






1. ALT PROJE KONUSUNU BELIRLEME

• Alt projenize gözlemleriniz sonucunda günlük hayatınızda fark ettiğiniz ilginizi 

çeken ya da merak uyandıran bir konuyu belirleyerek başlayabilirsiniz. 

Uğraşmaktan hoşlanacağınız her alanda alt proje üretebilirsiniz. TÜBİTAK Bilim 

Fuarları için hazırlayacağınız alt projenizi Çağrı Metninde yer alan alanlardan 

seçebilirsiniz. Arabalar, giysiler, kozmetik, bilgisayar oyunları, teknolojik 

oyuncaklar gibi akla gelen tüm konular birer alt proje konusu olabilir. 

Devamı…



1. ALT PROJE KONUSUNU BELIRLEME

• Konuyu belirlerken araştırma sorularını da belirlemeniz gerekir. Araştırma 

sorusu olarak şu örnekler verilebilir:

• Limonun küflenmesini etkileyen etmenler nedendir?

• Bitkilerin büyümesinde farklı ışık renklerinin etkisi nedir?

• Sosyal medyada dilimizi nasıl kullanıyoruz?

• İlimizdeki mevsimlik işçi ailelerin çocuklarının okula devam durumları nasıldır? 

Devamı…



2. ARAŞTIRMA YAPMA

• Alt projenizin konusunu ve bu kapsamda sorunuzu oluşturdunuz. Şimdi sorunuzu 

cevaplamak için konuyla ilgili mevcut bilgileri araştırmaya başlamalısınız. Bu 

sırada bir araştırma planı yaparak daha sistemli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. 

Konuyla ilgili yazılı, sözlü ya da görsel her türlü materyali kaynak olarak 

kullanabilirsiniz. Kitap, dergi, ansiklopedi, broşür, internet, film, ses kaydı, 

fotoğraf, resim ve afiş gibi kaynaklar bulabilirsiniz. 

Devamı…



2. ARAŞTIRMA YAPMA

• Araştırmanız sırasında konuyla ilgili uzmanlarla görüşebilir, üniversiteler, 

müzeler, bilim merkezleri, laboratuvarlar, hayvanat bahçeleri, tıp merkezleri, 

botanik bahçeleri vb. ilgili kurum ve kuruluşlara gidebilir, fen bilimleri, 

teknoloji ve tasarım gibi derslerin öğretmenlerinden destek alabilirsiniz. 

Devamı…



3. HİPOTEZ KURMA

• Belirlediğiniz konu ve soruyla ilgili çeşitli kaynaklardan yararlanarak 

araştırma yaptınız ve bilgi edindiniz. Şimdi bu bilgiler ışığında ne yapmak 

istediğinizi yani alt projenizin amacını belirlemelisiniz. Amaç, alt proje 

tamamlandığında elde edilmek istenen sonucun tanımlanmasıdır. 

• Alt projelerin genelde tek bir amacı vardır. Amacı yazmak hipotezi kurmayı 

sağlar. Hipotez, araştırma sorunuzun cevabına dair yaptığınız tahmindir. Bir 

başka ifadeyle, deney sonucunda olması beklenen durum ya da durumlardır. 

Hipoteziniz yapmayı planladığınız araştırmanızda size rehberlik edecektir. 

Devamı…



3. HİPOTEZ KURMA

• “Eğer hava soğuk olursa ağaçlar yapraklarını döker.” gibi bir hipoteziniz 

varsa deneyinizi bu düşünceyi ispatlamak üzerine kurarsınız. “Eğer yeterince 

yağmur yağmazsa bitkilerde çinko eksikliği olur.” gibi bir hipotezin 

doğruluğunu çeşitli deneylerle test etmeniz gerekir. “Arabaların benzer şekilde 

yapılmaları aerodinamik olarak gereklidir.” hipotezinde de deney için 

aerodinamik yapıları test etmeniz gerekir. 

Devamı…





1. PROBLEMİ BELİRLEME

• Tasarım alt projesi, gözlemlediğiniz problemler hakkında aşağıdaki soruları 

sormakla başlar:

• NE? Problem nedir veya neye ihtiyaç vardır?

• KİM? Kimin problemi veya kimin ihtiyacı var?

• NEDEN? Bu problemi çözmek neden önemli?



2. PROBLEMİ ARAŞTIRMA

• Bir tasarım alt projesi için, başkalarının o alanda yapmış olduğu çalışmaları 

incelemeli ve onların deneyimlerinden ders almaya çalışmalısınız. Başlıca iki 

alanda araştırma yapmalısınız:

• Mevcut veya olası ürünün kullanıcıları ve müşterileri kimlerdir?

• Mevcut çözümler nedir?



