüşleri alınır.  

Felsefenin temel kavramlarını tartışmak suretiyle hazırlanmış olan çocuklarla büyük patlama adında bir 

tanışma oyunu oynanır. Öncelikle çocuklara büyük patlama oyununun anlamı ve nasıl oynanacağı 

hakkında bilgi verilir. İlk olarak çocuklar el ele tutuşup bir çember oluşturur. Bu çemberin dünyayı ya 

da evreni temsil ettiği ve henüz dünya oluşmadan önce bir bütün olduğumuz söylenir. Bu çember 

başlangıçtaki bütünü temsil etmektedir? Sorusu yöneltilir.. Ardından büyük bir patlamanın olduğu ve 

hepimizin aynı özü taşıyarak etrafa saçıldığımızı ve şimdi artık başkasında olan özümüzü aramakta 

olduğumuz belirtilir. Bu esnada çocuklardan bazıları büyük patlamayı (big bang) bildiklerini söylerler. 

Yürütücü çocuklara dönerek evet işte oyunun bu büyük patlamayla parçalara ayrılmış olan ama 

hepimizde bir ve aynı olan bu öz arayışını anlattığını belirtir. Oyun, çocukların program yürütücüsü ve 

ekibiyle birlikte odanın içerisinde müzik eşliğinde birbirlerinin yüzlerine ve gözlerinin içine bakarak 

çember halinde dönmesiyle başlar. Müziği durdurma işi ekipten birine verilir. Çocuklara, müzik 

durdurulduğunda yüzüne en son baktıkları kişiyi eş olarak seçmeleri söylenir. Her çocuk eş olarak 

seçtiği ya da karşılaştığı çocukla ya da program ekibindeki kişiyle bir kenara çekilir ve eşlerin 

birbirlerine karşılıklı olarak yaşam öykülerini anlatmaları için 10-15 dakika süre verilir. Çocukların 

arkadaşlarını can kulağıyla dinlemeleri gerektiği söylenir. Çünkü her biri arkadaşının ya da eşinin 

öyküsünü kendi öyküsü olarak anlatacaktır. Kısa süreliğine de olsa o olacaktır. Onun ismiyle kendini 

tanıtacaktır.  Ardından çocuklar ve program ekibindekiler eşleştikleri kişilerle ikili olarak ayağa 

kalkarlar ve yürütücü onlardan kısa bir süreliğine eşleriyle yer değiştirerek öykülerini anlatmalarını ister. 

Çocukların kendilerini onlar için bir başkası olan eşleri gibi anlatmalarına rehberlik edilir. Kendi 

öykülerini eksik ya da yanlış anlatınca hemen eşleri olan arkadaşlarını uyarırlar. Tüm eşleşenler 

dinlenildikten sonra yürütücü büyük patlama oyununun en önemli işlevinin birbirimizi dinlemek, felsefi 

bir oyunla birbirimizle tanışmak ve diyaloga geçmek olduğunu belirtir. Bundan sonraki etkinliklerde 

bunun önemli olduğunu asla unutmamaları gerektiğini söyler.   
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: FİLOZOF SÖZLERİNİ DÜŞÜNME-TARTIŞMA 

Kazanımlar:  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

K2) Soru sorma ve akıl yürütme becerileri geliştirir. 

K3) Yaşamı sorgulayarak iyi ve güzel bir yaşam sürmenin yollarını açıklar.  

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER: Renkli söz kartonu 

SÜREÇ 

Üzerine Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Marx, Kierkegaard gibi filozofların düşündürücü 

bir sözlerinin yazılmış olduğu renkli kartonlar yardımıyla düzenlenmiş bir düşünme, sorgulama ve 

tartışma, düşünceleri özgürce ifade edebilme etkinliğidir. Bu etkinlikte ilk olarak program ekibindeki 

arkadaşlar mevcut çocuk sayısına göre dört ya da beş kişilik küçük gruplar oluşturmaktadır. Her bir 

gruptan yuvarlak olacak şekilde oturmaları ve gruplarına bir ad vermeleri istenir. Her grup, 15-20 dakika 

program ekibince kendilerine verilen renkli söz kartonunu dikkatlice okuyacak ve kendi aralarında 

düşünüp tartışacaktır. Program yürütücüsü her grubun tartışırlarken ulaştıkları düşünceleri 

unutmamaları için aralarından bir kişiyi yazıcı seçmelerini ister. Gruplar ilgili sürede kendi aralarındaki 

tartışmayı bitirdikten sonra ayağa kalkar ve kendi sözlerini tartışmaya açar. İlk grubun filozof sözü 

"Kişinin en büyük zaferinin arzularına karşı kazandığı zafer" olduğudur. Bu söz Aristoteles'e aittir. 

Çocuklar bu sözü, düşmanlık, zafer ve başarı kavramlarını öne çıkararak tartışırlar.. Ayrıca program 

yürütücüsü ve ekibi tarafından aşağıdaki sorular çocukların sözü uygun bir biçimde anlayabilmesi ve bu 

yolla söz üzerine daha ayrıntılı ve derinlikli düşünebilmesi için onları yönlendirmek ya da yardımcı 

olmak amacıyla şu soruları sorarlar: 

Arzularına direnen kişi ne demektir?       Arzuların iyi ya da kötü olduğuna nasıl karar verilebilir? 

Teknoloji kötü bir şey midir? Neden insan kendine karşı bir zafer kazanma isteği duyar? 

Cesaret nedir? Fedakârlık, risk almayı bilmek ne demektir? 

Kişinin kendine karşı zafer kazanması cesaret olamaz mı? Korkunun olduğu yerde cesaret olur mu? 

İkinci grubun filozof sözü Platon'un bir sözüdür: "Sınırsız özgürlükten kölelik doğar." Çocuklar bu defa 

özgürlük ve kölelik kavramları üzerine düşünüp tartışırlar. Yürütücü çocuklara aşağıdaki soruları 

yönelterek tartışmanın akmasını sağlar: 

Sınırsız özgürlük mümkün müdür? Kölelik nedir? Her şey sınırlı mıdır? 

İstenilen her şeyi yapabilmek özgürlük müdür? Sınırsız özgürlük bir cesaret midir? 

Sınırsız özgürlük kölelik midir? Sınırlı özgürlük cesaret midir? Korkaklık mıdır? 

Özgürlük istenilen her şeyi yapabilmek midir? Özgürlük nedir? Özgürlük birey için ne anlama gelir? 

Kendi kararlarını kendinin vermesinin kişiye faydası nedir? Kendini bilmeyen biri özgür olabilir mi? 

Kurallara uymak kötü müdür? Kurallara uyarak da özgür olunmaz mı? 
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Kurallara uymak da bir özgürlük müdür? Özgürlük bir sorumluluk getirir mi? 

Kime karşı sorumluyuz? Özgürlük sorumluluk olduğunda kişiyi daha özgür kılmaz mı? 

Üçüncü grubun filozof sözünde öne çıkan kavramlar, iyilik, kötülük ve yasa kavramlarıdır. Ayrıca 

aşağıdaki soruları da tartışmaları istenir. 

Kötü olan insanlara birilerinin yol göstermesi mi engel olması mı gerekir? 

İnsanlar iyi ve kötü olarak mı doğarlar? 

İyilik ve kötülük genetik midir? Yoksa bireyin ailede yetişmesi mi önemlidir? 

Kötülük hep eksikliklerden mi doğar? Kötülük doğal mıdır? Öğretilebilir mi? 

Tüm toplumun iyi olduğu yerde yasaya ihtiyaç olur mu? Yasa ne yapar? 

Yasa engeller mi? Emreder mi? Yasaların olmadığı bir toplum nasıl bir toplum olurdu? 

Her yasa iyi midir? Yasa sorgulanmalı mıdır? İyilik ve kötülük bilgisizlikten mi doğar? 

Felsefe farklı görüşleri mi sorgular? 

Dördüncü grubun filozof sözünde tartışılacak kavram mutluluk kavramıdır. Ayrıca aşağıdaki sorulara 

da cevap aranacaktır.  

Mutluluk içimizde midir? Mutluluk nedir? Hırs nedir? 

Mutsuzluk başkaları ile ilgili bir şey midir? 

Son grupta ise sorgulama üzerinde durulacaktır. Ayrıca aşağıdaki sorulara da cevap aranacaktır. 

Her şey kabul edilirse sorgulama yeteneği kaybedilir mi? 

Yaşamı sorgulamak ile kendini sorgulamak farklı şeyler midir? 

Felsefe nedir? Sorusu çocuklara tekrar sorulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

145 
 

ETKİNLİK 3 

 

Etkinliğin Adı: FELSEFİ SORULARI RESİMLE ANLATMA 

Kazanımlar:  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

K2) Soru sorma ve akıl yürütme becerileri geliştirir. 

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

Etkinliğin başında program yürütücüsü çocuklara akıllarına en çok takılan ya da üzerine zaman zaman 

düşünüp bir türlü yanıt bulamadıkları türden soruları olup olmadığını sorar. Çocuklar,  

Matematik dersi neden var?  

Evrenin bir sonu var mı? 

Uzayda hayat var mı?  

Zaman nedir?  

Gibi sorular sorarlar. Bunun üzerine çocuklara diğer arkadaşlarına bilgi vermeden kendileri için önemli 

olan bir soruyu resim yaparak anlatmaları istenir. Resimler yapılıp bitirildikten sonra çocuklardan her 

biri yaptığı resimle birlikte tüm arkadaşlarının resmi görebileceği bir yere geçer ve yürütücü diğer 

çocuklardan arkadaşlarının resmine dikkatlice bakmalarını ister. Ardından bu resmin sorduğu soruyu 

bulmaları istenir. Resmi yapan çocuk arkadaşlarının yanıtlarına göre uzak ya da yakın direktifleri 

vererek doğru soruyu onlara buldurmaya çalışır. Soru bulunduktan sonra tartışmaya açılır. Çocuklardan 

örneğin mutluluk nedir? ya da dostluk nedir? gibi bir sorunun yanıtlanması istenir. Belli bir süre 

tartışıldıktan sonra diğer çocuğa geçilir. Bu etkinlikte çocuklar en çok aşağıdaki soruları resim yaparak 

sormuşlardır: 

Mutluluk nedir? 

İyilik nedir? 

Zaman nedir?  

Yaşamın anlamı nedir?  

Böylelikle çocuklar felsefi düşünmenin en önemli özelliği olan soru sorma ve sorgulama etkinliğine 

hazırlanır. Felsefe sorularının bilimsel sorulardan ayırt etmeyi öğrenirler. Soru sormaya motive edilirler. 
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ETKİNLİK 4 

 

Etkinliğin Adı: GÖRSELLERİ İZLEME VE YORUMLAMA (ANİMASYONLAR) 

Kazanımlar:  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar. 

K6) Görüp duyduğu ya da hissettiği şeyleri açıklar. 

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER: Animasyon filmi 

SÜREÇ 

Etkinlikte yürütücü tarafından seçilen üç ya da dört ödüllü animasyon izlenir. Bu animasyonlarda 

mutluluk, önyargılar, dostluk, sevgi, iyilik, kötülük, cesaret, korku, yalnızlık temaları öne çıkmaktadır. 

Çocuklara öncelikle ilk animasyon (Benigni, İyi Huylu Ur) izletilir. İzlemeye başlamadan önce dikkatli 

olmaları ve animasyonun neye dair olduğunu bulmaya odaklanmaları istenir. Çocuklara izledikten sonra 

bir kere daha izlemek isteyip istemedikleri sorulur. Çocukların istekleri doğrultusunda animasyon ikinci 

kez izlenebilir. Çocuklarla animasyon hakkında sohbet edilir. Çocuklara animasyonda öne çıkan 

kavramlar sorulur. Çocuklar bu kavramları şöyle sıralar: 

Yalnızlık, Dostluk, Sevgi. 

