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TÜBİTAK-SOBAG 1001 programı çerçevesinde yürütülen BİLMER Mesleki Gelişim Projesi kapsamında 

hazırlanan “Bilim Merkezleri İle ve Bilim Merkezlerinde Öğrenme” kitapçığının amacı, öğretmen, 

öğretmen adayı ve bilim merkezi eğitmenlerinin bilim merkezlerindeki zengin öğrenme fırsatlarından 

mesleklerinde daha etkili şekilde nasıl faydalanabilecekleri konusunda bilimsel araştırmalara dayanarak 

geliştirilmiş uygulamalı eğitim örnekleri sunmaktır.  

Bu bağlamda 2000’li yılların başından itibaren, hem bilim toplum iletişimini hem de okullardaki eğitimin 

kalitesini arttırmak için bilim merkezlerinin okul eğitimine entegre edilecek birer araç ortam olarak 

değerlendirilmesine sadece bilimsel araştırmalarda değil eğitim politikalarında da önem verilmeye 

başlandığını görmekteyiz. Nitekim ülkemizde de TÜBİTAK tarafından desteklenerek özellikle büyükşehir 

belediyeleri tarafından kurulan bilim merkezlerinin sayılarının sevindirici şekilde artmakta olduğu 

görülmektedir. Ancak henüz gelişmiş ülkelerde dahi, öğretmenlerin sınıflarında bilim merkezlerinden 

yeterince yararlanamadıkları ve bunun da öğretmenlere bu tip öğrenme ortamlarından nasıl 

yararlanacağı ile ilgili herhangi bir mesleki eğitim sunulmamış olmasından kaynaklandığı pek çok 

araştırmada vurgulanmaktadır. Bu ihtiyaçlara cevap bulmak için ortaya çıkan BİLMER Projesinde üç yıl 

süren uygulamalı eğitimlere ve bilimsel araştırmalara dayanarak, öğretmenlerin ve eğitmenlerin bilim 

merkezlerinde bilim öğretimi ile ilgili bilgilerinde ve bilim merkezleri ile ilgili algılarında önemli gelişme 

sağlayacak nitelikte ve ülkemiz ihtiyaçlarına uygun; kendine özgü teorik bir çerçevesi olan bir Mesleki 

Gelişim Modeli tesis edilmiştir.  

BİLMER Modeli esas alınarak hem bilim merkezlerinde hem de sınıf-içi uygulamalarda kullanılmak 

amacıyla çok sayıda özgün mesleki eğitim materyali/etkinliği geliştirilerek “BİLMER Öğretmen Mesleki 

Gelişim Paketi” ve “BİLMER Eğitmen Mesleki Gelişim Paketi” oluşturulmuştur. Bu çerçevede geliştirilen 

BİLMER etkinlikleri, öğretmen ve eğitmenler tarafından gerektiği gibi uygulandığı takdirde, 

öğrencilerimize bilim merkezlerinde bulunan veya onları modelleyen malzemelerle yaparak yaşayarak 

deneyimleme fırsatları sağlayacaktır. Ayrıca, bilimsel içerik bilgisini ve bilim merkezi ortamlarında 

öğrenme ve öğretimle ilgili sorgulayıcı-araştırma (inquiry) tabanlı bilim öğretimi gibi konularda pedagojik 

alan bilgisini (PCK), bilimin doğası ile ilgili anlayışları ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecektir. Bu 

nedenlerle, proje ekibi olarak değerli öğretmen ve eğitmenlerimizin kurumlarında kullanabilmeleri için ve 

hatta bu temel esaslardan ve örneklerden esinlenip benzer yeni etkinlikler geliştirebilmelerine faydalı 

olacağı düşünülerek herkese açık böyle bir kitapçığın hazırlanıp online olarak yayınlanmasına karar 

verdik; umarım ülkemizde bilim eğitimine bir ölçüde katkı sağlayacaktır. 

                                                                                                Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU 

                                                                                                      Proje Yürütücüsü 

                                                                                                       Nisan, 2018  

Ö NSÖ Z 
 



 

 

BİLMER Projesinde, özellikle son yıllarda ülkemizde bilim merkezlerine yapılan yatırımın ve bu ku-

rumlardaki  zengin imkanların çocuklarımıza verilecek bilim eğitiminde değerlendirilmesine yönelik pek 

çok veri ve önemli sonuçlar elde edilmiş olup bunların bilimsel dergilerde  yayımlanma çalışmaları de-

vam etmektedir. BİLMER projesi gibi çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden oluşan geniş bir ekiple 

yapılan kapsamlı ve çok verim alınabilecek tipte araştırma projelerinin ancak TÜBİTAK gibi kurumların 

desteği ile yürütülebileceğini ve bu desteğin büyük önem arz ettiğini düşünmekteyim. Bu vesileyle 

öncelikle projemizi desteklemeye uygun gördüğü için TÜBİTAK ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma 

Destek Grubu’na teşekkür ederim. Burada, 46 yıllık akademisyenlik mesleğimin ilk yarısını temel 

bilimlerde, ikinci yarısını da fen eğitimi gibi sosyal bir bilim dalında çalışarak geçiren bir akademisyen 

olarak özellikle bu proje araştırmasında, fen eğitiminde toplumun çeşitli kesimleriyle işbirliği içinde 

çalışarak veri elde etmenin çok önemli olmasının yanında, ülkemizde çok sayıda değerli ve renkli milli 

eğitim yetkilisi, öğretmen, BM yöneticisi ve eğitmen olduğunu görmekten ve onlarla tanışmış olmaktan 

çok memnun olduğumu ve keyif aldığımı ve ekibimin de benimle aynı duyguları paylaştığını ifade etmek 

isterim. Böylece, BİLMER Proje ekibi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 

Müdürlüğü’ne, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve bu araştırma projesi ile ilgili çalışmaların yapıldığı 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve BAP birimine, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dekanlığına ve Matematik ve 

Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Bunun yanında, projede bizimle birlikte 

işbirliği içinde çalışarak kurumlarında yaptığımız inceleme çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlayarak 

ilgi gösteren BİLİM Merkezlerinin değerli yöneticilerine, eğitmenlerine ve personeline çok teşekkür 

ederim. 

Proje sürecinde yapılan mesleki gelişim çalıştaylarına büyük bir hevesle gönüllü olarak katılan öğret-

menlerimizin ve eğitmenlerimizin heyecanı, öğrenme tutkusu da ekip olarak hepimizi gerçekten çok 

mutlu etmiş ve onlarla beraber olabilmek için daha çok çalıştay planlamamıza sebep olmuştur. Bu vesi-

leyle Proje çalıştaylarına heyecanla katılan ve sosyal medya imkanları da dahil mentörlük süreci gibi 

faaliyetlerimizde bizimle  irtibat halinde kalarak mesleki deneyimlerini paylaşan BİLMER öğretmenlerine 

ve BİLMER Eğitmenlerine de en içten teşekkürlerimizi iletmek isterim. Ayrıca BİLMER Derslerini alan ve 

heyecanla derslerde etkinlikler üretmeye çalışan öğretmen adaylarımıza teşekkür ediyorum.  

Son olarak, BİLMER Proje Ekibiyle birlikte bir yandan kapsamlı iş yükü getiren 11 çalıştay düzenleyip 

diğer taraftan bilimsel araştırmaları yürüttüğümüz paylaşımlı, verimli ve çok keyifli bir üç yıl geçirdiğimizi 

ifade etmek isterim. Bu bağlamda proje sürecinde önemli katkılar sağlayan değerli araştırmacı arka-

daşlarıma ve değerli danışmanımıza ve ayrıca projede destek sağlayan her bir bursiyer üyemize ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum. BİLMER Projesinin ürünlerinden biri olan bu kitapçığın bilim merkezlerinin bilim 

eğitimine entegre edilmesi konusunda katkı sağlaması dileğiyle saygılarımı sunarım.                                                                                            

         Prof. Dr. Fitnat KÖSEOĞLU 
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 Bİ LMER PROJESİ  

 

Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde Ve Bilim Eğitiminde 

Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen Ve Eğitmen Mesleki 

Yeni nesillerin önceki nesillerden farklı 

olarak bilimsel ve teknolojik gelişmelerle 

hızla değişen dünyamıza ayak 

uydurabilmesi için oldukça farklı 

becerilerle yetiştirilmesi gerektiği açıktır. 