3. GEREKSİNİMLERİ BELİRLEME

• Tasarımınızın gereksinimlerini belirlemek, problem için bulduğunuz çözümün 

başarılı olması için en önemli adımdır. Gereksinimleri belirlemek için 

hedeflediğiniz tasarıma benzer mevcut çözümlerin temel özelliklerini analiz 

etmelisiniz.



4. OLASI ÇÖZÜMLER GELİŞTİRME

• Tasarım problemlerini çözmek için birden fazla yol vardır. Eğer sadece bir 

çözüme odaklanırsanız, size daha iyi bir çözüm sunacak bir diğer yolu gözden 

kaçırabilirsiniz. İyi bir tasarımcı birden fazla çözüm bulmaya çalışır.



5. EN İYİ ÇÖZÜMÜ SEÇME

• Bulduğunuz çözüm alternatiflerinin tasarım gereksinimlerini karşılayıp 

karşılamadığını kontrol etmelisiniz. Bazı çözümler muhtemelen gereksinimi 

diğerlerinden daha fazla karşılamaktadır.



6. PROTOTİP OLUŞTURMA/YAPILANDIRMA

• Prototip, problemin çözüm sürecinde ortaya çıkan ilk örnektir. Prototipinizi 

kağıt üzerinde, dijital bir ortamda ya da basit malzemeler kullanarak son 

ürünün nasıl çalışacağını test etme amaçlı farklı yollarla oluşturabilirsiniz. 

Prototipinizi oluştururken 

• tasarımınız için maliyet, kullanışlılık, estetik gibi önemli kriterleri dikkate olmayı 

unutmayınız. Prototip, son ürünün geliştirilmesinde önemli bir adımdır.



• Alt projenizin başlangıcında belirlediğiniz problemin çözümü için geliştirdiğiniz 

tasarımınızı test ederek değerlendiriniz. Tasarımınızın çalışmasında sorunlar 

varsa, gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra tasarımınızı yeniden test 

etmelisiniz. Bu şekilde son tasarımınızı ortaya koyarken tüm sorunları gidermiş 

olursunuz. Bu aşamada tasarımınızı arkadaşlarınıza sunarak onların da görüş 

ve önerilerini alabilirsiniz.



8. SONUÇLARI RAPORLAŞTIRMA

• Alt projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı paylaşmalısınız. 

Maket/model/alet, tamamlandıktan sonra süreç içinde yapılanların anlatıldığı 

bir rapor yazılmalıdır. Ürünleri göstererek anlatmanın yanında, bir poster ile 

alt proje sürecini özetleyiniz.





1. ARAŞTIRMA KONUSU / SORUSU BELIRLEME

• Çağrı alanlarında merak ettiğiniz ya da ilgi duyduğunuz bir konuyu inceleme 

konusu olarak belirleyebilir ve araştırma sorusu yazabilirsiniz. Aşağıdaki 

araştırma soruları bunlara örnek verilebilir: 

• Güneş sistemi nasıl olmuştur?

• Yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir?

• Erozyonla mücadele için hangi önlemler alınmaktadır?

• Türk çocuk oyunları nelerdir? Nasıl oynanır?

• Fraktal nedir? Doğadaki fraktallar nelerdir?



2. ANAHTAR SÖZCÜKLERİ BELİRLEME

• İnceleme yapacağınız konuya ilişkin temel kavramların neler olduğunu 

belirleyiniz.



3. KAYNAK TARAMASI YAPMA

• Belirlediğiniz anahtar sözcükler doğrultusunda basılı veya çevrimiçi kaynaklardan 

konunuz ile ilgili kaynakları tarayarak, kaynaklarınızı arşivlemeniz gerekmektedir. 

Araştırılacak bilgiye hangi kaynaklardan ulaşılacağı belirlenir. Örneğin, araştırma 

yapılırken insanlar da birer kaynak olabilir ve görüşmeler yapılarak bilgi edinilebilir. 

Araştırmada kullanılacak kaynaklara ulaşıldıkça ve bunlar okundukça kaynakların 

verdiği referanslardan yeni kaynaklar bulunabilir. Araştırmanın tasarlanmasında bu 

yeni kaynaklar da kullanılır. Kartopu gibi, örneklem genişledikçe araştırma derinleşir.