Ardından animasyonu sevip sevmedikleri sorulur. 

İkinci animasyon Oktapodi adlı bir animasyondur. Diğerindeki süreç burada da izlenir. Çocuklar 

genellikle iki kez izlemeyi isterler. Bazen aaaa biz bunu izlemiştik zaten derler. Yürütücü ne güzel çok 

sevindim ancak burada izlerken aynı zamanda düşüneceğiz diye belirtir ve dikkatlice izlemelerini ister. 

Animasyon izleme süreci bitince yine çocuklara sorulur:  

Yürütücü: "Ne dersiniz arkadaşlar, bu animasyon sizce ne anlatıyor?" 

Çocuklar animasyonun sevgi ile ilgili olduğunu söyler. Bazıları da hayır hayır dostluk diye karşı çıkarlar. 

Yürütücü peki bunlar birbirinden farklı şeyler midir diye sorar. Bunun üzerine düşünen çocuklar 

tamamen aynı olmadıklarını sevgide aşk gibi bir şeyin de olabileceğini tüm sevgilerin dostluk 

olmadığını söylerler. Ancak bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır da. Bu animasyonda hangi 

kavramları buluyoruz sorusuna ise çocuklar şöyle yanıt verir: 

Sevgi, Aşk, Dostluk, Mutluluk, Fedakârlık, Mücadele 

Son olarak yine animasyonu sevip sevmedikleri sorulur. Bu defa hep bir ağızdan çok sevdiklerini 

söylerler. 

Son olarak İnsan (Man) animasyonu izletilir. Bu animasyon çocukların çok ilgisini çeker ve tartışmalar 

oldukça uzun sürer. Çünkü burada çevre, insan, teknoloji ilişkisi gündeme gelir. Çocuklar özellikle şu 

sorunlara odaklanır: 

Teknoloji yararlı mıdır? 

Genelde belli açılardan yararlı olduğunu ancak tümüyle öyle olmadığını söylerler ve pek çok örnek 

verirler. Otomobiller havayı kirletmektedir. Telefonlar oyun bağımlısı yapmaktadır. Fabrika dumanları 

zararlıdır. Doğaya çok büyük zarar verebilmektedir. Ancak bu teknolojinin tümüyle kötü olduğunu 

göstermez. Biz teknoloji kontrollü kullanırsak bizim için yararlıdır; diyeceklerdir. Ardından çocuklara 

şu sorular yöneltilir: 
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Çevre nedir? Doğa nedir? Çevre ve Doğa aynı şey midir? Farklıysa farkı nedir? Yaşadığımız çevreyi 

yeterince koruyor muyuz? Çevre duyarlılığı için neler yapıyoruz? Teknoloji olmadan yaşayabilir miyiz? 

Animasyondaki insan neler yapmaktadır ve sonunda başına ne gelmektedir? 

Değerlendirme:  Animasyonlardan keyif alıp almadıkları, animasyon izlerken hiç böyle düşünüp 

düşünmedikleri, oradaki şeyleri sorgulayıp sorgulamadıkları sorularak genel bir tartışma yapılır ve 

etkinlik sonlandırılır. 
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ETKİNLİK 5 

 

Etkinliğin Adı: TÖZÜ BULMA OYUNU 

Kazanımlar:  

K1) Felsefi soru ve kavramları yorumlar.  

K2) Soru sorma ve akıl yürütme becerileri geliştirir. 

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER: Sözcük, kavram ya da nesnenin ve tözün yazıldığı kâğıtlar 

SÜREÇ 

Töz nedir? 

Somut ve tekil şeyler töz olabilir mi? Mesela bir masa töz olabilir mi?  

"Tözü Bulma Oyunu" için ilk olarak program yürütücüsü çocuklara tözün ne olduğuna dair yukarıdaki 

soruları yönelterek 10 dakikalık kısa bir bilgi verir. Çeşitli örnekler ve tanımlarla anlamalarını sağlar.  

Töz, var olmakta kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ancak tüm şeylerin varlığını kendisine 

borçlu oldukları şeydir. Çocuklara bunun ne olabileceği ilk akıllarına gelenin ne olduğu sorulur. 

Çocuklarla töz kavramının yaratıcı gibi bir şey olabileceği üzerinde sohbet edilir. Yürütücü bunun tüm 

varlıkların, tek tek şeylerin de içinde olduğunu söyler. Ona göre biraz daha düşünmelerini ister. 

Çocuklarla çeşitli şeylere töz denilip denilemeyeceği üzerinde konuşulur. Kimisi madde der, kimisi 

evren, kimisi hava....vs. Ardından tözün tanımı çocukların oyun esnasında bakıp hatırlayabilmeleri için 

tahtaya yazılır. Oyun sırasında bu tanımı hep akıllarında bulundurmaları istenir.  

Oyun için ilk olarak çocuklar dört-beş kişilik küçük gruplara ayrılır. Her bir gruba üzerinde pek çok 

sözcük ya da kavramın ya da nesne adının yer aldığı önceden hazırlanmış içerisinde bir tanesinin töz 

olduğu kâğıtlar dağıtılır ve 15-20 dakika kendi aralarında düşünüp tartışarak ve tanımı da hesaba katarak 

tözü bulana değin diğer kavram ya da sözcükleri ayıklamaları istenir. Tözler kâğıtlara yazılırken çeşitli 

filozofların töz olarak kabul ettikleri şeyler göz önünde bulundurulur (madde, doğa, akıl, ruh... vs.). 

Sonuçta töz olarak buldukları şeyin neden töz olduğunu gerekçelendirmeleri de istenir. Kendi aralarında 

düşünme süreci bittikten sonra her grup ayağa kalkarak kendi kâğıtlarında yer alan tözün ne olduğunu 

(mesela madde) ve neden maddenin töz olması gerektiğini anlatırlar. Diğer çocuklar onların buldukları 

tözü onaylayarak ya da karşı çıkarak tartışmaya katılırlar.  

Değerlendirme:  Bu oyun çocuklara en genel ve soyut kavramlar hakkında farkındalık yaratmak için 

uygulanan bir etkinliktir. Töz kavramı çocukların çok fazla ilgisini çekmektedir. Daha önce 

duymadıkları bir kavram ya da sözcüğü öğrenmek hoşlarına gider. Ancak oldukça zorlandıklarını da 

söylerler. Etkinlikten ayrılırken bazılarının hala tözün ne olduğunu düşünmeyi sürdürmesi de ilgi 

çekicidir 
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ETKİNLİK 6 

 

Etkinliğin Adı: ÖNYARGILARIMIZIN FARKINDA MIYIZ? (KISA ÖYKÜ TEMSİLLERİ) 

Kazanımlar:  

K4) Özgür ve sorumluluk bilincine sahip birey yetiştirmenin gerekliliklerini tartışır. 

K5) Toplumsal önyargıları tartışır.   

K6) Görüp duyduğu ya da hissettiği şeyleri açıklar. 

Süresi: 120 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

Etkinlikte, çocuklara önyargılarla ilgili tartışmalara uygun zemin hazırlayacak kısa öyküler çeşitli 

kostümlerle desteklenerek oyunlaştırılarak anlatılır.   

Etkinlikte Körler Köyü, Cömert Ağaç, Küçük Serçe, Sokrates ve Köle Cesur öykülerioyunlaştırılarak 

çocuklara anlatılır. Bu süreçte çocukların katılımı da sağlanır. Her bir öykünün ardından öyküdeki 

olaylar, olgular ve kavramlar tartışmaya açılır. Tartışmada şu sorular sorulur: 

Öykülerdeki önyargılar nelerdir? 

Korku bir önyargı olabilir mi? 

Cesareti engelleyen önyargılar mıdır? 

Önyargılarımızın kaynağı nedir? 

Ailemiz, arkadaşlar, öğretmenler önyargıların kaynağı olabilir mi? 

Cinsiyet bir önyargı mıdır? 

Anlamak nedir? 

Yargılamak nedir? 

Anlama ve yargılama arasındaki fark nedir? 
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T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

 

 

GÖKBİLİM OKULU 

 

 

 

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ 

PROF. DR. SELİM OSMAN SELAM 

 

Bu kitapçık Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü’nün desteklediği 

17B0241001 kod numaralı “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı 

proje kapsamında hazırlanmıştır. 
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ÖNSÖZ 
 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde (AÜKR) 2000'li yılların başlarından beri önemli 

gök olaylarına yönelik özel etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde 7’den 77’ye ziyaretçi 

kitlesi içerisinden özellikle çocukların gökbilime ve gökyüzüne duydukları aşırı ilgi bizi 

Gökbilim Okulu Eğitim Programını hazırlamaya itti. Bu kapsamda, 31 Ocak – 1 Şubat 2013 

tarihleri arasında eğitim programımız için bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. O günden bu 

güne çoğunluğu Ankara’dan olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden toplamda 27 okulun 5., 

6. ve 7. sınıf öğrencileri Gökbilim Okulu Eğitim Programına katılmıştır. Program kapsamında, 

katılımcılar Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde yer alan teleskoplar ile gözlem 

yaparak, gökcisimlerinin üç boyutlu maketlerine dokunarak, deney düzenekleri 

oluşturarak/kullanarak ve uzmanların anlattığı seminerleri dinleyerek bir tam günlerini 

geçirmektedir. Günün sonunda neredeyse tüm okullar “Gökbilim Okulu’da daha fazla kalıp 

teleskop ile daha uzun süre gözlem yapmak istedikleri” geri bildiriminde bulunmuşlardır. Bu 

da bizlerin motivasyonunu arttırmıştır.  

2010 yılından beri uygulanan Gökbilim Okulu programı kapsamında herhangi bir güncellenme 

çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2010 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı 

programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak 

günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının güncellenmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Gökbilim Okulu programı Ankara Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 17B0241001 kod numaralı ve 

“Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı proje 

kapsamında güncellenmiştir. 

Bugüne kadar Gökbilim Okulu Eğitim Programı'nda görev alarak, yardımlarını ve desteklerini 

esirgemeyen tüm lisans ve lisansüstü Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencilerine 

teşekkür ederiz. 

 

Selim Osman SELAM 

2019, Ankara  
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ev Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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2. GİRİŞ 

Sınırları her geçen saniye daha da büyüyen evren, bünyesinde sayısını bilemediğimiz kadar 

gökada ile birlikte gökadaları oluşturan yıldızları, çevrelerinde dolanan gezegenleri, 

asteroidleri, kuyruklu yıldızları ve diğer cisimler ile birlikte olağanüstü büyük bir boşluk olarak 

tanımlanabilmektedir. Bu büyük, karanlık ve soğuk ortamda bulunan gaz ve toz bulutları, 

yoğunlaşarak yeni yıldızların doğmasına neden olurken, ömürlerinin sonuna gelen yıldızların 

ise olağanüstü şekillerde patlayarak merkezlerinde ürettikleri ve yaşam için gerekli olan 

elementleri çevrelerine dağıttıkları bilinmektedir. Birbiri ile çarpışan gökadalar, yıldızların ışığı 

ile aydınlanan bulutlar, yıldız olamamış cisimler, karanlık madde, karadelikler, gezegenler ve 

daha küçük boyutlu nice cisimlerden oluşur... Evrenimiz... Çok azını çıplak gözle 

farkedebildiğimiz bu ortamda, dikkatimizi en çok çeken cisimler genel olarak bize en yakın 

olan veya en parlak olanlardır: Ay, Venüs, Mars, Jüpiter ve Güneş, ya diğerleri... Teleskoplar, 

gökbilimcilerin en önemli gözlem araçlarından biridir. Gözle görülemeyecek kadar sönük 

cisimleri görünür hale getirir. Gözümüzün algılayamadığı ışınların da algılanmasını sağlar. 

