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Sevgili Öğrenciler,

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, D-Marin Kids ve Ankara Üniversitesi Ölçme 
ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜDEM) tarafından 
hazırlanan Marina Eğitim Programı’na hoş geldiniz.
Bu programda hep birlikte öğrenecek, hep birlikte eğleneceğiz. 
Öğrendiklerinizin tüm yaşamınızı zenginleştireceğine, doğaya ve tüm canlılara 
bakışınıza ışık tutacağına inanıyoruz. Yapacağımız çalışmalar boyunca hep 
birlikte bir bilim insanı gibi düşünecek ve yeni fikirler, projeler üreteceğiz.
Bilim insanı olmak;
• yaratıcı ve akılcı düşünmek demektir,
• doğadaki ve toplumdaki olayları sorgulamak, sorunlara çözüm odaklı
yaklaşmak demektir,
• bilinmeyeni keşfetmek, bulduklarını insanlarla paylaşmak ve onlara
anlatmak demektir.
Biz de bu programla bir bilim insanı gibi bilimsel araştırma yapma ve
bilimsel proje hazırlama becerilerimizi geliştireceğiz.
Unutmayalım! Türkiye’mizin ve dünyamızın sizlere, yeni bilim insanlarına
gereksinimi var.
Sizler de biliyorsunuz denizler dünyamızdaki yaşam için gerekli. Bu nedenle
denizlere sahip çıkmalı, kirlenmemesi için çaba harcamalıyız.
Bu amaçla öğrendiklerimize dayalı çalışmalar yapmak ve yaptığımız
çalışmaları paylaşmak da çok önemli.
Şimdi sıra sizde! Sınıf arkadaşlarınızla birlikte “Denizler kirlenmesin,
çünkü denizler bizim oksijen kaynağımız!” temalı bir proje hazırlamaya
ne dersiniz?
Arkadaşlarınızla bir ekip olarak hazırlayacağınız proje, denizlerimizin
temiz kalması için insanlığa önemli bir fikir sunacak. Bunun için öncelikle
denizlerde yaşanan sorunları araştırınız. Bu sorunların başta deniz
yaşamına, daha sonra da deniz dışında yaşayan canlılara ve insan yaşamına



nasıl zarar verdiğini sorgulayın.
Aklınızda olsun, bilimsel proje çalışması 
ilgi, merak ve gözlemle başlar. Bol bol 
soru sorun ve yanıtını araştırın. Kitapları, 
dergileri, interne�eki web sayfalarındaki 
ilgili bilimsel yazıları okuyun. Bu konuda 
çalışan bilim insanlarına internet üzerinden 
sorular sorabilirsiniz. Örneğin, sizi 
düşündürecek bazı sorular şunlar olabilir:
Denizler ve deniz canlıları neden var?
Temiz bir deniz, temiz bir çevre nasıl olabilir?
Deniz kirliliğinin yol açtığı zararlar nelerdir?
Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?
Bu enerji kaynaklarının kullanımı nasıl 
yaygınlaştırılabilir? 

Bu ve benzeri sorular seni ve ekip 
arkadaşlarını öncelikle merak etmeye 
sonra okumaya, araştırmaya ve çevreni 
gözlemlemeye yönlendirecektir.

Unutmayalım ki hepimiz yeni bir bilimsel 
proje tasarlayabilir, onu hazırlayıp yaşama 
geçirebiliriz. Bilimsel proje yarışmaları, 
sergileri ve bilim şenlikleri hem eğlenceli  
hem heyecan verici hem de öğreticidir.

Hepinize kolay gelsin…

Denizler Oksijen Kaynağımız

Denizleri koru kirletme
Bitkileri sakın katletme
Toprak canımız mahvetme
Doğa bize hep gülmeli

Teknolojiyi dikkatli kullan
Ekolojik dengeyi sahiplen
Zarar vermemek için bilinçlen
Doğa bize hep gülmeli

Buzullar hızla eriyor
Doğal afetler artarak geliyor
Dünyamız her gün isyan ediyor
Doğa bize hep gülmeli

Denizleri sevelim
Oksijen verdiğini bilelim
Yaşam onsuz olmaz diyelim
Doğa bize hep gülmeli

Ömer Kutlu 
Temmuz 2017



Bilim Nedir?