Bu doğrultuda öğrenme ve yaşam boyu 

öğrenme konularının yeniden 

sorgulandığını ve önemli paradigma 

değişimleri olduğunu görmekteyiz. 

Nitekim 2000’li yılların başından itibaren 

bilim merkezlerinin, heyecan verici ve 

değişik sergiler ile öğrencilerin bilime 

yönelik meraklarını ateşlediği, bilimsel 

sorgulama, bilgi seçme ve değerlendirme becerilerini geliştirme gibi avantajlar sağladığı anlaşılmış ve bu 

kurumların okuldaki öğrenmeye bir alternatif olarak değil; okul müfredatlarına entegre edilmesi gereken birer 

araç ortam olarak değerlendirilmesi konusunda araştırmalar öne çıkmaya başlamıştır. Uluslararası 

çalışmalarda, bilim merkezleri ile halk arasındaki iletişimin temel ara yüzünü oluşturan eğitmenlere (rehberlere) 

ve öğretmenlere yönelik bilim merkezi ortamlarını okuldaki öğretime entegre edecek mesleki gelişim 

modellerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki bilim merkezlerinde bulunan 

çeşitli sistemleri okullarındaki fen dersleri ile ilişkilendirerek öğrencilerin fen konularını daha anlamlı şekilde 

öğrenmelerine destek olabilecek kimlik ve donanıma sahip öğretmenlerin ve bilim merkezi eğitmenlerinin 

yetiştirilmesine yönelik çeşitli bilimsel araştırmaların yapıldığı TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi olarak 

BİLMER projesi faaliyete geçirilmiştir.  

BİLMER araştırma projesinin temel amacı; bilim merkezlerindeki zengin imkanlardan hem bilim toplum 

iletişiminde hem de okullardaki bilim eğitiminde etkili bir şekilde yararlanabilmek için ortaokul ve lise fen alanı 

öğretmenleri, öğretmen adayları ve bilim merkezi eğitmenlerine nasıl bir mesleki eğitim verilmesi gerektiğini 

bilimsel olarak araştırarak ülkemizin bağlam ve ihtiyaçlarına uygun bir “Mesleki Gelişim Modeli’ geliştirmek ve 

bu modele göre hazırlanacak BİLMER Öğretmen Mesleki Gelişim programlarının ve BİLMER Eğitmen Mesleki 

Gelişim programlarının etkinliğini incelemektir. Bu amaca yönelik olarak üç yıllık proje sürecinde, öğretmen ve 

eğitmenlere yönelik uygulamaya dönük eğitimler sonucunda, bulgulara ve literatüre dayalı BİLMER Mesleki 

Gelişim Modeli tasarlanmıştır. BİLMER Mesleki Gelişim Modeli, birbiriyle iç içe 4 farklı bileşenden meydana 

gelmektedir: Bunlar Teori temelli Mesleki Bilgi, Akademik ve Araştırma temelli bilgi, Öğrenciye ilişkin bilgi ve 

Pedagojik Alan bilgisidir.  
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Öğrencilerin bilime karşı tutum ve anlayışlarında olumlu değişimler sağlayacak bilgi ve beceriyi 

kazandırmayı amaçlayan mesleki gelişim programlarının “bilim nedir, nasıl işler?” gibi konulardan 

bilim merkezlerinde etkili öğrenme yaklaşımlarına ve bilim merkezlerindeki deney sistemlerinin okul 

programlarına nasıl entegre edileceğini gösteren etkinlik örneklerine kadar geniş bir yelpazede 

birbirinden farklı konuları içermesi gerekmektedir. Bu yüzden proje sürecinde BİLMER Modelinin 

teorik çerçevesi gereği mesleki gelişim programlarının içeriği oluşturulurken entegre bir yaklaşımın 

esas alınması öngörülmüştür. Bu çerçevede geliştirilen BİLMER programları, katılımcılara bilim 

merkezlerinde bulunan veya onları modelleyen malzemelerle ellerim iş başında (hands-on) 

deneyleri yapma fırsatları sağlayacak ve onların bilimsel içerik bilgisini ve bilim merkezi ortamlarında 

öğrenme ve öğretimle ilgili sorgulayıcı-araştırma (inquiry) tabanlı bilim öğretimi gibi konularda 

pedagojik alan bilgisini (PCK), bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını ve eleştirel düşünme becerilerini 

geliştirecektir. Projede, BİLMER Modeli esas alınarak hem bilim merkezlerinde hem de sınıf-içi 

uygulamalarda kullanılmak üzere özgün öğretim materyallerinden oluşan çok sayıda (35) mesleki 

eğitim materyali/etkinliği geliştirilmiştir. Böylece, BİLMER projesinin ürünü olarak “BİLMER 

Öğretmen Mesleki Gelişim Paketi” ve “BİLMER Eğitmen Mesleki Gelişim Paketi” kapsamında 

verilen eğitim materyalleri proje tamamlandıktan sonra da öğretmen, öğretmen adayı ve 

eğitmenlerimiz için hizmet öncesi ve hizmet içi gibi çeşitli mesleki gelişim eğitimlerinde 

kullanılabilecektir.  

 

 Türkiye’de ilk kez BİLMER projesinde ihtiyaç analizi ve durum tespit çalışmaları kapsamında, 

bilim merkezi eğitmeni, yöneticileri ve fen alanı öğretmenlerine yönelik BİLMER anketleri 

geliştirilerek ülkemizdeki öğretmenlerin ve bilim merkezlerindeki eğitmenlerin mesleki 

profili oluşturulmuştur.  

 BİLMER Öğretmen Anketinin ülke çapında uygulanmasıyla elde edilen veriler analiz 

edilerek öğretmenlerin okul-dışı öğrenme ile ilgili görüşleri, algıları ve ihtiyaçları 

konusunda ilk defa geniş kapsamlı bir veri tabanı elde edilmiştir.  

 BİLMER Projesi kapsamında 13 bilim merkezinde saha inceleme çalışması 

gerçekleştirilerek bilim merkezlerimizin durumu ile ilgili ilk durum tespit çalışması 

yapılmıştır. 
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Projedeki araştırmalar, ortaokul ve lise fen alanı öğretmenleri, öğretmen adayları ve bilim 

merkezi eğitmenleri olmak üzere üç farklı örneklem grubu üzerinde yürütülmektedir. Projenin 

ilk aylarında yapılan ihtiyaç analizi sonuçlarına dayanarak hazırlanan mesleki gelişim modeli, 

36 saat süren pilot çalıştayda yaklaşık 40 katılımcıyla birlikte çalışılarak katılımcıların 

ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. Projenin son iki yılında, BİLMER modelinin etkinliğini 

araştırmak için her bir örneklem grubuna ayrı uygulama eğitimleri verilmiş ve çalıştaylar 

düzenlenmiştir. Proje sürecinde toplam 11 çalıştay 253 öğretmene ve 43 eğitmene doğrudan 

ulaşılmış; lisans düzeyinde 45 öğretmen adayına da bilim merkezlerinde öğrenme dersi ile 

eğitim verilmiş ve ayrıca 2 tanıtım paneli yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLMER projesinde üretilen çeşitli materyal ve öğretim uygulama örnekleri, Türkiye’de bilim 

merkezlerindeki eşi bulunmaz öğrenme fırsatlarını değerlendirme amacına yönelik ülkemizin 

ihtiyaçlarına uygun ve bilimsel araştırmalara dayanarak geliştirilmiş olup öğretmen ve eğitmen 

mesleki eğitimine önemli destek sağlamaktadır. Ayrıca, BİLMER Eğitim Modeli kapsamında 

bilim merkezini pedagojik olarak modelleyen ve çeşitli temaları orijinal şekilde entegre eden 