Daha büyük teleskoplar ile daha sönük ve daha uzak cisimler gözlenebildiğinden, gözlemci için 

evrenin sınırlarını daha uzaklara taşır. Gök cisimlerine ilişkin ayrıntıları bize gösterir ve daha 

doğru yorum yapabilmemizi sağlar. 

Evren; çok küçükler ile çok büyüklerin, çok hızlılar ile çok yavaşların, çok parlaklar ile çok 

sönüklerin bir arada bulunduğu, inanılmaz sayıda gökcismine sahip olmasına rağmen aynı 

zamanda boş olan devasa ortam... Bu ortamda nokta kadar bile yer işgal etmeyen Dünya ve 

üzerinde yaşayan biz insanlar. Dünya’mız Güneş etrafında dolanırken sahip olduğu hız 

saniyede 30 km, yani dakikada 1800 km, yani saatte 108000 km. Bu hızla uydumuz Ay’a 

gitmeye kalksak, 3.7 saatte orada olabiliriz. Aynı hızla Güneş’e gitmeye kalksak, 1384 saatte 

orada olacağız demektir, tabii Güneş’in o muhteşem sıcaklığı bizi yok etmezse. Gündüzleri 

yaşam kaynağımız Güneş, akşamları ise yıldız ve gezegenlerin yer aldığı devasa bir Gökküre. 

Bu Gökküre’de neler yok ki; sayısını bilemediğimiz kadar küçük, büyük her boyutta gezegen 

ve yıldızlar, yine sayısını bilemediğimiz kadar yıldızları ve diğer cisimleri bünyesinde 

barındıran Gökadalar... Henüz oluşmakta olan yıldızlar, yaşamlarının sonuna gelmiş olan 

yıldızlar, tıpkı insanlar gibi. 

Gökbilim Okulu, çocuklarımızı evrenin gizemlerini keşfetmeye davet ediyor. 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Gökbilim 

Okulu? programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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GÖKBİLİM OKULU 
 

 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 10-12 Yaş 

Programın Süresi 1 Gün 

Programın Genel Amacı 

Çocukların gök cisimlerinin ne olduğunu kavramalarını, evrende 

yer alan yıldız, gezegen ve galaksilerin ne olduğu hakkında doğru 

bilgiler edinmelerini sağlamak ve gök cisimlerini görmek için 

kullanılması gereken araçların neler olduğunu kazandırmaktır. 

Kullanılan Yöntemler 
Büyük sınıfla (grupla) tartışma, Küçük Grup Tartışması, Soru-

Yanıt, Oyun, Gözlem Yapma 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yaratıcı Düşünme, Gözlem, Akıl Yürütme 

*Program 10 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. Program 

azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  
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GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Tema 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  
Etkinliğin Bitiş Saati  

1 TANIŞMA VE GÜNEŞ SAATİ YAPIMI 10.00 10.35 

 ARA 10.35 10.50 

2 
TELESKOP BİNALARINA GEZİ VE 

ZODYAK OYUNU 10.50 11.30 

 ARA 11.30 11.45 

3 
GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM 

11.45 12.25 

 ARA 12.25 12.40 

4 KUYRUKLUYILDIZ YAPIMI 12.40 13.30 

 ARA 13.30 13.40 

5 
EVRENE BAKAN GÖZLER: 

TELESKOPLAR VE TELESKOP YAPIMI 
13.40 14.40 

 ARA 14.40 14.55 

6 GÜNEŞ SİSTEMİ 14.55 15.50 

 ARA 15.50 16.00 

7 KENDİ GÜNEŞ SİSTEMİ’Nİ KENDİN YAP 16.00 17.15 

 ARA 17.15 17.30 

8 ROKET YAPIMI 17.30 18.00 

 ARA 18.00 18.15 

9 
TELESKOP İLE AY VE GEZEGEN 

GÖZLEMİ 
18.15 18.45 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Güneş Sistemi 

 Yıldız 

 Ay 

 Atom 

 Astronomi 

 Yıldız 

 Teleskop 

 Işık tayfı 

 Güneş 

 Gezegen 

 Asteroid 

 Kuzey yarımküre 

 Güney yarımküre 

 Mevsimlerin 

oluşumu 

 Güneş saati 

 Takımyıldızı 

 Burçlar 

 Kutup yıldızı 

 Ayna/mercek 

 Işık ölçümü 

(Fotometre) 

 Tayfçeker 

 Galaksi  

 Bulutsu  

 Işık yılı 

 Işık hızı  

 Zodyak kuşağı 

 Güneş saati 

 Zaman Denklemi 

 Uzay Bilimleri 

 Bulut ölçer 

 Rasathane 

 Tayf 

 Uydu 

 Büyük Patlama 

 Karadelik  

 Göktaşı 

 Kuyruklu Yıldız 

 Asteroid Kuşağı 

 Büyükayı 

Takımyıldızı 

 Yıldız Evrimi 

 Küresel Küme 

 Süpernova 

 Samanyolu 

 Gezegenimsi 

Bulutsular 

 Güneş Patlaması 

 Atmosfer 

 Galileoskop 

 Dalgaboyu 

 X-ışını 

 Gama-ışını 

 Radyo Dalgaları 

 Meteor 

 Teleskop 

 Yörünge 

 Kütle Çekimi 

 Güneş Lekeleri 

 Güneş Patlaması 

 Radyo teleskop 

 Gaz Gezegenler 

 Katı Gezegenler 

 Uzay teleskop 

 Roket 

 

 

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1) Güneş saatiyle zaman ayarlamasının nasıl yapıldığını açıklar. 

K2) Işık ve ışığın özelliklerini tartışır. 

K3) Teleskopların yıldız gözlemindeki önemini açıklar. 

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin özelliklerini sıralar.  

K5) Gökbilim (Astronomi) ile Astrolojiyi karşılaştırır. 

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız topluluklarının benzerliklerini ve farklılıklarını açıklar. 

K7) Büyük patlama ve karadeliğin özelliklerini tartışır. 

K8) Bir gök cisminin yıldız olabilmesi için gereken şartları sıralar. 

K9) Güneşin özelliklerini açıklar.  

K10) Takımyıldızının özelliklerini sıralar. 

K11) Galaksinin ve galaksiyi oluşturan cisimlerin ne olduğunu açıklar.  

K12) Gezegenimsi bulutların özelliklerini sıralar. 

K13) Dünya’nın atmosferinden hangi dalga boylarının geçtiğini söyler. 

K14) Bir cismin gezegen olabilmesi için gereken koşulları sayar. 

K15) Gaz gezegenler ile karasal gezegenlerin özelliklerini ayırt eder. 
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ETKİNLİK 1 

 

BİLGİ NOTU: Güneş’in gökyüzünde bulunduğu konuma göre “Güneş Saati” ile zaman belirlenebilir.  

Saat dilimlerinin yer aldığı kadran üzerinde ibre yer alır. Güneş gökyüzünde hareket ettikçe ibrenin alt 

kısmına Güneş’in gölgesi düşer ve kadran üzerinden zaman okunur.  

Etkinliğin Adı: TANIŞMA VE GÜNEŞ SAATİ YAPIMI 

Kazanımlar:  

K1) Güneş saatiyle zaman ayarlamasının nasıl yapıldığını açıklar. 

K2) Işık ve ışığın özelliklerini tartışır.  

K3) Teleskopların yıldız gözlemindeki önemini açıklar. 

Süresi: 35 dakika 

MATERYALLER: Güneş saati yapmak için gereken malzemeler 

 

SÜREÇ 

Öğrencilerle tanışıldıktan sonra ne yapılacağı hakkında bilgi verilir. Öğrencilerin gök cisimleri ile ilgili 

bilgilerinin neler olduğu anlaşılmaya çalışılır. Daha sonra öğrencilere güneş saatini bilip bilmedikleri 

sorularak ön bilgileri öğrenilir.  

Güneş saatinin ne zamandır kullanıldığı ve güneş saatinin nasıl okunabileceği anlatılır. Güneş saatindeki 

hataların nasıl düzeltilebileceği açıklanır. Daha sonra öğrencilerin her birinin kendi güneş saatlerini 

yapmaları için gereken malzemeler dağıtılarak güneş saatlerini yapmaları desteklenir. Güneş saatlerinin 

yapılmasının ardından toplu halde Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi (AÜKR)’nin etkinlik 

alanında yer alan büyük Güneş Saati’ne gidilir. Burada öğrencilere büyük Güneş Saati üzerinde zamanın 

nasıl okunacağı ve zaman denklemi ile düzeltme yapılarak kolumuzdaki saat ile nasıl uyumlu hale 

getirileceği anlatılır. Ardından, öğrencilerin yapmış olduğu Güneş saatleri üzerinden zamanı okumaları 

ve kollarındaki zamanlar ile tekrar karşılaştırmaları istenir. Kollarındaki saat yardımıyla ölçülen zaman 

ile güneş saatinin gösterdiği zaman arasındaki farkın neden kaynaklandığı açıklanır.  
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ETKİNLİK 2 

 

BİLGİ NOTU:Teleskop,  gök cisimlerinden gelen ışınımın bir noktada odaklanması sonucunda daha 

parlak ve  (ör.  gezegenler gibi daha yakın gök cisimler için)  daha büyük görünmesini sağlayan sisteme 

verilen isimdir. Teleskobun odağına yerleştirilen dedektör ile gökcisminin görüntüsü, zamana göre 

ışığının değişimi veya tayfında yer alan kimyasal elementler belirlenir. 

Etkinliğin Adı: TELESKOP BİNALARINA GEZİ VE ZODYAK OYUNU 

Kazanımlar:  

K2) Işık ve ışığın özelliklerini tartışır. 

K5) Gökbilim (Astronomi) ile Astrolojiyi karşılaştırır. 

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız topluluklarının benzerliklerini ve farklılıklarını açıklar. 

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

Çocuklar iki gruba ayrılır. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nin teleskop binaları içinde yer alan 

gözlem araçları tanıtılır. Teleskobu görmeleri ve incelemeleri sağlanır. 

Profesyonel gözlem ekiplerinin çalışma prensipleri ile bilimsel gözlemlerin nasıl yapıldığı anlatılır. 

Teleskobun ne olduğu anlatılır ve parçalarından bahsedilir. 

Yıldızların görüntüsü görsellerle desteklenir ve gözlemin nasıl yapıldığı gösterilir. 

Teleskobun ne olduğu ve nasıl çalıştığı teleskop üzerinde gösterilir ve öğrencilerin teleskoptan 

bakmaları ve onu incelemeleri sağlanır. 

Tayfın gökyüzündeki görüntüsü olan gökkuşağının neden oluştuğu ve nasıl incelendiği anlatılır. Yıldız 

ışığının nasıl incelendiği ve analizinin nasıl yapıldığı açıklanır. 

Yıldızların ışığının hangi elementlerden oluştuğu anlatılarak, yarıçap, yaş gibi tüm özelliklerin de 

hesaplanabileceği belirtilir. 

Katılımcılar ile birlikte toplu halde Coude Teleskop binasına gidilir. Teleskobun takip motorunun 

dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesine eşit ve ters yönde, teleskobu hareket ettirdiği gösterilir. 

Ardından, teleskobun takip mekanizması açılıp-kapatılarak gök küre üzerinde yıldızların veya Güneş’in 

günlük hareketleri tartışılır.   