Hepimiz şu an sınırlarını tam olarak bilemediğimiz büyük bir evrende 
yaşıyoruz. Dünyamızın evrende kapladığı yeri hiç düşündünüz mü? Dev 
bir ormanda yaşayan bir karıncayı düşünün; işte dünyamız evrende o 
kadar yer kaplıyor. Astronot (uzay adamı) Carl Edward Sagan, dün-
yamızın evrende kapladığı küçük yer nedeniyle insanların birbirine 
sevecen ve nazik davranmasını, gezegenimizdeki güzelliklere zarar 
vermeden tadının çıkarılmasını söylüyor.

Bilim sayesinde doğada ve toplumda olan olayları daha iyi anlıyoruz. 
Bilim hem öğrenme hem de doğayla uyum içinde yaşama isteğinden 
doğmuştur.



Bilim;

insanın merak ve bilme isteğinden doğmuştur,

içinde yer aldığımız yaşamı açıklama çabasıdır,

doğaya ve topluma hizmet eder,

bilinmeyen ya da az bilinen olayları araştırma amacı taşır,

kendine özgü yollar (yöntem) kullanarak kanıtlanmış bilgilere ulaşmaya çalışır,

doğadaki ve toplumdaki gerçekleri gözler önüne serer.



Dünyamızın çok farklı sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz. Çevre kirliği, 
bazı hayvanların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması ve 
küresel ısınma gibi doğal; savaş, yoksulluk ve hızlı kentleşme gibi 
toplumsal sorunlar çözülmeyi bekliyor. Bu sorunlara çözüm üretmek 
dünyada yaşayan bireyler olarak sizlerin de görevi. Merak edilen bir 
konu hakkında araştırma yapmak ve sonuçlarını sunmak çok öğreticidir. 
Aynı zamanda insanlığa hizme�ir. Bilim insanları da böyle çalışarak yeni 
bilgiler üretirler. Neden-sonuç ilişkileri kurarak doğal ve toplumsal 
yaşamı açıklarlar.

Unutmayın herkes bilimsel proje hazırlayabilir.

Proje Nedir?



İyi bir proje hazırlamanın en önemli yolu araştırma yapmaktır. Kitapları, 
dergileri okumak, internete bakmak ve büyüklerle sohbet etmek 
sizi geliştirebilir. Kendinizi bir buluşun peşinde olan bilim insanı 
gibi düşünebilirsiniz. Bu aşamada bilimsel kaynakları bir dosyada 
(portfolyo) toplamalısınız. Planlı olun, aldığınız sorumluluğu önemseyin. 
Proje hazırlarken şu aşamaları izleyebilirsiniz:

Okuduklarınız üzerinde düşünün, arkadaşlarınızla tartışın.

Proje sürecini gösteren çalışma planı hazırlayın.

Yapacağınız projeyle ilgili öneriler oluşturun.

Projenizin yeni ve özgün olmasına özen gösterin.

Daha önce yapılmış çalışmaları tekrar etmekten kaçının.

Proje konunuzu nasıl bir yöntemle araştıracağınızı belirleyin.

Proje konunuzla ilgili denemeler/deneyler yapın.

Çizim yapın, model ya da maket oluşturun.

En güzel çalışmayı elde edinceye kadar denemeleri sürdürün.

Projenizin tüm aşamalarını içerin proje raporunu yazın.

Projenizi tüm gruba nasıl sunacağınızı belirleyin.



Aşağıda bilimsel proje hazırlarken sana yardımcı olacak, öğrenirken 
eğlenmeni sağlayacak bazı ipuçlarını paylaşıyoruz.

Proje Hazırlamanın İpuçları

Eğitim sırasında ilginizi çeken konuları not alın.

İlgilendiğiniz konuları belirleyin, yazın.

Projeniz için fikirler alın, ama projenizi kendiniz yapın.

Zamanınızı etkili kullanın.

Basit konuların da proje konusu olacağını unutmayın.