öğretim dizinleriyle öğretmenlerin ve eğitmenlerin okul dışı ortamlarla ilgili mesleki gelişimlerine 

yöntem, ölçme, pedagoji ve içerik ile ilgili yeni yaklaşımlar getirdiği için, projeden hazırlanacak 

bildiri ve makalelerle uluslararası literatüre de önemli özgün katkı sağlanacağı 

düşünülmektedir.  
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Bİ LMER PROJESİ  

PEDAGOJİ K YAKLAŞİMİ 
 

Bilim merkezlerinin ziyaretçi sayıları incelendiğinde en fazla okul grupları tarafından ziyaret edildiği 

görülmektedir. Bilim eğitimi uzmanlarından oluşan proje ekibimiz, bu nedenle en önemli konulardan 

birinin, okullarımızdaki fen alanı derslerini güçlendirmek ve bunun için de ülkemizdeki öğretmen 

adaylarına lisans düzeyinde, öğretmenlerimize de hizmet içi eğitimlerinde, onların sınıflarında bilim 

merkezlerinin imkânlarından en verimli şekilde yaralanmalarını sağlayacak mesleki gelişimler 

sunmak olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, bilim merkezi ve bilim müzelerinin vazgeçilmez 

elemanları olan eğitmenlerin de çocukların bilimle ilgili anlayışlarının geliştirilmesinde önemli rolü 

olduğu açıktır.  

BİLMER projesinde, bilim merkezlerindeki zengin öğrenme fırsatlarını okullardaki dersleri 

destekleyecek şekilde kullanabilen öğretmenler ve eğitmenler sayesinde öğrencilerimizin bilim ve 

teknoloji okuryazarlığını geliştirmek hedeflenmektedir. Bu yönde geliştirilen BİLMER mesleki 

gelişim eğitimlerinde, öğretmenleri alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, yapılandırıcı öğrenme ve 

argümantasyon ve sorgulayıcı-araştırma tabanlı öğretim gibi yeni öğretim yaklaşımları yönünden 

desteklemeğe ve aynı zamanda onlara eğitimlerde özellikle okul müfredatını destekleyecek şekilde 

bilim merkezi kaynaklarından yaralanan öğretim aktivite örneklerinin sunulmasına 

odaklanılmaktadır.  BİLMER Mesleki Gelişimin Tasarım Karakteristikleri şu şekilde sıralanabilir: 
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 BİLMER mesleki gelişim paketi akademik içerik bilgisi, pedagojik alan bilgisi ve diğer temel mesleki 

gelişim elemanları yönünden ülkemizin ilgili okul öğretim programları ile uyumlu olacak şekilde 

geliştirilmiştir.  

 Modelin amacına ulaşabilmesi için bilim-toplum iletişimi, bilim merkezi ortamlarında etkili ve 

eğlenceli öğrenme ve öğretim yaklaşımları ve bilim merkezlerinin okul programlarına nasıl entegre 

edileceği gibi birbirinden oldukça farklı konular eğitim paketine dahil edilmiştir.  

 Mesleki gelişim programlarının hedef grubun ihtiyaçlarına uygun olması amacıyla, proje sürecinin 

başlarında öğretmen ve 

eğitmenlerinin görüşleri 

hem anketlerle hem de 

yarı yapılandırılmış 

görüşmelerle 

belirlenerek ihtiyaç 

analizi yapılmıştır.  

 BİLMER mesleki 

gelişim programlarının 

içeriği oluşturulurken 

entegre bir yaklaşım 

esas alınmıştır. 

Programlar, 

katılımcılara bilim 

merkezlerinde deneyim 

kazanma fırsatları 

sağlamakta ve onların 

bilimsel içerik bilgisini ve bilim merkezi ortamlarında öğrenme ile ilgili pedagojik alan bilgisini (PCK),  

bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmektedir.  

 Proje kapsamında, bilim merkezlerinde bulunan çeşitli materyal ve deney sistemlerini pedagojik 

olarak modelleyen masa üstü versiyonları geliştirilerek eğitim ve öğretim uygulamalarının bu 

düzeneklerle yapılması sağlanmaktadır. Böylece eğitimde uygulamaların bir kısmı bilim 

merkezlerinde yapılırken, benzer düzenekler okul eğitiminde kullanılabilmektedir.   

 BİLMER Mesleki Gelişim Programları ile eğitim alan katılımcıların aldıkları bu eğitimi öğrencilerine 

nasıl yansıttıklarının izlenmesi ve onların bu süreçte desteklenmesi ve bu desteklemenin etkilerinin 

bilimsel olarak incelenmesi amacıyla öğretmenler ve proje ekibi iş birliği içinde çalışmış ve bu 

süreçte katılımcılarla izleme toplantıları; sonunda da ürünlerin paylaşımı ve değerlendirilmesi için 

izleme çalıştayları yapılmıştır. 
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PEDAGOJİ BİLGİSİ Modülleri   BAĞLAM BİLGİSİ Modülleri 

Bilim Merkezlerinde 

Öğrenme-Öğretme 

Yaklaşımları ve 

Uygulama Örnekleri 

Bilim Merkezlerinde 

Bilimin Doğası ve Bilim 

Öğretimi 

  
Bilim Merkezi- Toplum 

İletişimi 

Bilim Merkezi-Okul İş birliği: 

Öğretmen/Eğitmen İzleme ve 

Destekleme (Mentörlük/

Koçluk) Çalışmaları 

Bilim Merkezlerindeki 

Sergileri Pedagojik 

Olarak Modelleyen 

Masaüstü Etkinliklerin 

Geliştirilmesi ve 

Bilim Merkezi Alan 

Gezisi Öğretim Planı 

Geliştirme ve Uygulama 

  

İnteraktif Bilimsel 

Gösteri Deneylerinin 

Geliştirilmesi ve 

Öğretim Programlarına 

Entegrasyonu 

İnteraktif Bilim ve STEM 

Atölyelerinin Geliştirilmesi ve 

Öğretim Programlarına 

Entegrasyonu 

  

BİLMER Mesleki Gelişim  
Modelinin Modülleri  

BİLMER Modelinde modüller halinde ele alınan içerikler bulunmaktadır. Eğitim modülleriyle 

ilgili uygulamalar, bilim merkezlerindeki deneysel sistemleri pedagojik olarak modelleyen ve 

modülün teması ile ilgili içeriği bu sistemlere entegre eden öğretim aktiviteleri içerecek 

şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca, sorgulayıcı araştırma ve argümantasyon gibi uygun öğretim 

stratejileri de bu aktivitelere entegre edilerek her modül için etkin öğretim dizinleri 

geliştirilmiştir.  

Böylece, BİLMER Mesleki Gelişim paketlerindeki eğitim materyallerinin proje tamamlandıktan 

sonra da, istenilen modüllere göre MEB hizmet içi eğitimlerinde veya üniversitelerde 

öğretmen adayı derslerinde uygulanması mümkün olacaktır. 
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  Etkinliğin 
Adı 

Etkinliğin 
Türü 

Etkinliğin İçerdiği BİLMER Modülleri 

1 

DNA Analizi ile 
Genetiği 
Değiştirilmiş 
Organizmaların 
(GDO) Tespiti 

Öğretim Planı 
ve STEM 
Atölyesi 

- Bilim toplum iletişimi ve önemi, 
- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi 
- Bilim Merkezlerinin Modelleyen Etkinliklerle/ Masaüstü Versiyonlar/Atölyeler/
BİLMER tarzı STEM Atölyeleri Geliştirme 

2 
Karadelikler ve 
Yıldızlar 

Bilim Atölyesi 
-Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi 
- Bilim Merkezlerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri 