Güneş’e neden teleskoplar ile doğrudan bakılamayacağını göstermek için teleskop Güneş’e çevrilir ve 

göz merceği önüne bir kağıt yerleştirilerek kağıdın yandığı gösterilir. Ardından Güneş görüntüsü duvara 

yansıtılarak üzerinde leke bulunup bulunmadığı incelenir ve lekelerin nasıl belirlenebileceği 

konularında bilgi verilir. Daha sonra, teleskobun göz merceğine uygun bir filtre takılarak öğrencilerin 

Güneş’e doğrudan teleskopla bakmaları sağlanır.  

AÜKR’nın açık alanında, yıldızlar ve burçlar ile ilgili bilgi verilerek, burçların insanlar üzerinde etkisi 

olamayacağını göstermek için katılımcılar etkinlik alanında yere çizilmiş olan Zodyak kuşağına (Dünya, 

Güneş, takımyıldızlar) doğum günü tarihlerine göre yerleştirilir. Öğrencilere bulundukları burç ile 

bildikleri burçlarının uyumlu olmadığını kontrol etmeleri istenir. Gazetelerden bildikleri burçların neden 

doğru olamayacağı ve astrolojinin bilimsel tabanı olmadığı ifade edilir. 
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ETKİNLİK 3 

 

BİLGİ NOTU: Büyük Patlama sonrası atom altı parçacıklar, dört temel kuvvet ile birlikte Evren’i 

genişletmeye başladı. İlk atom çekirdeklerinin oluşması ile birlikte içeriğinde hidrojen, helyum ve lityum 

olan ata yıldızlar oluştu. Bu büyük kütleli yıldızların merkezinde bir dizi nükleer reaksiyon sonucunda 

ağır elementler üretildi. Süpernova patlamasıyla ilkel Evren’e yıldızlarda üretilen tüm elementler 

serpilerek yeni nesil yıldızlar ve yıldız sistemleri doğdu. Bunlardan biri de Güneş sistemiydi. Güneş 

sistemi: 8 gezegen, cüce gezegenler, uydular, Neptün ötesi cisimler, asteroidler (küçük gezegenler), 

kuyruklu yıldızlar, meteorlar, gezegenler arası gaz ve toz ile birlikte yaşam içeren bilinen tek yıldız 

sistemidir. Güneş de küçük kütleli ata yıldızlar gibi evrimleşerek gezegenimsi bulutsu evresinde ürettiği 

elementleri uzaya serpecek ve daha sonra beyaz cüce olarak ölecektir.  

 

Etkinliğin Adı: GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM 

Kazanımlar:  

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin, özelliklerini sıralar. 

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız topluluklarının benzerliklerini ve farklılıklarını açıklar. 

K7) Büyük patlama ve karadeliğin özelliklerini tartışır. 

K8) Bir gök cisminin yıldız olabilmesi için gereken şartları sıralar. 

K9) Güneşin özelliklerini açıklar.  

K10) Takımyıldızının özelliklerini sıralar. 

K11) Galaksinin ve galaksiyi oluşturan cisimlerin ne olduğunu açıklar.  

K12) Gezegenimsi bulutların özelliklerini sıralar. 

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: İlk dünya ve önemi ile ilgili resimler 

SÜREÇ 

Evren’de neler olduğuna yönelik ön bilgilerin ne olduğu tespit edilmeye çalışılır. Daha sonra Evren’de 

yer alan gökcisimleri hakkında görsellerle birlikte bilgi verilir. Büyük patlamanın ne olduğu açıklanır 

ve bir cisme yıldız diyebilmek için gereken şartların üzerinde durulur. Daha sonra ilk olarak Güneş’in 

nasıl bir yıldız olduğundan ve güneş sistemini oluşturan diğer gezegenlerden bahsedilir ve anlatılanlar 

görsellerle desteklenir. Yıldızların da tıpkı insanlar gibi gelişim dönemlerinin olduğu belirtilir. 

Yaşamları boyunca ne tür evrim aşamalarından geçtikleri, süpernova patlaması ve galaksiler hakkında 

bilgiler verilir. Yıldızın ölümü yakın dönemlerde geçtiği evreler olan gezegenimsi bulutsu ile ölümünün 

olduğu beyaz cüce, nötron yıldızı ve karadelikten bahsedilir. Işık yılı ve ışık hızından bahsedildikten 

sonra anlatılanlardan neler hatırlandığı değerlendirilir. 

 

Bu etkinlikte, yaşadığımız Dünya’dan dışarı doğru bir yolculuk gerçekleştirilir. Öyle ki, ilk olarak 

Dünya ve onun önemi resimler eşliğinde vurgulanarak, Güneş sisteminin diğer üyeleri olan Ay, Güneş 

(Güneş lekeleri), gezegenler, cüce gezegenler, astreoidler ve kuyrukluyıldızlar tanıtılır. Ardından Güneş 
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Sistemi dışına çıkılarak bize daha uzak cisimler olan yıldızlar, yıldız kümeleri, takımyıldızları, 

Samanyolu, Samanyolu’nun uyduları tanıtılarak,  bilinen Evren bu sunumlar yardımıyla özetlenmiş olur. 

Konu ile ilgili uygulamalar: Bu bilgiler ışığında Dünya, Ay ve bazı gezegenler ile Güneş’in kendi ekseni 

etrafında dönme süreleri hakkında bilgi verilir ve bu cisimlerde yaşamak zorunda olsaydık bir gün 

kavramının nasıl değişeceğini öğrencinin kendisinin çıkarımda bulunması istenir. Gelecekte başka 

gezegenlerde yaşamak zorunda kalırsak zamanın nasıl değişmesi gerektiğinin düşünülmesi istenir. 
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ETKİNLİK 4 

 

BİLGİ NOTU:4.6 milyar yıl önce Güneş sistemi oluşurken maddenin çoğu birleşerek 

gezegenleri, arta kalan maddeler ise Kuyruklu yıldızları oluşturdu. Güneş sisteminin dış 

bölgelerinden gelen ve Güneş’in etrafında belirli yörüngelerde dolanan Kuyruklu yıldızlar 

donmuş buz ve tozdan oluşmaktadır.   

Etkinliğin Adı: KUYRUKLU YILDIZ YAPIMI 

Kazanımlar:  

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız topluluklarının benzerliklerini ve farklılıklarını açıklar. 

K8) Bir gök cisminin yıldız olabilmesi için gereken şartları sıralar. 

Süresi: 50 dakika 

MATERYALLER: Kuyruklu yıldız yapmak için gerekli malzemeler 

SÜREÇ 

Çocuklar kuyruklu yıldız yaparlar. Bunun için ilk olarak eğitmenler, toprak, nişasta, karbonat, cam sil, 

sirke ve kuru buz kullanarak bir kuyruklu yıldız örneği yapar, daha sonra öğrenciler de bu malzemeleri 

kullanarak kendi kuyruklu yıldızlarını yaparlar.  
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ETKİNLİK 5 

 

BİLGİ NOTU: Teleskobun açıklığından giren ışık, teleskobun türüne göre değişen optik elemanlar ile 

karşılaşır.  Optik teleskoplar yapılış biçimlerine göre;  mercekli,  aynalı ve aynalı-mercekli 

(katadioptrik)    olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Teleskobun içine giren ışın demeti mercek veya ayna 

ile karşılaşır.  Daha sonra yolundan saptırılarak veya yansıtılarak karşılaştıkları optik elemanın odak 

noktasına yönlendirilirler.  Bir optik sistemde,  mercekten veya birinci aynadan itibaren teleskobun odak 

noktasına olan uzaklığa odak uzaklığı denir. 

 

Etkinliğin Adı: EVRENE BAKAN GÖZLER: TELESKOPLAR VE TELESKOP YAPIMI 

Kazanımlar:  

K2) Işık ve ışığın özelliklerini tartışır. 

K3) Teleskopların yıldız gözlemindeki önemini açıklar.  

K13) Dünya’nın atmosferinden hangi dalga boylarının geçtiğini söyler. 

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER: Teleskop Setleri, Gökyüzünü izlerken kullanılan araçların görselleri 

SÜREÇ 

Gökyüzünü izlerken kullanılacak araçların neler olduğu görsellerle anlatılır. Teleskopların işlevlerine 

göre farklılık gösterdiği, tayf çekerin ne olduğu ve işlevi, atmosferin işlevi, atmosferden geçebilen dalga 

boylarının ne olduğu, ilk teleskobun kim tarafından keşfedildiği ve hangi amaçla kullanıldığı, 

Galileoskobun kim tarafından keşfedildiği ve ne amaçla kullanıldığı, teleskop çeşitleri hakkında bilgi 

verilir ve verilen bilgiler görsellerle desteklenir.  

Gökbilim okulu bünyesinde bulunan teleskop setleri katılımcılara dağıtılır ve katılımcıların bu parçaları 

birleştirerek bir teleskop yapmaları istenir. Ardından, her bir çocuk grubundan kendi yaptıkları 

teleskoplar ile açık alanda eğitmenlerin daha önceden yerleştirmiş olduğu cisimleri gözlemeleri istenir. 

Çıplak gözle ve teleskopla o cisme bakma arasında ne gibi farklar olduğu sorulur.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-11 Sonuç Raporu Formatı 

167 
 

ETKİNLİK 6 

 

BİLGİ NOTU: Güneş sistemimiz, birbirlerine dinamik olarak bağlı  

 Güneş, 

 Sekiz gezegen ve bunların uyduları,  

 Cüce gezegenler ve bunların uyduları (Ceres, Plüto, Eris), 

 Güneş sisteminin küçük nesneleri (asteroidler (küçük gezegenler), Neptün ötesi cisimler, 

kuyruklu yıldızlar, meteorlar), 

 Gezegenler arası gaz ve tozdan oluşmuş bir organizasyondur. 

Gezegenler, fiziksel özelliklerine göre sınıflama yapıldığında; 

KARASAL GEZEGENLER: Merkür, Venüs, Yer ve Mars. Yüzeyleri katılaşmış ve kayalıktır. Dağlar, 

kraterler, vadiler, ovalar ve çok sayıda volkanik oluşumlar ortak yüzey şekillerindendir. Ortalama 

yoğunlukları diğer gezegenlere göre daha yüksek, ancak kütleleri ve çapları düşüktür. Temel kimyasal 

bileşimlerinde ağır elementler baskındır.  

DEV GEZEGENLER: Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Katı yüzeyleri bulunmayan, merkezleri sıvıya 

yakın dış kısımları ise gaz küresi olan gezegenlerdir. Görünen yüzeyleri kalın bulutlardan oluşan 

atmosfer tabakasıdır. Ortalama yoğunlukları düşük, buna karşılık kütleleri ve çapları daha büyüktür. 

Kimyasal bileşimlerinde hidrojen ve helyum gibi hafif elementler baskındır. 

Fiziksel özelliklerine göre yapılan bu sınıflamada, Plüto her iki grubun da dışında kalmaktadır. Çapı 

küçük olmasına karşın dev gezegenlerin de ötesinde yer alan Plüto, ortalama yoğunluk açısından iki 

grubun arasında yer alırken, güneş sistemi gezegenlerinin en düşük kütleli cismi olma özelliği ile yine 

bir ayrıcalık göstermektedir. Bu nedenle Plüto 2006 yılında, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından 

gezegen grubundan çıkartılıp yeni oluşturulan “cüce gezegen” kategorisine konmuştur. 

Etkinliğin Adı: GÜNEŞ SİSTEMİ 

Kazanımlar:  

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin özelliklerini sıralar.  

K14) Bir cismin gezegen olabilmesi için gereken koşulları sayar. 

K15) Gaz gezegenler ile karasal gezegenlerin özelliklerini ayırt eder. 