İlgili ve meraklı olun, başarısızlıktan korkmayın.

Mutlaka ilgilendiğiniz konuda araştırma yapın.

Kitap, dergi gibi farklı kaynakları okuyun.

Arkadaşlarınızla uyum içinde çalışın.

Aldığınız görevleri zamanında ve tam yapın.

Denizler için, 
Denizleri korumak için, 

Bilimsel Proje hazırlamak için,
İŞ BAŞINA... 



Proje konunuzun denizlerin temiz 
kalmasını sağlayacak bir öneri 
olmasına öncelik verin. Seçtiğiniz 
proje konusu, olabildiğince 
size ait (özgün) ve uygulanabilir 
olsun. Projenizi aşağıda belirtilen 
üç yoldan birini tercih ederek 
hazırlayabilirsiniz.

Maket yapabilirsiniz.
Bir plan hazırlayabilirsiniz.
Resim yapabilirsiniz.

Proje konunuzu seçerken 
yukarıda belirtilen yollardan 
hangisiyle projenizi 
hazırlayacağınızı da mutlaka 
düşünün.
Bunun için aşağıdaki soruları 
kendinize sormayı unutmayın. 

Projenizi en iyi hangi yolla
anlatabilirsiniz?

Siz hangi yolu seçerseniz
daha başarılı olabilirsiniz?

Projenizi en iyi hangi yolla
sunabilirsiniz?

Proje  Hazırlama Yolları



Proje konunuzu belirledikten sonra, projenizi hazırlarken aşağıdaki 
öneriler size yol gösterecektir: 

Proje İçin Öneriler

• Projenizde ne yapmak
istediğinizi ayrıntılı yazın.

• Eğitim veren
öğretmenlerden görüş alın.

• Projenizi hangi yolla
hazırlayacaksınız belirleyin.

• Projenizi bitirmek için ilgili,
istekli ve kararlı olun.

• Projenin öğretici ve eğlendirici
olduğunu unutmayın.



Proje Sunumu

• Sunum yapacağınız standı ya da panoyu düzenleyin.
• Sunumu daha önceden başka kişilerin önünde yapın ve görüşlerini alın.
• Sunumu açık ve anlaşılır bir dille yapın.
• Sunumu etkili, ilgi çekici ve eğlenceli yapın.
• Projenizin incelenmesi için izleyenleri davet edin.
• Sunum sırasında kendinize güvenen bir duruş içinde olun.
• Sunum yaparken izleyenlerin gözlerine bakın.
• Sunumda projenizin özgün olan kısımlarına dikkat çekin.
• Gerekirse kendiniz için konuşma kartları hazırlayın.
• Sunumu size verilen sürede yapmaya çalışın.
• Sunum bittiğinde projeyle ilgili 
gelen sorulara doğru ve ayrıntılı 
yanıtlar verin.



Proje Raporunun Yazımı

Hazırladığınız projenin hem kalıcı 
olması hem de başka bireylerce 
anlaşılabilmesi için tüm süreci 
anlatan bir raporun yazılması 
önemlidir. Rapor yazmak bilimsel 
araştırma sürecinin vazgeçilmez 
parçasıdır. Tüm bilim insanları 
yaptıkları çalışmaları mutlaka yazılı 
duruma getirirler. Şimdi sizden 
bir bilim insanı gibi çalışmanızı 
bekliyoruz.

Rapor yazımında dikkat edilmesi 
gereken nokta, raporun mantıksal 
bir aşamayla yazılması gerektiğidir. 
Rapor yazımında mutlaka her 
aşamaya dikkat etmelisiniz. Her 
projenin kendine göre izleyeceği 
aşamalar olmakla birlikte genel 
olarak aşağıda verilen kısımlara 
dikkat ederek raporunuzu 
yazabilirsiniz.

Kapak Sayfası Projenin hazırlandığı kurumun adı, projenin adı, projeyi 
hazırlayan grubun adı, projenin yazıldığı yer ve yıl belirtilir.

İçindekiler

Özet En çok 200 sözcükten oluşur. Altında anahtar sözcükler belirtilir.