3 
Hangisi Daha 
Parlak Yanar? 

Masaüstü 
Versiyon 
STEM 
Atölyesi 

- Bilim Merkezlerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri  
- Bilim Merkezlerinin Modelleyen Etkinliklerle/ Masaüstü Versiyonlar/Atölyeler/
BİLMER tarzı STEM Atölyeleri Geliştirme 
 - Bilim Merkezlerindeki Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği 
Öğretim Planları Geliştirme Ve Uygulama 

4 Topaç Yapalım Bilim Atölyesi 
- Bilim Merkezlerindeki Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği 
Öğretim Planları Geliştirme Ve Uygulama 

5 
Dünyanın 
Çevresinin 
Ölçümü 

Bilim Atölyesi 
- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi - Bilim Merkezlerindeki 
Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği Öğretim Planları Geliştirme Ve 
Uygulama 

6 
Balık Pulu İle Yaş 
Tayini 

Bilim Atölyesi 

-Bilim toplum iletişimi ve önemi,  
- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi  
-Bilim Merkezlerindeki Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği Öğretim 
Planları Geliştirme Ve Uygulama 

7 
Ağacın 
Gövdesindeki 
Halkaların Dili” 

Bilim Atölyesi 

- Bilim toplum iletişimi ve önemi,  
- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi - Bilim Merkezlerindeki 
Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği Öğretim Planları Geliştirme Ve 
Uygulama 

8 Adli Tıp Bilim Atölyesi 
- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi 
- Bilim Merkezlerindeki Sergileri Modelleyen Etkinliklerin Entegre Edildiği 
Öğretim Planları Geliştirme Ve Uygulama 

9 
Sihirli Şişe/Sihirli 
Kutu 

Masaüstü 
Versiyon 
Bilim Atölyesi 

- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi 

10 Dalga enerjisi 

Masaüstü 
Versiyon 
STEM 
Atölyesi 

- Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi - Bilim Merkezlerinin 
Modelleyen Etkinliklerle/ Masaüstü Versiyonlar/Atölyeler/BİLMER tarzı STEM 
Atölyeleri Geliştirme 

11 Güneş Fırını 
STEM 
Atölyesi 

-  Bilim Merkezlerinin Modelleyen Etkinliklerle/ Masaüstü Versiyonlar/Atölyeler/
BİLMER tarzı STEM Atölyeleri Geliştirme 

12 
Mikroskop 
Yapımı 

STEM 
Atölyesi 

-  Bilim Merkezlerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri  
-Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi 
- Bilim Merkezlerinin Modelleyen Etkinliklerle/ Masaüstü Versiyonlar/Atölyeler/
BİLMER tarzı STEM Atölyeleri Geliştirme 

13 
Sıvı Azot ile Bilim 
Şovları 

Bilmsel 
Gösteri 

-- Bilim şovları/ Bilim Gösteri deneylerinin Bilim Merkezi atölyelerinde  ve 
derslerde öğretim dizinlerine entegrasyonu 

14 
Kimya Şovlarıyla 
eğlenerek 
Öğrenelim 

Bilmsel 
Gösteri/
Atölye 

-  Bilim şovları/ Bilim Gösteri deneylerinin Bilim Merkezi atölyelerinde  ve 
derslerde öğretim dizinlerine entegrasyonu 

15 Ses Öğretim Planı - Bilim Merkezlerinde Öğrenme ile İlgili Ders Planları Geliştirme ve Uygulama 

BİLMER Projesi Kapsamında Öğretmenler ve Eğitmenler için  

Geliştirilen Etkinliklerden Bazı Örnekler* 

*Proje kapsamında bilim merkezlerine ve sınıf içi uygulamalara yönelik 35 adet atölye, bilim gösterisi, 

öğretim planı ve masaüstü model geliştirilmiştir.  



8 

 

BİLMER MESLEKİ GELİŞİM MODELİ 
UYGULAMALI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 

 

1. BİLMER Modeli pedagojik modelleme: Masaüstü etkinlik Örneği 

Dalga Enerjisi Etkinliği 

2. BİLMER Modeli Bilimin Doğası Öğretimi Entegre edilmiş Etkinlik 

örneği: Eratosthenes’in Dünyası Atölyesi 

3. BİLMER Modeli Argümantasyon Temelli Bir Atölye Çalışması 

Örneği: Adli Tip Atölyesi 

4. BİLMER Modeli STEM Atölyesi Örneği: Kendi Mikroskobumu 

Yapıyorum! 

5. BİLMER Modeli Bilim Gösterisi Etkinlik Örneği: Renklerin 

Kimyası: Asit-Baz İndikatörleri Etkinliği 
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Projedeki Yeri ve Önemi  

Dalga Enerjisi etkinliği projenin amaçlarını gerçekleştirebilmek için Bilmer modelinin çeşitli 

disiplinlerden farklı konuları içerecek şekilde planlanan “İnteraktif Bilim ve STEM Atölyelerinin 

Geliştirilmesi ve Öğretim Programlarına Entegrasyonu”, “Bilim Merkezlerindeki Sergileri 

Pedagojik Olarak Modelleyen Masaüstü  Etkinliklerin Geliştirilmesi ve Uygulaması” ve “Bilim 

Merkezi Alan Gezisi Öğretim Planı Geliştirme ve Uygulama” modüllerini kapsayacak şekilde 

hazırlanmıştır.  

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında genel olarak öğrencinin öğrenme sürecine aktif 

katılımının sağlandığı, kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu,  bilgiyi kendi zihninde 

yapılandırdığı araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi benimsenir (MEB, 2013). Fen 

öğretiminde araştırma-sorgulama tabanlı öğretim yaygınca kabul edilen bir etkili öğretim 

yöntemidir ve öğretmenler öğrencilerine sanki bilim insanları gibi bilgiyi yapılandırmaları için 

yönlendirme yapmaya ihtiyaç duyarlar  (National Research Council, 1996, 2000). Bu yüzden 

bu etkinlikte öğrencinin daha aktif olduğu araştırma-sorgulama tabanlı öğretim yaklaşımı 

benimsenmiştir.  

Ayrıca, bu etkinlik Bilim Merkezleri'ndeki ilgi çekici çeşitli deneysel sistemleri pedagojik olarak 

modelleyen sorgulayıcı araştırma tabanlı öğrenme yöntemiyle hazırlanmış  ve okul öğretim 

programlarındaki ünitelere entegre edilmiş bir masaüstü versiyonu etkinliğine örnek olarak 

hazırlanmıştır. Bu etkinliğin amacı kolay ulaşılabilir malzemeler kullanarak Bilim 

Merkezleri'ndeki düzeneklere örnek tasarım yaptırmaktır. Bu etkinlik Bilim Merkezleri'nde 

atölye çalışması olarak yaptırılması da önerilmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada öğretim programında yer alan yenilenebilir enerji kaynakları 

konusu olan dalga enerjisi hakkında, bilim merkezini de sürece dâhil ederek, Öğrenme 

Döngüsü Modelini benimsemiş bir öğretim dizini sunulması amaçlanmıştır.  

  

TÜBİTAK BİLMER Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Projesi 

DALGA ENERJİSİ 
BİLMER MeGeP, 2016. Tüm hakları saklıdır. (TÜBİTAK 1001 Proje No: 114K646) Bu belgedeki 

hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da herhangi bir yerde kullanılamaz. Belgedeki 

bilgiler izinleri alındıktan sonra kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

www.bilmer.gazi.edu.tr 
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Bilmer Modelinde Etkinliğin Türü  

“Dalga Enerjisi” etkinliği Bilmer modelinin “Bilim Merkezi Alan Gezisi Öğretim Planı Geliştirme 

ve Uygulama” ve “Bilim Merkezlerindeki Sergileri Pedagojik Olarak Modelleyen Masaüstü  

Etkinliklerin Geliştirilmesi ve Uygulaması” modülüne uygun olarak öğretmen-eğitmen grubu 

için fen bilimleri sınıflarına sunulacak bir öğretim dizini şekilde geliştirilmiştir.  