Süresi: 55 dakika 

MATERYALLER: Güneş sistemi ile ilgili görseller 

SÜREÇ 

Güneş sistemini oluşturan gök cisimlerinin neler olduğundan bahsedilir, gezegenlerin Güneş’e göre 

sırası ve bu gezegenleri birbirinden ayıran özelliklerin neler olduğu, bir cisme gezegen diyebilmek için 

gereken şartların neler olduğu görsellerle desteklenir.  
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ETKİNLİK 7 

 

Etkinliğin Adı: KENDİ GÜNEŞ SİSTEMİ’Nİ KENDİN YAP 

Kazanımlar:  

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin özelliklerini sıralar.  

K14) Bir cismin gezegen olabilmesi için gereken koşulları sayar. 

Süresi: 75 dakika 

MATERYALLER: Görseller, çeşitli boy ve ebatlarda strafor topları, parmak boyası, çöp şiş, 

foamboard 

SÜREÇ 

Güneş sistemini oluşturan gök cisimlerinin neler olduğundan bahsedilir, gezegenlerin Güneş’e göre 

sırası ve bu gezegenleri birbirinden ayıran özelliklerin neler olduğu, bir cisme gezegen diyebilmek için 

gereken şartların neler olduğu görsellerle desteklenir. Sonrasında strafor topları, ve parmak boyalarla 

örnek sistem üzerinden çocuklar kendi güneş sistemlerini yaparlar. 
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ETKİNLİK 8 

 

BİLGİ NOTU:Su roketi deneyi ile Newton yasalarının üçüncüsü olan etki-tepki yasasının bir 

uygulamasıdır. Duvara bir kuvvet uygulandığında, uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda ve eşit 

büyüklükte fakat zıt yönlü bir kuvvetin elinize etki etmesi etki-tepkiye verilebilecek örneklerdendir. Su 

roketlerinin çalışma prensibi de bu yasayla açıklanmaktadır. 

Etkinliğin Adı: ROKET YAPIMI 

Kazanımlar:  

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin özelliklerini sıralar. 

Süresi: 30 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

Genel olarak sistem; sistem fırlatma rampası ve roketten oluşmaktadır. Roket olarak; basınca dayanıklı, 

hafif ve kolayca bulunabilmesi gibi nedenlerden dolayı plastik meşrubat şişeleri kullanılmaktadır. 

Sistemin basıncı pompa kullanılarak arttırılmaktadır. Roket yakıtı olarak, şişenin yarısı veya yarısından 

az miktarda su kullanılmaktadır. Su oranı roketin atış amacına göre değişkenlik gösterir. Şişe içindeki 

hava, pompa kullanılarak sıkıştırılır. Yeterli basınç oluşunca rampa olarak kullanılan mekanizmanın 

tetiği çekilir. Roketin yükselmesini sağlayan Newton’un üçüncü yasası (etki-tepki) burada devreye girer. 

Su, basıncın etkisiyle aşağıya doğru itilirken, roket de aynı büyüklükte ama zıt yönlü bir kuvvetle yukarı 

doğru itilir. Şişe içinde oluşan basınca göre şişenin ulaştığı yükseklik değişiklik gösterir. 
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ETKİNLİK 9 

 

Etkinliğin Adı: TELESKOP İLE AY VE GEZEGEN GÖZLEMİ 

Kazanımlar:  

K4) Güneş sisteminde yer alan cisimlerin özelliklerini sıralar. 

K6) Yıldızların, yıldız gruplarının ve yıldız topluluklarının benzerliklerini ve farklılıklarını açıklar. 

K10) Takımyıldızının özelliklerini sıralar. 

K11) Galaksinin ve galaksiyi oluşturan cisimlerin ne olduğunu açıklar.  

K12) Gezegenimsi bulutların özelliklerini sıralar. 

Süresi: 30 dakika 

SÜREÇ 

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi’nde yer alan teleskoplar ile havanın kararmasının ardından o 

gece gökyüzünde görünen tüm cisimleri ör: Ay’ın kraterleri, gezegenlerin şekilleri, gezegenimsi 

bulutsuların yapıları gözlemlenir. Bunlar hakkında detaylı bilgiler verilir.  
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ÖNSÖZ 
 

Hızla artan dünya nüfusunun gıda ve beslenme ihtiyacını karşılanması amacıyla, tarımsal 

üretimde birim alandan verimi arttırma yoluna gidilmiştir. Ancak bu amaçla kullanılan yapay 

girdiler uzun vadede çevre ve insan sağlığı sorunlarına neden olmuşlardır. Bu yapay girdiler 

arasında zararlı böcek ve hastalıklara karşı kullanılan sentetik kökenli tarım ilaçları ilk sırayı 

almaktadır. Günümüzde, tarımsal üretimde zararlılarla mücadelede sentetik kökenli 

pestisitlerin olumsuz etkileri (gıdalarda kalıntı problemi, zararlı böceklerde direnç problemi, 

bal arıları ve diğer hedef alınmayan organizmalar üzerindeki zararlı etkiler vb) nedeniyle 

çevreyle uyumlu mücadele yöntemleri daha da önem kazanmıştır. Bu yöntemlerden biri de 

‘Biyolojik Mücadele’dir. Biyolojik Mücadelede Faydalı böceklerden (predatör-avcı böcek ve 

parazitoit-arıcık) yararlanılmaktadır. Ülkemizde faydalı böceklerin önemi konuyla ilgilenenler 

dışındaki kesimlerce henüz farkına varılamamıştır. Doğada var olan bütün böcekler zararlı 

böcek olarak algılanmaktadır. Hatta çoğu üretici yaprakbitlerinin avcı böceği olan gelin 

böceklerinin işlevi ve önemini bilmemek de ve bu faydalı böcekleri de kimyasal ilaç ile 

öldürmektedir. Dolayısıyla toplumda zararlı böcek-faydalı böcek olgusunun oluşması son 

derece önemlidir. Bu olgunun oluşmasında çocuk yaşlardan başlamak, kalıcılık yönüyle 

değerlendirildiğinde çok daha avantajlıdır.  

Eğitim programımızda çocuklara biyolojik mücadele farkındalığı yaratılması amaçlanmıştır. 

Eğitimlerimizde ‘Böcek nedir’ ile başlayan entomoji algısı zararlı böcek-faydalı böcek 

ayrımına kadar gitmekte ve eğitim sonunda çocuklar ‘Biyolojik Mücadele’nin tanımını 

yapabilecek bir kazanım elde etmektedirler. Çocukların ilgi duydukları alanda biz 

akademisyenlerle buluşması; çocukların sosyal gelişimlerine, kendilerini tanıyıp 

keşfetmelerine ve ileride kendi kariyer planlarını yapmalarında önemli ölçüde katkı 

sağlayacaktır. 

2015 yılından beri uygulanan Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu programı kapsamında 

herhangi bir güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana Milli 

Eğitim Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu 

programı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından 

desteklenen 17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

 

Hilal TUNCA 

2019, Ankara 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ  

Günümüzde, tarım ve orman alanlarında zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal ilaçların 

olumsuz etkileri nedeniyle çevreyle uyumlu mücadele yöntemleri daha da önem kazanmıştır. 

Bu yöntemlerden biri de ‘Biyolojik Mücadele’dir. Bitkilerimiz üzerinde doğal bir koruma 

sağlayan Biyolojik Mücadeleyi faydalı böceklerin (predatör-avcı böcek ve parazitoit-arıcık) 

tarım ve orman alanlarında zarar yapan diğer böceklere karşı kullanılması olarak kısaca 

tanımlayabiliriz. Ülkemizde faydalı böceklerin önemi, konuyla ilgilenenler haricinde henüz 

farkına varılamamıştır. Doğada var olan bütün böcekler zararlı böcek olarak algılanmaktadır. 

Dolayısıyla toplumda zararlı böcek ve faydalı böcek olgusunun oluşması son derece önemlidir. 

Bu olgunun oluşmasında çocuk yaşlardan başlamak, kalıcılık yönüyle değerlendirildiğinde çok 

daha avantajlıdır. Faydalı böcekler bitkilerde bulunan zararlıları yok ettikleri için onların 

dostları olarak da kabul edilebilir. Programda Öğretme-Öğrenme Etkinliklerinde 5E Öğrenme 

döngüsünün aşamaları takip edilmektedir. Bu süreç Dikkat çekme, Keşfetme, Açıklama, 

Derinleşme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Minik 

Dostlarım Böcekler Bilim Okulu programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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MİNİK DOSTLARIM BÖCEKLER BİLİM OKULU 
 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 10-11 Yaş 

Programın Süresi 2 Saat 

Programın Genel Amacı Çocuklarda biyolojik mücadele farkındalığını oluşturmaktır. 

Kullanılan Yöntemler 
Büyük Grup Tartışması, Küçük Grup Tartışması, Soru-Yanıt, 

Oyun 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yazma, Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme. 

*Program 10-11 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  

Etkinliğin 

Bitiş Saati  

1 BÖCEK NEDİR? NE DEĞİLDİR? 9.00 9.40 

 ARA 9.40 9.50 

2 BİYOLOJİK MÜCADELE 9.50 10.30 

 ARA 10.30 10.40 

3 
BÖCEK KOSTÜMLERİYLE KATILIM 

BELGELERİNİN DAĞITIMI 
10.40 11.00 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Eklem Bacaklılar 

 Örümcek 

 Böcek 

 Entomoloji 

 Böceğin Biyolojik 

Dönemleri 

(Yumurta, Larva-

Nimf, Pupa, Ergin) 

 Başkalaşım 

(Metamorfoz) 

 Ekoloji 

 Pestisit 

 İnsektisit 

 Tarla Bitkileri 

 Bahçe Bitkileri 

 Zararlı Böcek 

 Tarımsal Mücadele 

 Biyolojik Mücadele 

 Faydalı Böcek 

 Parazitoit 

 Predatör 

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1) Böceğin morfolojik olarak özelliklerini söyler. 

K2) Zararlı Böcek kavramını açıklar. 

K3) Tarımsal Mücadelenin önemini tartışır. 

K4) Predatör ve parazitoitleri diğer zararlı böceklerden ve birbirinden ayırt eder. 

K5) Biyolojik mücadele kavramını açıklar. 

K6) Yöneltilen soruları cevaplamak ve soru sormak suretiyle kendisini ifade eder. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: BÖCEK NEDİR? NE DEĞİLDİR? 

Kazanımlar:  

K1) Böceği morfolojik olarak tanımlar. 

K2) Zararlı böcek kavramını açıklar. 

K3) Tarımsal Mücadelenin önemini tartışır. 

K4) Predatör ve parazitoitleri diğer zararlı böceklerden ve birbirinden ayırt eder. 

K5) Biyolojik mücadele kavramını açıklar. 

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: Böceklerle ilgili görseller 

SÜREÇ 

Çocuklara konu ile ilgili ölçme aracı uygulanır. Daha sonra, Böcek nedir? Daha önce hiç böcek 

gördünüz mü? Nerede gördünüz? Sorularıyla çocukların Anlamlı Öğrenmelerinin sağlanması için ön 

düzenleyiciler işe koşulur ve yeni öğrenilecek bilgilerle bağ kurmaları için ön hazırlık yapılır. 

Çocuklardan gelen yanıtlara paralel olarak, çocukların isimlerini söyledikleri hayvanların böcek olup 

olmadığı sorularak dikkat çekilir ve akıl yürütmeleri sağlanır. 