4. KAYNAKLARI SENTEZLEME

• İncelediğiniz konu ile ilgili önemli çalışmaları ve konu ile ilgili çalışmaları olan 

bilim insanlarını öğreniniz. Konunuz ile ilgili güncel çalışmaları ve tartışmaları 

derleyiniz. Derlediğiniz bilgileri aynen kullanmayınız. Unutmayınız ki ulaşılan 

bilgiler araştırılan kaynaklardan farklı olmalıdır. Bu fark, elde edilen bilgilerin 

sentezlenmesi ile oluşturulur. Sentezleme, bilgileri bir araya getirmekten ibaret 

değildir. Kaynaklardaki bilgilerin karşılaştırılarak tartışılması ve bazen 

sınıflandırılarak karşılaştırılması ve tartışılması gerekir. Bilgileri sentezlerken 

kendi yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Böylece, kaynaklardan elde dilen bilgiler 

araştırma sorusunu cevaplayacak yönde bir anlam kazanacaktır. Araştırma 

sorusu, ulaşılan kaynaklarla yeterince cevaplanamıyorsa değiştirilebilir ve 

baştaki aşamalar yeniden uygulanır.



5. SUNUM

• İnceleme alt projelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kaynaklardan elde 

edilen bilgilerin sentezi rapor halinde yazılabilir. Alt projenizi raporlaştırırken

grafik ve tablolardan da yararlanarak bulgularınızı zengin bir şekilde 

sunabilirsiniz. Elde ettiğiniz bulgular doğrultusunda inceleme konunuzla ilgili 

yeni araştırma önerileri geliştiriniz. Bilim Fuarlarında araştırmanın tüm 

aşamalarını ve ulaşılan bilgilerin sentezini gösteren bir poster hazırlanması ve 

sunulması beklenmektedir. Posterde bilgiler kısaca ve görsel olarak 

sunulacaktır.





1. CANSU’NUN KONUYU BELİRLEMESİ

• Cansu’nun, çok sevdiği, naylondan yapılmış bir montu vardır. Cansu bu montunu 

hava durumuna bakmadan giymektedir. Çok soğuk bir günde yine bu montunu 

giymek isterken annesi uyarır: “Beş farklı montun var. Neden yünlü olanı 

giymiyorsun? Bu naylon mont seni üşütür!” 

• Cansu annesinin söylediklerini kabul etmek istemez. Aklına şu soru takılır. 

“Yünlü kumaş diğer kumaşlardan daha mı sıcak tutar?” 

• Kumaşlar konusunu araştırıp aklındaki soruyu bir TÜBİTAK Bilim Fuarı alt 

projesine dönüştürmek ister.



2. CANSU’NUN KONUYU ARAŞTIRMASI

• Cansu kütüphaneden ve fen bilimleri öğretmeninin gösterdiği kitaplardan 

değişik tiplerde kumaşlar hakkında bilgi edinir. “Bilim ve Teknik”, “Bilim Çocuk” 

gibi TÜBİTAK popüler bilim dergileri ve kitaplarından konusu ile yayınlanmış 

yayınları inceler. Ayrıca babasının tanıdığı bir tekstil uzmanına gider, ona 

sorular sorarak konu hakkında bilgi edinir. Önerilen kaynaklara internetten de 

ulaşır ve konu hakkında geniş bir araştırma yapar. Değişik özelliklerde pek 

çok farklı kumaş olduğunun farkına vararak içlerinden en çok kullanılan beş

tanesini seçer.



3. CANSU’NUN AMACI

• Cansu’nun deneyinin amacı, seçtiği beş tip kumaştan hangisinin vücut ısısını 

daha iyi muhafaza ettiğini ve soğuktan daha iyi koruduğunu bulmaktır. Burada 

değişik kumaş çeşitlerinden sadece, montlarında kullanılan beş tanesini 

inceleyecektir. Aslında gözlemlemek istediği, yünlü kumaşların ısıyı 

diğerlerinden daha uzun süre tutup tutmadığıdır.



4. CANSU’NUN HİPOTEZİ

• Cansu öğretmenine danışarak hipotezini şöyle kurar: “Yünlü kumaşlar ısıyı 

diğer kumaşlardan daha uzun süre tutabilir.”



5. CANSU’NUN KONTROL DEĞİŞKENİ

• Cansu’nun amacı, yünlü kumaşların diğerlerine göre ısıyı daha uzun süre tutup 

tutmadığının gösterilmesidir. Bunu anlamak için 5 cam su bardağının her birini 

farklı bir çeşit kumaşla kaplar. Bardakların içine aynı derecede ısıtılmış, eşit 

miktarda su koyar. Kontrol değişkeni olarak altıncı bir cam su bardağı alarak 

onun içine de diğerleriyle aynı sıcaklıkta ve aynı miktarda su koyar. Belirli 

zamanlarda termometreyle bardaklardaki suyun sıcaklığını ölçerek hangi 

kumaşla kaplı olan suyun, kumaşla kaplanmayan bardaktaki suya göre daha 

geç soğuduğunu kontrol eder. Böylece hem kumaşla kaplı bardakları 

birbirleriyle karşılaştıracak hem de kumaş kaplı olanla olmayanı karşılaştırma 

imkânı bulacaktır.