Etkinliğin Uygulandığı Proje Eğitimleri 

1. Bilim Merkezi -Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Fen Bilimleri Öğretmenleri 

Kursu-1 (3 Ekim–7 Ekim 2016, Ankara) 

 

DALGA ENERJİSİ ETKİNLİĞİ 

Etkinliğin Amacı 

Etkinliğin amacı basit malzemeler kullanarak hareket enerjisinden elektrik enerjisi üretmektir. 

Ayrıca, bilim merkezindeki düzenekleri modelleyen masaüstü versiyon etkinliğine örnek 

göstermektir.   

Öğrenme Kazanımları 

 Elektrik akımının manyetik etkisi ve elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü ile ilgili 

olarak öğrenciler; 

 Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder 

 Hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğünü fark eder.  

Ünite  
8. Sınıf 6. Ünite:  Canlılar ve Enerji İlişkileri 

8. Sınıf 7. Ünite: Yaşamımızdaki Elektrik 

Konu(lar) 
Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları 

Kendi Elektrik Enerjimizi Kendimiz Üretelim 

Kavram(lar) 
Yenilenebilir enerji kaynakları, Dalga Enerjisi, Elektrik akımı, Mıknatıs, 

Bobin, Enerji Dönüşümü 

 Geri dönüşüm, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili olarak öğrenciler; 

 Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir. 

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmanın önemini vurgular. 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına örnek olabilecek bir tasarım yapar. 
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Sınıf/Yaş Düzeyi 

8.sınıf 

Faaliyet Süresi 

 

 

 

 

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

3E Öğrenme Döngüsü Modeli 

İlgili Kavram Yanılgıları 

 

 

 

Gezi Öncesi 60 dakika 

Gezi Esnası 60 dakika 

Gezi Sonrası  60 dakika 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye zararı yoktur.  

 

 Yenilenebilir enerji sonsuzdur. 

 

 Yenilenebilir enerji tüm fosil yakıtların yerini alabilir.  
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Ön Bilgiler 

 

Masaüstü Versiyon Etkinlik Kullanımına Yönelik Önerilen  Modeller 

 

 Bilim Merkezi Ziyareti 
Öncesi 

Bilim Merkezi Ziyareti 
Sırası 

Bilim Merkezi Ziyareti 
Sonrası 

1. MODEL Sınıfta başka etkinlik 
yaptırılabilir. Öğrencilerin 
ilgisi çekilir (Belgesel 
izletilebilir). 

BM düzeneği incelenir. Sınıfta masaüstü versiyon 
(Dalga Enerjisi etkinliği) 
yaptırılır. 

2. MODEL Sınıfta masaüstü versiyon 
(Dalga Enerjisi etkinliği) 
yaptırılır. 

BM düzeneği incelenir. Sınıfta başka etkinlik 
yaptırılabilir. Öğrencilere 
derinleştirme çalışmaları 
yaptırılabilir. 

3. MODEL Öğrencilerin ilgisi çekilir 
(Belgesel izletilebilir). 

BM'de masaüstü 
versiyon (Dalga Enerjisi 
etkinliği) yaptırılır 
(Atölye çalışması). BM 
düzeneği incelenir. 

Sınıfta başka etkinlik 
yaptırılabilir. 
Öğrencilere derinleştirme 
çalışmaları yaptırılabilir. 

 

Malzemeler 

 6 adet neodyum silindir mıknatıs 

 6 adet şamandıra 

 Misina  

 6 X 50 gr ince tel  

 Ağırlık yapacak objeler (olta kurşunu vb.) 

 Kolye klipsleri 

 Patpat naylon ambalaj (1m X 1m) 

 6 adet makas 

 1 adet maskeleme bandı 

Konu(lar): Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri 

Kazanım(lar): 

 Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 

 Çeşitli enerji türlerini araştırır ve bunlar arasındaki dönüşümlere örnekler verir. 

Konu(lar): Elektrik Akımı Nedir? 

Kazanım(lar): 

 Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunun farkına varır. 

 Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır ve akım 

biriminin amper olarak adlandırıldığını ifade eder. (BSB-17). 
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 Zımparakağıdı (A4 boyutunda) 

 6 adet miliampermetre 

 6 adet 100 ml'lik şırınga  

 1 adet havya takımı 

 1 adet 70 lt'lik tekerlekli plastik saklama kutusu 

 2 adet 50 cm boyunda tahta sopa 

 Elektrik bağlantı kabloları (12 adet düz uçlu, 12 adet krokodil) 

 

Etkinliğin Uygulanması  

 

3E Öğrenme Modeli 

Giriş: Bu bölümün amacı öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmak, çeşitli fikirler öne 

sürmelerini ve soru sormalarını sağlamaktır. Buradaki hedef öğrencilerin dikkatlerini konuya 

çekmek ve ilgi uyandırmaktır. 

Konuya girişte eğitmen-öğretmen öğrencilere şu soruları yöneltir: 

 Günümüzde ne tür çevre sorunlarıyla karşılaşmaktayız? (küresel ısınma, hava kirliliği, 

asit yağmurları, su kirliliği gb) 

 Çevre sorunlarının sebepleri nelerdir? (Fosil yakıtlar kullanmak vb.) 

 Çevre sorunlarını çözebilmek için neler yapılmalıdır? 

 Daha sonra konu yenilenebilir enerjiye bağlanır.  

 Yenilenebilir enerji neden bugünlerde önemlidir? 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları nelerdir? 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarının dezavantajları nelerdir? 

 

1. Araştırma-Keşif: 

Bu aşamada öğrenciler 6 gruba ayrılır ve eğitmen-öğretmen öğrencilere şu soruyu yöneltir: 

Dünyaya zarar vermeyen bir yaşam sürdürmek için, kendi elektrik enerjinizi üretmek için nasıl 

bir düzenek tasarlarsınız? 

Daha sonra öğretmen her gruba daha önceden hazırlanmış kolayca ulaşılabilecek çeşitli araç-

gereç ve malzemeleri verir. Çeşitli malzemelerin verilme sebebi farklı düzeneklerin ortaya 

çıkabilmesini sağlamaktır.  Bu aşamada öğrenciler iş birliği içerisinde çalışırlar. Her grup kendi 

düzeneğini kurar  ve çalışıp çalışmadığını denerler. Eğitmen-öğretmen ise doğrudan bilgi 

vermez, öğrencilere sorular sorar ve onları yönlendirir.  

Eğitmen-öğretmen öğrencilere şu soruları yöneltebilir: 

 Enerji türleri nelerdir? 

 Enerjinin bir türü diğer bir türüne dönüştürülebilir mi? 

 Dalganın hareketini nasıl elektrik enerjisine çevirebiliriz? 

 Mıknatısla nasıl elektrik üretilir? 

 Eğer mıknatısı farklı yönlerde hareket ettirseydiniz herhangi bir değişiklik olur muydu? 

 Üretilen akımın miktarını nasıl değiştirebilirsiniz? 
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2. Kavram Tanıtımı: 

Bu aşamada eğitmen-öğretmen öğrencileri yaptıkları gözlemler, elde ettikleri veriler ve 

vardıkları sonuçlara göre açıklamalar yapmaya teşvik eder. Her gruptan bir temsilci seçilerek 

araştırma-keşif aşamasında tasarlanan düzenekler sınıfın önünde sunulur. Her grup diğer 

grupların düzeneklerini değerlendirir ve varsa eksik yönlerini tartışırlar. Eğitmen-öğretmen 

daha sonra ilgili olan kavram tanıtımını ve açıklamalarını yapar.  

Yenilenebilir enerji kaynakları: Enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya 

kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilen enerji kaynağıdır 

(Akaydın, 2005). 

Dalga enerjisi: Dalga hareketinden ve transferinden oluşan kinetik enerjinin elektrik enerjisine 

çevrilmesidir. 

Enerji korunumu yasası: Evrendeki toplam enerji sabit olup vardan yok edilemez yoktan var 

edilemez.  

Elektrik akımı: Elektriksel yük taşıyan parçacıkların hareketidir. 