Çocuklara sunum aracılığıyla yansıtılan farklı türlerde canlılar ve sınıfa getirilen maketler gösterilerek 

hangi özellikte olan canlılara böcek denileceği ve hangi özellikte olmayan canlılara da böcek 

denilmeyeceği açıklanır. Öğrenciler bunun sayesinde eklembacaklılar arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları ayırt eder. Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla çocuklardan iki farklı grup 

oluşturularak sırayla böceklerin bölümleri slayttaki örnek çizimlerle tartışılır. Ardından sunuma 

yansıtılan canlıların böcek olup olmadığı sorularak yanıtlar alınır. Sunumda böceği diğer canlılardan 

ayıran morfolojik özellikler üzerinde kısaca durulur. Ardından, kelebeğin, uğur böceğinin ve çekirgenin 

yaşam döngüsünün aşamaları açıklanır ve bilgileri pekiştirmek amacıyla çocuklara farklı resimler 

gösterilerek hangi yaşam döngüsünü gösterdiği sorulur ve yanıtlanır. Öğrenilen bilgiler çerçevesinde de, 

zararlı böcek kavramı öğretilerek kavramlar çocuklarla tartıştırılır. Farklı tarımsal ürünler üzerindeki 

zararlı böceklere örnek verilir. Bu zararlı böceklerle nasıl mücadele edileceği, kimyasal mücadele ve 

çevre-insan sağlığına olumsuz etkileri çocuklarla tartışılır.  Doğa dostu mücadele yöntemlerinden 

‘Biyolojik Mücadele’ kavramı üzerinde durulur. Faydalı böcek, parazitoit ve predatörler çocuklara 

tanımlanır ve özelliklerine göre gösterilen slaytlarla çocuklardan ayırt etmeleri istenir. Sunumun 

sonunda gösterilen videolarla konunun pekiştirilmesi sağlanır.  

Değerlendirme: Böcek türlerinin kısımlarını ve gövde bölümlerini çizerler. Zararlı ve faydalı böcek 

hareketlerini yaparlar.  
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: BİYOLOJİK MÜCADELE 

Kazanımlar:  

K2) Zararlı böcek kavramını açıklar. 

Süresi: 40 dakika 

MATERYALLER: Böcek aksesuarları, maskeler 

SÜREÇ 

Zararlı-faydalı böcek aksesuarlarını ve maskelerini çocuklar alır. Bunları takarak ve giyerek böcek 

oyunları oynarlar.   
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ETKİNLİK 3 

 

Etkinliğin Adı: BÖCEK KOSTÜMLERİYLE KATILIM BELGELERİNİN VERİLMESİ 

Kazanımlar:  

K6) Yöneltilen soruları cevaplamak ve soru sormak suretiyle kendisini ifade eder. 

Süresi: 20 dakika 

MATERYALLER: Böcek kostümleri 

SÜREÇ 

Böcek kostümlerini çocuklar giydikten sonra çocuklar kostüme uygun böcek hareketlerini yaparlar. 

Kostümlerini giyen ve hareketlerini yapan çocuklara katılım belgesi verilir. Kostüm ve katılım 

belgeleriyle birlikte çocukları resim çektirirler.   

Değerlendirme: Programın başlangıcında uygulanan ölçme aracı sonunda da çocuklara uygulanır. Aynı 

zamanda bugünkü çalışmalarla ilgili olarak çocuk istediği bir resmi yapar.  
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ÖNSÖZ 
 

Yaşam Bilimleri Okulu’nun amacı, çocukların gelecekteki sorumluluk bilincini geliştirmek, 

öteki kavramından arındırmak, bilim kültürünü ve üniversite kavramını somutlaştırmaktır. 

Ayrıca çocukların merak ettiği, yetişkinlerin de cevaplamada zorluk çektikleri sorulara, farklı, 

ilginç ve bilimsel yanıtları; oyun oynayarak, araştırma ve deneyler yaparak vermektir. Yaşam 

Bilimler, Okulu’nun en büyük özelliği, çocuklara hayatla ilgili temel bilgileri drama eşliğinde 

eğlenerek kazandırmaktır. Bu programda verilen bilgiler, çocukların bilimsel düşünme ve 

merak etme duygularını geliştirerek dogmatik düşüncelerden kurtulmalarını sağlayacaktır. 

Yaşam Bilimleri Okulu’nda çocuklar, aktif olarak, biyolojik açıdan kendilerini tanıma 

olanağına kavuşur.  

En iyi öğrenmenin deneyerek ve eğlenerek olduğundan yola çıkılarak, çocuklar için hazırlanan 

programda çocuklar küçük bir laboratuvar ortamında başlıca vücut bileşenleri ve kemikler 

üzerinde ölçüm ve incelemeler yaparlar. Çocukların kendi vücut tiplerini tanımalarını ve 

anatomik olarak hangi spor dalına yatkın olduklarını anlamaları sağlanır. Bunların dışında 

insanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin neler olduğu ve insanın vücut yapısı, beslenme, 

genetik şişmanlık ve vücut yapısı ve spor gibi konular bu programda ele alınan başlıca 

konulardır.  

2009 yılından beri uygulanan Yaşam Bilimleri Okulu programı kapsamında herhangi bir 

güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2009 yılından bu yana Milli Eğitim 

Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Yaşam Bilimleri Okulu programı Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların erken yaşlarda bilimle tanışması sağlanmaktadır. 

Sonuçta çocukların bilimle oynayarak, dokunarak ve deneyler yaparak tanışmalarını sağlayacak 

bu tür programların çeşitlenerek erken yaşlarda çocuklarla buluşması sağlanmalıdır. 

Tüm çocukları “Yaşam Bilimleri Okulu” kamplarına bekliyoruz!! 

 

Timur Gültekin 

2019, Ankara  
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ev Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ 

Yaşam Bilimleri Okulunda, geleceğin büyükleri olan çocukları üniversite kavramı ile 

tanıştırmak, öteki kavramından arındırmak, doğaya ve yaşadığı çevreye dikkatini çekmek, 

somutlaştıramadığı kavram ve olguları uygun metotlarla ilgili hedef kitleye, daha açık ve 

anlaşılır hale getirmek, bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdirmek, çocukların 

bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerini fark ettirmek amaçlanmaktadır.  Ayrıca programda 

çocukların dogmatik düşünceden kurtarmak, yaratıcılığını, araştırma, inceleme, sorgulama 

becerilerini desteklemek, biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamak da amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda bu program kapsamında en iyi öğrenmenin deneyerek ve eğlenerek 

olduğu gerçeğinden yola çıkarak çocuklar için  hazırlanmış küçük bir laboratuvar ortamında 

başlıca vücut bileşenleri ve kemikler üzerinde çocuklara ölçüm ve incelemeler yaptırma, insanı 

diğer canlılardan ayıran özellikler ve insanın vücut yapısı hakkında bilgiler verme, çocukların 

kendi vücut tiplerini tanımalarını ve anatomik olarak hangi spor dalına yatkın olduklarını 

anlamalarını sağlama, geçmişten günümüze insanın geçirmiş olduğu biyolojik ve kültürel 

değişimleri somut örneklerle anlatmaya çalışmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.   

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Yaşam 

Bilimleri Okulu programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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YAŞAM BİLİMLERİ OKULU 

 
 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 6-14 Yaş 

Programın Süresi 2 Buçuk Saat 

Programın Genel Amacı 
Bu program, çocuklara insanın geçmişten günümüze geçirmiş 

olduğu biyolojik ve kültürel değişimlerini anlatmayı ve onların 

biyolojik açıdan kendilerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktır. 

Kullanılan Yöntemler Soru- Cevap, Gösteri  

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yaratıcı Düşünme,  Akıl Yürütme 

*Program 6-14 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

 

 

 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  
Etkinliğin Bitiş Saati  

1 İSKELETİMİZİ TANIYALIM 09.30 10.30 

 ARA 10.30 10.40 

2 
KİMLİKLENDİRME, FOSİL VE KAZI 

UYGULAMASI 
10.40 12.00 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 İskelet 

 İnsan 

 Biyolojik çeşitlilik 

 Kemik çeşitleri 

 Kemik yapısı 

 Spor 

 Beslenme 

 Ergonomi  

 Kimliklendirme 

 DNA analizi 

 Antropoloji  

 Fosil 

 Kazı  

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1) İnsanın özelliklerini açıklar. 

K2) İskeletin ve vücudun fiziksel özelliklerini sınıflandırır. 

K3) Sağlıklı bir büyüme-gelişme sürecinin önemini açıklar.  

K4) İskeletten kimliklendirme yapmanın önemini tartışır. 

K5) Fosillerden bilgi elde etme yollarını sıralar. 

K6) Kazının önemini ve kazı çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenleri açıklar. 

K7) Çevrenin, insanların ve hayvanların uyum içinde olmasının önemini tartışır. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: İSKELETİMİZİ TANIYALIM 

Kazanımlar:  

K1) İnsanın özelliklerini açıklar. 

K2) İskeletin ve vücudun fiziksel özelliklerini sınıflandırır. 

K3) Sağlıklı bir büyüme-gelişme sürecinin önemini açıklar.   

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

İnsanın özellikleri hakkında konuşulur. Yeni doğan ve yetişkin insanlarda kaç kemik olduğu ve bu 

farklılıkların neden olduğu üzerinde durulur. Sonrasında kemik çeşitleri iskelet sisteminin görevleri ve 

yapısı hakkında bilgi verilir. Çocuklar ve yetişkinler arasındaki fizyolojik farklılıklar ve büyüme 

sürecindeki değişimlere örnekler verilerek büyümenin anlaşılması hedeflenir. Spor, sporun önemi ve 

faydaları anlatılır. Beslenmenin canlılıktaki önemi ve alınması gereken besinler açıklanır. Büyüme 

sürecindeki önemine değinilir. Duruş pozisyonu nasıl olması gerektiği ve büyüme-gelişme çağında 

bunun neden önemli olduğu soru cevap şeklinde açıklanarak ergonomik tasarımların önemi üzerinde 

durulur.  
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: KİMLİKLENDİRME, FOSİL VE KAZI UYGULAMASI  

Kazanımlar:  

K4) İskeletten kimliklendirme yapmanın önemini tartışır. 

K5) Fosillerden bilgi elde etme yollarını sıralar. 

K6) Kazının önemini ve kazı çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenleri açıklar. 

K7) Çevrenin, insanların ve hayvanların uyum içinde olmasının önemini tartışır. 

Süresi: 80 dakika 

MATERYALLER: 

SÜREÇ 

Antropoloji biliminin tanımı yapılır ve antropologların nasıl çalışmalar yaptığı açıklanır. İnsan 

iskeletinden kimliklendirme yapılırken yaş, cinsiyet ve boyun nasıl belirlendiği ve bunları ayırt etmede 

kullanılan antropolojik kriterler anlatılır. Adli antropoloji alanına değinilir. Sonrasında fosillerin tanımı 

yapılarak soru cevap şeklinde fosillerin nasıl oluşabileceği üzerinde durulur. Gerekli ortam koşulları 

hakkında bilgi verilir. Kazıların nasıl yapıldığı ve eskiden yaşamış olan canlılara ait bilgiler anlatılır. 

Nesli tükenmiş ve tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılara örnekler verilir. Bunun neden olduğu 

ve canlı çeşitliliğini korumak için neler yapılması gerektiği anlatılarak bu konuda bilinçlendirme 

yapılması amaçlanır. Son olarak da uygulamalı olarak çeşitli kazı malzemeleri ile kazının nasıl 

yapılacağı gösterilir, kemikler bulunur ve hangi canlıya ait olduğu tartışılır. 
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T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) 

KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

 

 

 

YAŞAMIN ŞİFRESİ DNA 

 

 

 

PROGRAM KOORDİNATÖRÜ 

PROF. DR. FATMA DUYGU ÖZEL DEMİRALP 

 

 

Bu kitapçık Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü’nün desteklediği 

17B0241001 kod numaralı “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının Değerlendirilmesi” başlıklı 

proje kapsamında hazırlanmıştır. 
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Bu program kitapçığını yayına hazırlanma, basım ve yayım telif hakları Çocuk Bilim Merkezi (Çocuk 

Üniversitesi) Koordinatörlüğü’ne aittir.Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP) 

tarafından “Çocuk Bilim Merkezi Programlarının Değerlendirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan 

bu program kitapçığının bütün hakları saklıdır. İlgili Merkezden izin almadan kitapçığın tümü ya da 

bölümleri elektronik, fotokopi veya benzer başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. 