6. CANSU’NUN BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERİ

• Kumaş çeşitleri, değiştirilebilir olduğundan bağımsız değişkendir. Deney 

sırasında Cansu bu değişkeni kontrol edip istediği gibi değiştirme imkânına 

sahiptir. Deneyin başlangıcında bardak çeşitlerinin, her bardaktaki su 

miktarının ve ısısının aynı olması; sadece bardakların sarıldığı kumaşların farklı 

olması gerekmektedir. Çünkü burada tek bağımsız değişken kumaş çeşididir.



7. CANSU’NUN BAĞIMLI DEĞİŞKENİ

• Suyun sıcaklığı, Cansu’nun bağımlı değişkenidir. Suyun sıcaklığı deneyin 

başında ölçülerek ısının bütün bardaklarda aynı olduğu doğrulanmalıdır. 

Böylece suyun sıcaklığının azalıp azalmamasının, sadece kumaşın ısıyı tutma 

kabiliyetine bağlı olması sağlanacaktır. Suyun sıcaklığı ölçülebildiğinden iyi bir 

bağımlı değişkendir. Aynı zamanda bu ölçümler karşılaştırılabilir değerlerdir 

ve ölçülerdeki değişim yalnızca kumaş çeşidine bağlıdır.



8. CANSU’NUN DENEYİ

• Cansu beş değişik çeşitte kumaş parçasını aynı ölçülerde keser ve uygun bir 

yapıştırıcıyla aynı özellikteki bardakları teker teker kaplar. Kumaşlar naylon, yünlü, 

polyester, kot ve polyester, naylon karışımı olmak üzere beş çeşittir. Cansu kontrol için, 

altıncı bardağı kumaşla kaplamaz. Her bardağın içine 50 0C’ye kadar ısıtılmış su 

koyar. Bütün bardakların %75’inin dolu olmasına özen gösterir. Bu işlemden sonra, 

bardaklardaki suların sıcaklığını 10 dakikada bir termometreyle ölçer ve kaydeder. 

Bu arada, deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığı 18 0C’dir. Cansu bu sıcaklığa ulaşan 

bardaklarda ölçmeyi sona erdirir. En hızlı soğuyanın kontrol bardağındaki su 

olduğunu gözlemler. Yün kumaş sarılı bardaktaki suyun ise diğerlerinden daha geç

soğuduğunu gözlemler.



9. CANSU’NUN DENEY SONUÇLARI

• Cansu, deney sonunda yün kumaş kaplı bardakta bulunan suyun daha geç 

soğuduğunu keşfetmiştir. Böylece yün kumaş kaplı bardağın ısıyı daha iyi 

koruduğu anlaşılmıştır. Isıyı diğer kumaş çeşitleriyle kaplı bardaklar da, kaplı 

olmayan bardaktan daha iyi korumuş, fakat suyu birbirlerinden farklı 

zamanlarda soğutmuşlardır. Cansu bardakları suyu en geç soğutandan en 

erken soğutana doğru, yani kumaşları ısıyı en iyi tutandan en kötü tutana 

doğru sıralamıştır.



10. CANSU’NUN VARDIĞI SONUÇ

• Cansu yaptığı deney sonucunda, yünlü kumaşların, ısıyı tutmakta diğer kumaş 

çeşitlerinden daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır.



11. CANSU’NUN ALT PROJE SUNUMU

• Cansu yaptığı deneyi ve sonuçlarını bilimsel yöntemin tüm aşamalarını 

göstererek uygun bir düzenlemeyle sunar. Sunumu için posterini belirlenen 

özelliklerde hazırlar ve alt projesini gerektiği şekilde anlatır.





1. Hangi konuda araştırma yapmayı planlıyorsunuz?

2. Bulduğunuz konuyla ilgili hangi araştırma sorularını belirlediniz?

3. Bulduğunuz konuyu nasıl araştırmayı düşünüyorsunuz?

4. Alt projenizin amacını birkaç cümleyle özetler misiniz?

5. Hipotez ya da hipotezleriniz nedir?

6. Bağımsız değişken(ler)inizi tanımlayın ve deneyin sonuçlarını nasıl etkilediğini belirtin.

7. Deneyinizin bağımlı değişkeni nedir? Bağımlı değişkenin değişimini nasıl ölçtünüz?

8. Deneyi nasıl yaptığınızı ve nasıl bir yöntem uyguladığınızı anlatın.

9. Deneyin/yöntemin sonuçlarını anlatın.

10. Sonuçları sunuş şeklinizi belirleyin. Nedenlerini açıklayın.

11. Deney/yöntem sonuçlarının hipotezi doğrulayıp doğrulamadığını açıklayın.