Manyetik alan: Hareket eden elektrik yükleri tarafından, zamanla değişen elektrik alanlardan 

veya temel parçacıklar tarafından içsel olarak üretilir. (Manyetik alan çizgilerinin değişimi ile 

kapalı tel halka etrafında elektrik akımı oluşur) 

Bilim Merkezi ziyareti sonrasında öğretmen sınıfında kavram uygulama kısmını yaptırabilir. 

 

3. Kavram Uygulama: 

Öğrenciler öğrendikleri yeni kavram, ilke ve açıklamaları bu aşamada benzer fakat yeni 

durumlara uygularlar. Araştırma-keşif aşamasının stratejilerini burada kullanabilirler.  

Öğretmen öğrencilere şu soruyu yöneltir: 

Dünyaya zarar vermeyen bir yaşam sürdürmek için, kendi elektrik enerjinizi üretmek için 

dalga enerjisi dışında su kaynaklarını kullanarak nasıl bir düzenek tasarlarsınız? 

(Hidroelektrik santrali düzeneği) 

Keşif-araştırma aşamasında verilen araç-gereç ve malzemelere ek olarak her gruba 

malzemeler verilir. Her gruptan bir temsilci seçilerek araştırma-keşif aşamasında tasarlanan 

düzenekler sınıfın önünde sunulur. Her grup diğer grupların düzeneklerini değerlendirir ve 

varsa eksik yönlerini tartışırlar. 

Bilim Merkezi ziyareti sonrasında öğretmen sınıfında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili 

argümantasyon yaptırabilir. 

 

Değerlendirmeye Yönelik Öneriler: 

 Değerlendirme öğrenme süresince yapılmalıdır. 

 Giriş aşamasında ön bilgiler değerlendirilmelidir. 

 Araştırma-keşif aşamasında bilimsel süreç becerileri değerlendirilebilir. 
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 Kavram uygulama aşamasında öğrencilerin bilgileri yeni durumlara ne kadar iyi 

uyguladıkları (örnek olarak gündelik hayatta karşılaşılan problemlerin çözümü) 

değerlendirilebilir. 

 Ders sonunda kavram haritası oluşturulabilinir. 

 Kavram açıklama aşamasında akran değerlendirme yaptırılabilinir. 

 Öğrencilerin grup çalışmaları değerlendirilebilinir. 
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Projedeki Yeri ve Önemi  

Milattan önce 200’lü yıllarda yaşamış olan Eratosthenes’in Dünya’nın çevresini bugüne kıyasla 

küçük bir hata payı ile hesaplamasını temel alan birçok etkinlik bulunmaktadır. Genel olarak 

gündönümlerinde gerçekleştirilen bu etkinliklerde, bulunulan boylam üzerindeki başka bir 

kurum ile iletişime geçilir ve iki yerdeki verilerin ortak kullanımı ile Dünya’nın çevresinin 

hesaplanması fiziksel olarak gerçekleştirilir. Bu çalışmanın özgünlüğü öncelikli olarak 

Dünya’nın şekline ilişkin görüşleri ele almasıdır. Çünkü Dünya’nın çevresinin 

hesaplanmasından önce Dünya’nın düz olduğunu iddia eden görüşlerin coğrafi keşiflerle 

beraber yıkıldığına ilişkin anlayışın sorgulanarak iki bilgi arasında bağlantı kurulabilmesinin 

önemli olduğunu düşündük. Bu amaç doğrultusunda tarihi süreç içerisinde insanların nasıl 

düşünmüş olabileceklerine yönelik görüşlerin argümantasyon yöntemi ile ortaya konulmasını 

uygun bir yöntem olarak belirledik. Argümantasyon yöntemi sayesinde Dünya’nın şekline 

ilişkin görüşler gerekçeleri ile birlikte ele alınır ve daha sonrasında düşünceler görselleştirilerek 

somut bir şekilde açığa çıkarılır. İddiaların görselleştirilerek modellendiği bu aşama tarih şeridi 

oluşturulmasıyla devam eder ve bu somut materyal aracılığıyla bilimsel bilginin ilerlemeci 

yapısı üzerine görüşler geliştirilir.  

Etkinliğin ikinci aşamasında ise Eratosthenes’in Dünya’nın küreselliğine ilişkin çıkarımı nasıl 

yapmış olabileceği öğrenciler tarafından keşfedilir. Bunula beraber Eratosthenes’in üzerinde 

bulunduğu, dışarıdan bir gözle inceleyemediği Dünya’yı günlük yaşamdaki bazı gözlemleri ve 

bu gözlemlere dayanan çıkarımları ile nasıl hayal ettiği ve yaratıcılığını kullandığı üzerine 

konuşulur. Böylece bilimin doğasının üç alt başlığına değinilir. Çalışmanın devamında 

Eratosthenes’in çalışması CD üzerine iki boyutlu ve top üzerine üç boyutlu olmak üzere 

modellenerek Eratosthenes’in Dünya’yı bir pizzayı dilimlere bölmüş gibi düşünerek 

gerçekleştirdiği çalışması somutlaştırılarak kavranması kolaylaştırılır. Sonuç olarak bu 

çalışmanın öğrencilerin bilimin doğasına yönelik anlayışlarını örnek üzerinden 

deneyimlemeleri sağlanırken bilimsel bir görüşü tarihi bağlamı içerisinde ele alarak bilimsel 

bilginin insani bir uğraş olduğuna ilişkin anlayış geliştirmelerine katkı sağladığını düşünüyoruz. 

www.bilmer.gazi.edu.tr 

BİLMER MeGeP, 2016. Tüm hakları saklıdır. (TÜBİTAK 1001 Proje No: 114K646) Bu belgedeki 

hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da herhangi bir yerde kullanılamaz. Belgedeki 

bilgiler izinleri alındıktan sonra kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

TÜBİTAK BİLMER Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Projesi 

Eratosthenes’in Dünyası Öğretim Dizini 



17 
Bu kitapçıkta yer alan tüm tanıtım ve uygulama örnekleri BİLMER Mesleki Gelişim Projesi kapsamında geliştirilmiş veya 

gerekli izinler alınarak uyarlanmıştır. Kitapçıkta yer alan her türlü bilgi, fotoğraf, etkinlik örneği BİLMER projesi referans 

verilmeden kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 

Ayrıca bu etkinlik öğretmenlere ve bilim merkezi eğitmenlerine astronomi, fizik, matematik ve 

coğrafya alanlarının da bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışmanın nasıl yapılabileceğini 

göstermek amacıyla geliştirilen örnek bir etkinlik olup bilim merkezlerinde yer alan Bilim Tarihi 

ile ilgili sabit (bilim tarihi şeritleri vb.) veya gezici sergi düzeneklerine (Bilimin Sultanları Sergisi 

vb.)  yönelik olarak geliştirilen bir öğretim dizini niteliğindedir. 

Bilmer Modelinde Etkinliğin Türü 

“Eratosthenes’in Dünyası” adlı bu etkinlik BİLMER projesinin modüllerinden olan bilim toplum 

iletişimi ve önemi, Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi, Bilim Merkezlerinde 

Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri  modüllerine yönelik olarak proje 

sürecinde orijinal olarak geliştirilmiştir.  

Etkinliğin Uygulandığı Proje Eğitimleri 

1. Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Düzenlenen 3. Uygulama Çalıştayı 10-14 Temmuz 2017 

2. Fizik Kimya Biyoloji Öğretmenleri İçin Düzenlenen 4. Uygulama Çalıştayı 17-21 

Temmuz 2017 

3.  