Telif Hakkı © 2019 Ankara Üniversitesi 

Tüm hakları saklıdır. 

Publication of this program booklet, printingandpublishingcopyrightbelongstotheChildren'sScience 

Center (Children'sUniversity) Coordination. Thisproject-producedbookletsupportedby Ankara 

UniversityScientificResearchProjects (BAP) andtitled as “Evaluation of the Programs of 

Children'sScience Center", the Project is reservedallrights.Nopart of thisprogrambookletisreproduced, 

reprintedordistributedin a retrievalsystemorinany form orbyanymeanselectronic, photocopy, 

orthelikewithoutpermissionoftheCenter. 

Copyright © 2019 by Ankara University 

Allrightsreserved 

 

Program Yürütücüsü 

Prof. Dr. Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP 

 

Proje Yürütücüsü: 

Prof. Dr. Neriman ARAL 

 

 

 

Araştırmacılar 

Doç. Dr. Berna ARSLAN 

Doç. Dr. Hamide Deniz GÜLLEROĞLU 

Öğr. Gör. Dr. Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL 

Öğr. Gör. Sebahat AYDOS 

 

Program Değerlendirme Uzmanları 

Öğr. Gör. Gül KADAN 

Araş. Gör. Metin KARTAL 

Araş. Gör. Ayşe Mine DİNÇER 
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Yaşamın Şifresi DNA 

 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖNSÖZ 

ÇOCUK BİLİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

GİRİŞ 

YAŞAMIN ŞİFRESİ DNA 
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ÖNSÖZ 
 

Çocuklarla birlikte yapılan çalışmalarda yönelik yaptığımız organizasyonlarda bilimsel alanda 

çocukların en çok merak edip öğrenmeye çalıştıkları konunun insanların kalıtsal özellikleri 

olduğu görülmüştür. Tüm çocuklar bu konuya o kadar meraklılardır ki verilen her bilgiyi 

heyecanla dinledikten sonra sayısız sorularla meraklarını gidermeye çalışılmaktadır. Biz niye 

anne babamıza benzeriz? İkizler niye birbirine çok benzer? Benim niye siyah saçım kahverengi 

gözüm var da arkadaşımın sarı saçı mavi gözü var? Biz niye beyaz tenliyiz, niye siyah tenli 

insanlar var? gibi yüzlerce sorunun temel nedeni olan DNA’yı anlatmaya çalıştığımızda ise, 

DNA’yı görebilir miyiz? Kendi DNA’mızı elde edebilir miyiz? tarzında çocukların heyecanlı 

sorulara maruz kalınmaktadır.. İşte çocukların bu konudaki merakları programımızın 

oluşturulma sürecinde rol oynayan en önemli etken olmuştur. DNA’nın kalıtsal materyal 

olduğunun benimsetilmesi, sonrasında gözle görülemeyecek kadar ufak olduğu halde bir hücre 

içinde metrelerce uzunlukta bulunan DNA’nın aslında elde edilebilir, görünebilir olduğunun 

çocuklara gösterilmesi, onlarda farkındalık yaratacak, meraklarını gidererek onları çok mutlu 

edecek ve bilime olan ilgilerinin artmasını sağlayacaktır. Programın oluşturulma sürecinde 

çocukların soruları ve ilgileri etkili olmuştur. Çocukların etkinlik boyunca sıkılmadan eğlenerek 

öğrenmelerini sağlamak, hayal güçlerini geliştirmek, bilime ilgilerini artırmak gibi hedeflere 

uygun bir program hazırlanmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarla çocukların bilimsel 

çalışmalara olan ilgilerinin artırılması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca eğitim kapsamında temel moleküler biyoloji bilgisi edinilmesinin yanı 

sıra her canlının farklı ve eşsiz DNA dizilimine sahip olması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve 

korunması konularında bilgi vererek, bu bilgileri kavrayan çocukların, doğaya karşı bilinçli ve 

saygılı, çevresini daha yakından tanımaya hevesli, meraklı ve sorgulayıcı özelliklerinin 

geliştirilmesi de hedeflenmiştir.  

2014 yılından beri uygulanan Yaşamın Şifresi DNA programı kapsamında herhangi bir 

güncellenme çalışması yapılmamıştır. Bu doğrultuda 2014 yılından bu yana Milli Eğitim 

Bakanlığı programlarında yapılan değişiklikler ve teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurularak günümüz koşulları ve gereksinimleri doğrultusunda eğitim programlarının 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Yaşamın Şifresi DNA programı Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında güncellenmiştir. 

Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP 

2019, Ankara 
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ÇOCUK BİLİM MERKEZİ (ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ) KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

 

Bilimin topluma yayılması ve bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların 

gelişmişlikleri ve refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak 

bilimsel düşünme yönteminin tek geçerli yöntem olduğunu düşünmek de yanıltıcıdır. Sanatın 

insanın duygularını, sezgilerini ve yaratıcı düşünme gücünü eğiten, keskinleştiren boyutu 

bireyin gelişiminde ihmal edilmemesi gereken unsurlardandır. Çocukların erken yaşta bilim ile 

tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım 

becerilerini kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi son 

yıllarda dünyada kavranmış ve bu amaçla çocuk üniversiteleri oluşturma çalışmaları da 

başlatılmıştır. 

Günümüzde çocukların bilgisayar/tablet/cep telefonunda oyun oynayarak büyüdüğü, hayatı 

televizyon dizileri ya da dijital oyunlar üzerinden gördüğü, yaşadığı, değerlendirdiği bir 

dünyada erken yaştan itibaren çocukların bilimle tanışması çok önemlidir. Çocuğun hayal 

dünyasının zenginliği ve beraberinde getirdiği yaratıcılığının dijital oyunlarla körelmesini 

ezberci eğitim sistemi de körüklemektedir. Çocuk Üniversitesi okulun sahip olmadığı uzmanlık 

bilgisi ile bilimsel farkındalığa önemli bir katkı sağlamanın yanı sıra, doğru soru sorma 

yöntemlerini ve derinlemesine öğrenmenin doğasını, özgür tartışma ve ifade ortamı içinde 

çocuklarla paylaşır ve bu ortamdaki çocuklar dünyaya kendi gözleri ile bakabilme olanaklarını 

keşfederler. Bu onların yeni ve yaratıcı olana yönelmesine olanak verir. Bu düşünce yapısını 

benimseyen Çocuk Üniversitesi dünyada pek çok ülkede çalışmalarına farklı modellerle devam 

etmektedir. 

Birçok Çocuk Üniversitesi çalışmalarındaki farklı modeller uygulanmaktadır. Bunlar: 

 Amfilerde yürütülen sunum merkezli dersler 

 Amfilerde yürütülen aktivite destekli dersler 

 Çalıştaylar şeklinde yürütülen uygulama ağırlıklı programlar 

 Tatil dönemlerinde yürütülen uygulama destekli kamplar 

 Yıl boyunca aynı alanda yürütülen ayrı ayrı ders ve uygulama modüllerinden oluşan 

programlar 

 Yıl boyunca farklı alanlarda yürütülen birbirinden bağımsız seçilebilen ayrı ayrı ders ve 

uygulama modüllerinden oluşan programlardır. 

Bu modellerin hepsinde yürütülecek programın niteliği, çocukların yaş grubuna ve koşullarına 

uygun olup programların amaçlarında farklılıklar bulunmaktadır. Çocuk Üniversitesi 

kapsamında yürütülen programların içerikleri oluşturulurken ülkelerin uyguladıkları 

programlardan farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Avrupa Birliği 7. Çerçeve 

Programı (FP7), Toplumda Bilim çağrıları altında desteklenen EUCU.NET (European 

Children’s Universities Network-Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı) projesi kapsamında da 

çalışmalar yürütülmektedir. EUCUNET projesi kapsamındaki çalışmalar, Çocuk Üniversitesi 

programlarının aşağıdaki yöntembilim ile yürütülmesinin yararlı olacağına dair çıktılar 

üretmiştir. Bu çıktılar şu şekilde sıralanabilir; 
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 Eğitim verecek bilim dalı çocuklara ilginç gelebilecek, merak uyandıracak ve/veya 

edinecekleri bilgiler itibariyle fayda sağlayacak konuların seçilmesinin, 

 Bu konuları çocuklara aktarabilecek akademisyenlerin belirlenmesinin, 

 Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Program Geliştirme, Ölçme-Değerlendirme, Drama 

Anabilim Dalları ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Çocuk Gelişimi Anabilim 

Dallarından öğretim elemanlarının destekleri ve dersi yürütecek öğretim elemanının 

onayı ile programın çocukların yaş gruplarına uygun hale getirilmesinin, 

 Üniversitelerin sanat, spor ve/veya ilgili olabilecek diğer bölümlerinin desteği ile 

çocuklarla çalışmaların ışığında yapılmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. 

Üniversitenin toplumla bağlarının güçlendirilmesi, yakın gelecekte toplumda söz sahibi erişkin 

bireyler olarak yer alacak olan çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişmeleri, 

bilginin doğasına dair bilgi edinmeleri üniversitenin sorumlulukları arasındadır. Küçük yaşta 

yeterliliği tüm toplum ve eğitimciler tarafından sorgulanan bir eğitim sisteminde körelen 

çocukların üniversiteye geldiklerinde meraklarını, ilgilerini yitirmiş, sorgulamayan, iş 

bulabilmek umuduyla ya da sadece toplumsal gerekliliklerden dolayı üniversite okuyan gençler 

olmalarını engellemek de toplumsal bir sorumluluk olarak üniversitelerin görevleri arasında yer 

almalıdır. 

Bilimsel, teknolojik ve sanatsal farkındalığı ve merakı gelişkin bireylerin üniversitede bilim 

adına doğru işler yapabilmeleri ve kendilerini gerçekten ilgi duydukları alanlarda bilinçli olarak 

yetiştirebilmelerinin yolu, bu olanağı olmayanlara oranla mutlaka daha açıktır. Bu nedenle 

üniversiteler sadece gençlere değil, toplumun tüm kesimlerindeki çocuklara ulaşmayı 

hedeflemelidirler. 

Ankara Üniversitesi’nde 2007 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı’nın 

destekleri ile Toprak Bilim Okulu ve Yaratıcı Fikirler projeleri ile başlayan çocuklara yönelik 

yenilikçi bilim eğitimi çalışmaları hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Bu iki programın 

çalışmaları halen devam etmektedir. Bu programlar ışığında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Antropoloji Bölümü’nün katkıları ile Yaşam Bilimleri Okulu programı oluşturulmuş, ilk olarak 

27 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında drama ve spor destekli kış kampı olarak uygulanmıştır. 