Önsöz Projenin hazırlandığı ortam, karşılaşılan güçlükler, çalışmada emeği 
geçen kişiler, eksik kalan kısımlar bu bölümde belirtilir. Projeye katkısı olan 
kişi ya da kuruluşlara teşekkür edilir.



1. Bölüm
Giriş Okunan kaynaklara dayalı olarak proje konusu tanıtılır, amacı ve
önemi ayrıntılı olarak belirtilir.

2. Bölüm
Yöntem Proje kapsamında kullanılan materyaller, kullanılan veri toplama
araçları, toplanan verilerin nasıl çözümlendiği belirtilir.

3. Bölüm
Bulgular Proje kapsamında elde edilen bulgular, yorumlarla birlikte
desteklenerek mantıksal bir bütün halinde belirtilir.

4. Bölüm
Sonuç ve Öneriler Projede bulgulara dayalı olarak elde edilen sonuçlar
yazılır ve bu sonuçlara dayalı öneriler belirtilir.

Kaynakça Proje kapsamında kullanılan tüm kaynaklar kaynak yazım 
kurallarına uygun yazılır.

Ekler Projenin ekine konulmak istenen dokümanlar Ek numarası verilerek 
konulur.



Projenin konusu ve amacı

Projede kullanılan kaynaklar (Proje konusuyla 
ilgili zengin kaynaklara ulaşılmış olması)

Projenin özgünlüğü (Projenin önceki 
örneklerden farklı olması)

Projenin bilimselliği (Proje konusunun 
gerçekçi olması ve sonuçlarının bir probleme 
çözüm getirmesi)

Proje raporu (Projenin rapor yazım 
kurallarına uygun yazılması)

Proje Değerlendirme Ölçütleri



Projenin uygulanabilirliği (Proje bulgularının 
sorunların çözümü için kullanılabilir olması)

Projenin sunumu (Projenin anlaşılır, ilgi çekici 
ve tanıtıcı biçimde sunulması)



Proje İzleme Formu

Okulun Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Projenin Adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sınıf Düzeyi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

1. PLANLAMA

Açık ve ulaşılabilir bir proje konusu belirlediniz mi?

Amaca ulaşmak için izlenecek adımları tanımladınız mı?

Amaca uygun araştırma yöntemini belirlediniz mi?

Proje boyunca kullanılacak teknikleri tanımladınız mı?

2. KAYNAK KULLANMA

Zengin ve çeşitli kaynaklara ulaşabildiniz mi?

Kaynakları eleştirel gözle seçebildiniz mi?

Tüm kaynakları ayrıntılı okuyabildiniz mi?

Kaynakları bir dosyada biriktirebildiniz mi?
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3. BİLGİLERİ TOPLAMA VE ÇÖZÜMLEME

Projenin amacına uygun bilgiler toplayabildiniz mi?

Farklı bilgileri birbiriyle ilişkilendirebildiniz mi?

Bulgularınızı kanıtlarla destekleyebildiniz mi?

Bulgular arasında mantıksal tutarlılığı sağlayabildiniz mi?

Çalışmaya kişisel düşüncelerinizi ekleyebildiniz mi?

4. SÜRECİ VE SONUCU YORUMLAMA

Projenin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabildiniz mi?

Başlangıçta belirlediğiniz amaca ulaşabildiniz mi?

Yeni ve özgün bilgilere ulaşabildiniz mi?

Genellenebilir bir sonuca varabildiniz mi?

Projenin nasıl yaygınlaştırılabileceğini düşündünüz mü?

5. RAPORLAŞTIRMA

Çalışmanızın tüm aşamalarını düzenlediniz mi?

Projenizi açık ve anlaşılır bir dille yazabildiniz mi?

Resim, çizelge, grafik vb.’ini düzenli sunabildiniz mi?

Kapak, önsöz, içindekiler, kaynakçayı belir�iniz mi? 

Raporunuzu yazım kurallarına uygun yazdınız mı?

Öğrendiklerimizi anlar, Anladıklarımızı sever,
Sevdiklerimizi koruruz...





Fark Ettim! 
Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız...
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