“ERATOSTHENES’İN DÜNYASI” ETKİNLİĞİ 

Etkinliğin Özü-Özeti 

Etkinliğin birinci kısmında; katılımcılar/öğrenciler Dünya’nın şekli ve büyüklüğü ile ilgili olarak 

bilim tarihinden örnek olay ve tartışmaları içeren zaman çizelgesi tasarlar. Bu çizelgeyi 

tasarlarken bilimsel bilginin gelişiminde ve yapılandırılmasında gözlem-çıkarım, model 

oluşturma ve yaratıcılık gibi bilimin doğası ile ilgili bileşenleri tartışır. Etkinliğin ikinci kısmı ise; 

yine bilim tarihindeki tartışmalardan yola çıkarak Dünya’nın çevresinin nasıl hesaplandığına 

ilişkin bir atölye çalışmasıdır. Etkinlik sonucunda katılımcılar/öğrenciler; bilimin sürekli ve lineer 

bir ilerleyiş içinde olmadığına, bilim tarihinde belli dönemlerde şu anda kabul gören ve 

görmeyen pek çok teori ve görüşün birlikte tartışıldığı, bu teorilerden bazılarının süreç 

içerisinde ayakta kaldığına ilişkin bilimin ilerlemeci özelliği ile ilgili kavrayış geliştirir.  

Etkinliğin Amacı 

Tarihsel bir sürecin deneyimlendiği bu etkinliğin amacı bilim tarihinden bir örnek aracılığıyla 

öğrencilerin bilimin işleyişine ve doğasına yönelik anlayışlarını geliştirmektir. Bu amaç 
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doğrultusunda öğrenciler argümantasyon becerilerinin yanı sıra gözlem, çıkarım, ölçme ve 

modelleme gibi bilimsel süreç becerilerini de kullanırlar.   

Öğrenme Kazanımları 

Dünya’nın şekline ilişkin tarihsel iddiaları yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 

Dünya’nın şekline ilişkin tarihsel iddiaların gerekçelerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. 

Dünya’nın küreselliğini ortaya koyacak olan bir düzenek tasarlar.  

Eratosthenes’in çalışmasını iki boyutlu olarak modeller. 

Eratosthenes’in çalışmasını üç boyutlu olarak modeller. 

Bilimsel süreç becerilerini kullanır. 

Bilimin doğasına ilişkin kavrayış geliştirir. 

Sınıf/Yaş Düzeyi 

7. Sınıf ve üzeri 

Faaliyet Süresi 

90 dakika+ 60 dakika 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Argümantasyon  

Materyaller 

Birinci aşama için (Tarih Şeridinin Hazırlanması); 

 Art arda eklenmiş 8 adet A4 büyüklüğünde karton (tarih şeridi için),  

 12 adet küçük plastik toplar,  

 4 adet kare şeklinde kağıt,  

 4 adet dikdörtgen şeklinde kağıt,  

 6 adet daire şeklinde kağıt,  

 Hamur yapışkan. 

İkinci aşama için (“Dünya Düz mü Küresel mi?”-İddiamızı Gerekçelendiriyoruz);  

 1 adet mukavva,  

 3 adet kürdan,  

 Hamur yapışkan, 
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 Işık kaynağı (güneş ışığı). 

Üçüncü aşama için (Eratosthenes’in Düşüncesini İki Boyutlu Olarak Modelleyelim); 

 1 adet CD,  

 2 adet kürdan,  

 Hamur yapışkan,  

 1 adet keçeli kalem. 

Dördüncü aşama için (Eratosthenes’in Düşüncesini Üç Boyutlu Olarak Modelleyelim); 

 1 adet plastik oyun topu,  

 2 adet kürdan,  

 Hamur yapışkan,   

 1 adet mezüre,  

 Açıölçer. 

Güvenlik önlemleri 

Çalışmada kimyasal veya kesici alet kullanılmaması sebebiyle çalışma öncesinde veya 

sonrasında özel bir güvenlik önlemi alınma gerekliliği görülmemektedir. 

Etkinliğin Uygulanması / Etkinliğin Uygulanma Süreci 

1. Bilim Merkezi Öncesi Hazırlık Süreci 

a. Dünya’nın Şekline İlişkin Tarihsel Görüşler Nelerdir? 

b. Argümantasyon Yöntemi ve Yarışan Teoriler Tekniği 

c. Bilimin Doğası ve Bileşenleri 

2. Bilim Merkezi Süreci 

a. Tarih Şeridinin Hazırlanması 

b. “Dünya Düz mü Küresel mi?”- İddiamızı Gerekçelendirelim 

c. Eratosthenes’in Çalışması 

c.1. Eratosthenes’in Düşüncesini İki Boyutlu Olarak Modelleyelim 

c.2. Eratosthenes’in Düşüncesini Üç Boyutlu Olarak Modelleyelim 

 

1. Bilim merkezi Öncesi Hazırlık süreci 

Bu etkinlik bilim merkezlerine modül olarak geliştirilmesinin yanı sıra okul içi ortam kullanımına 

da uygun olarak geliştirilmiştir.  
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a. Dünya’nın Şekline İlişkin Tarihsel Görüşler Nelerdir?  

Dünya’nın şekline ilişkin en çok bilinen iki görüş Dünya’nın düz olduğu ve Dünya’nın yuvarlak 

olduğu görüşüdür. BİLMER ekibince yapılan çalışmada görülmüştür ki özellikle Dünya’nın düz 

olduğuna ilişkin inanç farklı şekillerde görselleştirilebilmektedir: kare, dikdörtgen, daire veya 

yüksekliği çapına oranla kısa olan bir silindir. Doğal olarak bu iddiayı tarihsel veriler 

doğrultusunda irdeleyebilmek için öncelikle kaynakların neler söylediğine bakılmalıdır. Temel 

alınan birçok Batı kaynağında Dünya’nın düz olduğuna ilişkin iddia Dünya’nın bir daire şeklinde 

olduğuna yönelik inançtır. Burada Dünya’nın üç boyutlu bir yuvarlak olan küre olarak değil, iki 

boyutlu yuvarlak olan daire olarak ele alındığı görülmektedir. Dünya’nın kare olduğuna yönelik 

iddialarsa genel olarak Doğu kültüründe desteklenmiştir. Bu iddialar ve savunucuları ve 

yaşadıkları dönem ile ilgili bilgiler aşağıda belirtilmiştir: 

 Eski Mezopotamya ve Mısır inançları (MÖ 3500ler): Dünya yuvarlaktır, disk 

şeklindedir.  

 Anaximander (MÖ 550): Dünya, suda yüzen bir disk gibidir. 

 Miletuslu Anaksimander (MÖ 610-546): Dünya havada yüzen bir disk gibidir. Güneş 

ve ay da dünya gibi havada bulunan disklerdir. Bu sayede havada süzülebilirler.  

 Platon (MÖ 427-347): Dünya küreseldir. 

 Pisagor (MÖ 570-495): Dünya küreseldir. Çünkü küre en güzel şekildir.  

 Aristotales (MÖ 384-322): Dünya 3 boyutlu bir yuvarlaktır, yani küre şeklindedir. 

Çünkü Dünya’nın Ay üzerindeki gölgesi doğu-batı veya kuzey-güney yönünden 

bakıldığında hep yuvarlak şeklindedir.  

 Batlamyus (MS 100-170): Dünya küreseldir. Eğer düz olsaydı Dünya’nın neresinde 

olursak olalım yıldızlar aynı anda doğup batardı. Batlamyus, Almagest adlı astronomi 

kitabı ile 1400 yıl boyunca bilim tarihinde egemen olmuştur. 

 Cosmas Indicopleustes (MS 500ler): Dünya dikdörtgen şeklinde ve düzdür. Kilise 

yanlış düşünmektedir. Çağdaşları Cosmas’ın düşüncelerini ciddiye almamışlardır.  

 Biruni (973-1048): Biruni, Dünya’yı küresel olarak düşünmüş ve trigonometrik bir 

yöntemle dünyanın yarıçapını yaklaşık 17km’lik bir hata ile hesaplamıştır.  

 Li Ye (1200ler): Dünya kare şeklinde düzdür. 

 Ferdinand Magellan (1480-1521): MÖ 500lerden itibaren düşünülen ve astronomik 

veriler kullanılarak Batlamyus’la beraber yaygın olarak inanılan Dünya’nın küresel 

olduğu düşüncesini Dünya’nın etrafında bir tur atarak fiziksel olarak ortaya koymuştur.  