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nün katkıları ile Ocak – Nisan 2009 tarihleri arasında, 

Küçük Bahçıvanlar, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nün katkıları ile 

Gökbilim Okulu programları oluşturulmuştur. Çocuk Üniversitesi Şubat 2009’da EUCU.NET 

(Avrupalı Çocuk Üniversiteleri Ağı)’e üye olunmuş, yurtdışında bu alanda yürütülen çalışmalar 

da incelenerek taraflar ile bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Halen Danimarka’daki Kopenhag 

Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ile ikili işbirliği çalışmalarına devam edilmektedir. Ankara 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü’nün desteği ile Yenilikçi 

Bilim Eğitimi Yöntemleri: Çocuk Üniversitesi projesi Mayıs 2009’da kabul edilmiş ve bu 

tarihten itibaren Çocuk Üniversitesi çalışmalarına başlamıştır. 2019 yılı itibariyle Çocuk 

Üniversitesi’nin aktif 18 eğitim programı bulunmaktadır. Bu programlar, Aranızda Matematiği 

Sevmeyen Var Mı? Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu, Beyin ve Öğrenme Okulu, Bilgi 

Kaynağı Kitaplarım Bilim Okulu, Böcek şenlik Okulu, Değerler Eğitimi Bilim Okulu, 

Dünyamızı Kim Sarsıyor?, Düşünen Baykuşlar, Gökbilim Okulu, Küçük Bahçıvanlar, 

Mimarlık Okulu, Minik Dostlarım Böcekler Bilim Okulu, Su Okulu, Toprak Bilim Okulu, 
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Yaşam Bilimleri Okulu, Yaşamın Şifresi DNA, Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, 

Vücudumuzdaki Mikroplar’dır. 

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yapılanan Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 17 Haziran 

2009 tarihinde eğitim programlarının atölye çalışmalarının da yer aldığı bir panayır ile 

çocuklara kapılarını açmış ve on yıldır aralıksız bir şekilde akademiyi ve bilimi çocuklarla 

buluşturmaktadır. 
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GİRİŞ 

Yaşamın şifresi DNA programında günümüzde önemi giderek artan, moleküler biyolojinin ve 

kalıtımın temeli olan DNA molekülünün çocuklara anlatılması ve benimsetilmesi 

hedeflenmektedir. İnsan Genom Projesi ve sonrasında moleküler biyoloji alanındaki gelişmeler 

sonucunda elde edilen geniş bilgi birikimi günümüzde çocukların eğitim programlarının farklı 

kademelerinde karşılaşacakları temel bilimlerden biri haline gelmiştir. Program kapsamında 

katılımcılara; özellikle genetik materyal, kalıtımın temel şifresi DNA, şifrenin fenotipe etkisi 

gibi temel moleküler biyolojik terimler ve kavramlar kazandırılacak; canlılığın en küçük parçası 

hücre anlatılarak mikroskopta bir hücreli canlılar incelenecek, görüntü bulma, görüntüyü 

netleştirme ve ışık ayarı gibi temel ışık mikroskobu kullanma becerileri kazandırılacak; DNA 

izolasyonu ile DNA’nın görünür hale getirilmesine kadar geçen deney aşamaları uygulanacak; 

drama çalışmaları, animasyon ve video gösterimleri, DNA ve hücre maketleri ile katılımcıların 

bilimsel bilgi ve bilimsel yöntemi yaşayarak öğrenmeleri sağlanacaktır. 

Basit malzemelerle yapılacak şaşırtıcı deneysel çalışmalarla katılımcıların bilimsel çalışmalara 

olan ilgilerinin artması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim 

kapsamında temel moleküler biyoloji bilgisi edinilmesinin yanı sıra her canlının farklı ve eşsiz 

DNA dizilimine sahip olması, biyolojik çeşitliliğin önemi ve korunması konularında bilgi 

verilerek, bu bilgileri kavrayan çocukların doğaya karşı bilinçli ve saygılı, çevresini daha 

yakından tanımaya hevesli, meraklı ve sorgulayıcı özelliklerinin geliştirilmesi de 

hedeflenmektedir. 

 

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Projeler Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 

17B0241001 kod numaralı ve “Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

Değerlendirilmesi” başlıklı proje kapsamında Ankara Çocuk Üniversitesi Bilim Programlarının 

kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme etkinlikleri ve değerlendirme süreçleri açısından 

değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına göre güncellenmesi amaçlanmıştır. Yaşamın 

Şifresi DNA programının güncellenmiş hali aşağıda sunulmuştur. 
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YAŞAMIN ŞİFRESİ DNA 
 

 

PROGRAM TANITIMI 

Programın Yaş Aralığı 10-14 Yaş 

Programın Süresi 3 Buçuk Saat 

Programın Genel Amacı Çocuklarda moleküler biyolojinin ve kalıtımın temeli olan DNA 

molekülü hakkında farkındalık oluşturmaktır.   

Kullanılan Yöntemler Büyük Grup Tartışması, Soru-Yanıt, Deney 

Kazandırılan Beceriler ve 

Davranışlar 
Yaratıcı Düşünme, Akıl Yürütme 

*Program 10-14 yaş grubu için hazırlanmış olup yaş kısıtlaması olmaksızın yeniden düzenlemeye uygundur. 

Program azami 20 katılımcı için tasarlanmıştır.  

 

 

 

GÜNLÜK ETKİNLİK PROGRAMI 

 

Etkinlik 

No 
Etkinlik Adı 

Etkinliğin Başlangıç 

Saati  

Etkinliğin 

Bitiş Saati  

1 

YAŞAMIN ŞİFRESİ, SENİN VE BENİM 

FARKLILIKLARIMIZ, AİLEMİZDEKİ 

BENZERLİKLER 
09.00 10.00 

 ARA 
10.00 10.15 

2 KİŞİSEL DNA YAPIMI 
10.15 11.15 

 ARA 
11.15 11.30 

3 
MİKROSKOPTA HÜCRELERİN 

İNCELENMESİ 11.30 12.30 

*Günlük etkinlik programı taslak olarak hazırlanmıştır. Katılımcı gruplara ve teknik koşullara göre değişiklik 

olabilir.  
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ANAHTAR KAVRAMLAR 

 Hücre 

 Canlılar  

 Cansızlar 

 Canlı- cansız ayrımı 

 Bilim 

 İnsan vücudunda 

bulunan hücre 

çeşitleri 

 Kanser hücreleri 

 Kromozom 

 DNA 

 Gen 

 Çift yumurta ikizi 

 Tek yumurta ikizi 

 Evrim 

 Çevreye uyum 

 Deney 

 Gözlem 

 Mikroskop 

 

KAZANIMLAR 

Bu program tamamlandıktan sonra çocuklar; 

K1) Tüm canlıların sahip olduğu moleküler şifrenin etkilerini açıklar. 

K2) Canlı ve cansız organizmalar arasındaki temel farklılıkları sıralar. 

K3) Canlıların arasındaki benzerlik ve farklılıkların nedenlerini açıklar.  

K4) Hücrenin önemini tartışır.  

K5) Savunma hücrelerinin önemini açıklar. 

K6) Kanser hücrelerinin yapısını açıklar.  

K7) Kromozomların yapısını açıklar. 

K8) Genin önemini tartışır.  

K9) Canlı evriminin aşamalarını sıralar. 

K10) Çift yumurta ikizi ile tek yumurta ikizi arasındaki farkları söyler. 

K11) Canlılığın temelini oluşturan DNA molekülünü açıklar.  

K12) Cinsiyeti oluşturan kromozomları söyler. 
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ETKİNLİK 1 

 

Etkinliğin Adı: YAŞAMIN ŞİFRESİ, SENİN VE BENİM FARKLILIKLARIMIZ, 

AİLEMİZDEKİ BENZERLİKLER 

Kazanımlar:  

K1) Tüm canlıların sahip olduğu moleküler şifrenin etkilerini açıklar. 

K2) Canlı ve cansız organizmalar arasındaki temel farklılıkları sıralar. 

K3) Canlıların arasındaki benzerlik ve farklılıkların nedenlerini açıklar. 

K4) Hücrenin önemini tartışır. 

K5) Savunma hücrelerinin önemini açıklar. 

K6) Kanser hücrelerinin yapısını açıklar. 

K7) Kromozomların yapısını açıklar. 

K8) Genin önemini tartışır. 

K9) Canlı evriminin aşamalarını sıralar.  

K10) Çift yumurta ikizi ile tek yumurta ikizi arasındaki farkları söyler. 

K11) Canlılığın temelini oluşturan DNA molekülünü açıklar. 

K12) Cinsiyeti oluşturan kromozomları söyler. 

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER: DNA ile ilgili görseller 

SÜREÇ 

DNA nedir? DNA özellikleri nelerdir?  gibi sorular sorularak çocukların ön bilgilerinin ne olduğu tespit 

edilmeye çalışılır. Çocuklara canlı ve cansız varlıklar arasındaki farkların neler olduğuna yönelik sorular 

sorulur, konuya olan ilgileri artırılır. Canlı varlıklar ile cansız varlıkları birbirinden ayıran özelliklerin 

neler olduğu anlatılır, insanı diğer canlılardan ayıran ve ortak olan özellikler üzerinde durulur. Hücrenin 

ne olduğu, insanda kaç tane hücre olduğu üzerinde tartışılır. İnsanda en garip şekilli olan hücrenin ne 

olduğu sorularak konuya dikkat çekilir. Sinir hücresinin ne olduğu anlatılarak, sinir hücresinin önemi 

üzerinde durulur ve sinir hücrelerini korumak için yapılması gerekenler anlatılır. Sinir hücrelerinden 

sonra savunma hücrelerinin ne olduğu ve önemi üzerine tartışma başlatılır. Kanserin ne olduğu, kanser 

hücrelerine yönelik açıklamalarda bulunulur. Canlılardaki DNA’nın ne olduğu, yapısı, uzunluğu sunum 

ve görsellerle anlatılır. Canlılardaki DNA farklılıkları ve bununla bağlantılı olarak bireysel 

farklılıklarından bahsedilir. Kromozomun ne olduğu, çift yumurta ikizi ve tek yumurta ikizi arasındaki 

farkların ne olduğu tartışır., zigotun ne olduğu açıklanır. Canlı evrimi anlatılır, insanlara benzeyen yakın 

türlerden bahsedilir, bu konuda yanlış bilgilerden söz edilir.  
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ETKİNLİK 2 

 

Etkinliğin Adı: KİŞİSEL DNA YAPIMI 

Kazanımlar:  

K11) Canlılığın temelini oluşturan DNA molekülünü açıklar. 

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER: Falkon tüpleri, cam kolye ucu ve zinciri, Pastör pipeti, tuz, distile su, sıvı sabun, 

etil alkol, içme suyu, plastik bardak, yapıştırıcı, eldiven, meyveler, bıçak ve cam beher 

SÜREÇ 

Çocuklara, kendi yanak içi epitelyum hücrelerinden DNA elde edecek deneysel çalışmalar yaptırılır. 

Daha sonra elde edilen DNA’lar cam kolye uçlarına aktarılarak, her bir çocuğun kendine ait DNA 

yapısını kolyelerinde taşıması sağlanır.  
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ETKİNLİK 3 

 

Etkinliğin Adı: MİKROSKOPTA HÜCRELERİN İNCELENMESİ 

Kazanımlar:  

K2) Canlı ve cansız organizmalar arasındaki temel farklılıkları sıralar. 

K4) Hücrenin önemini tartışır. 

K5) Savunma hücrelerinin önemini açıklar. 

K6) Kanser hücrelerinin yapısını açıklar. 

Süresi: 60 dakika 

MATERYALLER: Mikroskop, insan hücresi, tek hücreli canlı 

SÜREÇ 

Öncelikle mikroskopların genel özellikleri anlatılarak, mikroskop kısımlarının işlevlerinden bahsedilir.  

Daha sonra mikroskopta görüntüyü netleştirme ve ışık ayarı gibi temel ışık mikroskobu kullanma 

becerileri kazandırılır.  Son aşamada ise insan hücreleri ve tek hücreli canlılar incelenerek aralarındaki 

temel farkların fark edilmesi sağlanır.  

 

 

 

 

 

 