 Isaac Newton (1642-1726): Teorik bir yaklaşımla Dünya’nın kutuplardan basık bir küre 

olduğunu ortaya atmıştır.  
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 Dünya Jeodezik Sistemi*: Haritacılık, jeodezi ve navigasyon sistemlerinde standart 

belirlemek üzere oluşturulmuştur. Kurulma çabası 1950lere denk gelmektedir. 

Yaptıkları son değişiklik 1984 yılındadır, bu değişiklik de 2004 yılında revize edilmiştir.  

*Dünya Jeodezik Sistemi’nin burada belirtilmesinin sebebi yerküremizle ilgili çalışmaların hala 

sürdüğüne dair bir fikir oluşturmaktır. 

Görüldüğü üzere Dünya’nın küre olduğuna ilişkin iddialar coğrafi keşiflerden çok daha 

öncesinde ortaya atılmış, farklı verilerle gerekçelendirilmiş ve hatta Dünya’nın yarıçapı Biruni 

tarafından hesaplanmıştır.  

b. Argümantasyon Yöntemi ve Yarışan Teoriler Tekniği 

Dünya’nın şekline ilişkin görüşler ele alınırken sadece görüşlerin varlığının ele alınması tarihsel 

kaynakların avantajından yeterince yararlanamamaya sebep olabilir. Tarihsel olarak ortaya 

atılmış olan görüşlerin tartışılması ve zihinsel modellerin ortaya çıkarılarak gerekçelerin 

üretilebilmesi için bu etkinlikte temel olarak argümantasyon yöntemi tercih edilmiştir. Ayrıca 

tarihsel görüşleri inceleme, farklı perspektifleri delilleri ile birlikte değerlendirme ve üstün olan 

açıklamayı gerekçeleriyle ortaya koyabilme çalışmanın bütünlüğü açısından önem arz 

etmektedir. Bu noktada tarihsel görüşlerin (özellikle Dünya’nın düz veya küresel olduğu 

görüşlerinin) yarışan teoriler olarak ele alınması çalışmayı daha anlamlı hale getirmektedir. 

Yarışan teoriler tekniğinde öğrenciler destekledikleri görüşü delil kullanarak savunurken diğer 

görüşü de çürütmeye çalışırlar. Grup içi ve gruplar arası tartışmaların olduğu bu teknikle birlikte 

öğrenciler teorileri eleştirel olarak sorgularlar (Köseoğlu ve Tümay, 2015). 

 

c. Bilimin Doğası ve Bileşenleri 

İlerleyen teknoloji ile birlikte bilimsel bilginin kullanılmasıyla ilgili bilinçli kararların verilebilmesi 

için öncelikle bilimsel bilginin yapılandırılması ile ilgili fikir sahibi olunması gerektiğine yönelik 

görüşler ortaya çıkmıştır. Bu görüşle birlikte bilimin doğası fen eğitiminin önemli içeriklerinden 

biri haline gelmiştir. Bu çalışmada bilimin doğasının gözlem, çıkarım, bilim insanının bulunduğu 

sosyal ve kültürel bağlam ve yaratıcılık bileşenlerine değinilecektir. Bilimin doğası ile ilgili 

çalışmalarda gözlem ve çıkarım farkının ayırdına varmak önemli bir yerde durmaktadır. 

Gözlem ve çıkarımlar farklı türdeki bilgilerdir. Gözlem ve veriler tek başına bir anlam ifade 

etmez fakat delil ve gerekçelerle bir araya gelerek çıkarıma varılır. Fakat bilim insanları 

gerçekleri çıplak gözle gören kişiler değillerdir, bulundukları olgu ve olayları bulundukları 

toplumdan etkilenerek değerlendirir ve bu bilgi yapılandırma sürecinde kendi hayal güçlerini 

ve yaratıcılıklarını kullanırlar. 
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2. Bilim Merkezi süreci 

 

a. Tarih Şeridinin Hazırlanması 

Her bir gruba Ek-1’de yer alan Dünya’nın 

şekline ilişkin tarihi görüşlerin bulunduğu bir 

kağıt verin ve katılımcılardan bu görüşlerin 

hangi dönemlerde ortaya atılmış olabileceğine 

dair bir zaman çizelgesi hazırlamalarını isteyin. 

Ayrıca buradaki şekilleri temsil edecek şekilde 

kare, dikdörtgen ve daire şeklinde kesilmiş 

kartonlar ile topların olduğu malzeme kutunuzu 

tahtanın önüne koyun. Katılımcılardan hangi görüşün ne zaman ortaya çıktığını düşünüyorsa 

o görüşe ilişkin şekli malzeme kutusundan almalarını ve tarih şeritlerine eklemelerini isteyin. 

Her bir görüş için birden fazla malzeme kullanabileceklerini belirtmeyin fakat kullanmak isteyen 

olursa da kısıtlamayın. Böylece gruplar ilk tarih şeritlerini (Şerit-1) oluşturmuş olurlar.  

Gruplar, tarih şeritlerini muhtemelen şu sıra ile hazırlamış olacaklardır: “kare-dikdörtgen-daire-

küre” veya “dikdörtgen-kare-daire-küre”. Büyük olasılıkla her bir malzemeden birer tane 

kullanacaklardır. Her bir grup Şerit-1’i hazırlandıktan sonra grupların şeritlerini neden bu 

şekilde hazırladıklarına dair görüşleri alınır. Burada gelecek olan yanıtın da şeritlere paralel 

olarak şu şekilde olmasını bekliyoruz: “Bilim zamanla daha doğru sonuçlara ulaşır”. Yani 

katılımcılar ortaya atılan iddiaların geliştiğini, bir öncekine kıyasla “en doğru”ya bir adım daha 

yaklaştığını düşünüyorlardır.  

Şerit-1’e dair görüşler alındıktan sonra gruplara Dünya’nın şekline ilişkin görüşlerin ve her bir 

görüşün (Dünya’nın Şekline İlişkin Tarihsel Görüşler Nelerdir? başlığı altında sunulmuştur) kim 

tarafından ne zaman ortaya atıldığına dair bilgilerin yer aldığı zarflar ve şeritler dağıtılır ve ikinci 

zaman şeridinin (Şerit-2) hazırlanması beklenir. Burada da gruplara kare, dikdörtgen, daire 

şeklinde kesilmiş kartonlar ile küçük plastik toplar dağıtılmaz, gruplar kendi ellerindeki 

görüşlerin kronolojik sıralamasına göre malzemelerini kutunun içinden alırlar.  

Yeni hazırlanan tarih şeridindeki (Şerit-2) sıra şu şekildedir: disk-disk-disk-küre-küre-küre-

küre-dikdörtgen-küre-kare-küre-geoit 

Grupların Şerit-2 hakkındaki görüşleri alınır ve hazırladıkları iki şeridi birbiri ile kıyaslamaları 

istenir. Şerit-1’i hazırlarken “Bilim zamanla daha doğru sonuçlara ulaşır” şeklinde bir görüşleri 

vardı, katılımcılara bu görüşlerini hatırlatın ve şu soruları sorun: 
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-Şerit-1’deki temsil sizce düzgün, doğrusal bir yol izliyorsa Şerit-2’nin nasıl bir yolu 

temsil ettiğini söyleyebiliriz? 

-Şerit-2’ye bakarak doğa ile ilgili iddiaların hep daha doğruya doğru yöneldiğini 

söyleyebilir miyiz? 

-Şerit-‘ye bakarak her bir iddianın bitip doğruya daha yakın olan diğer bir iddianın mı 

başladığını söyleyebiliriz yoksa her iddia her dönemde ortaya atılabilir ve bu iddialar 

yarış halinde midir? 

Ayrıca Şerit-2’yi hazırlarken kendilerine en farklı gelen ismin hangisi olduğunu ve iddiasının ne 

olduğunu sorun. Burada yanıtlarının “Li Ye” olmasını bekliyoruz. Li Ye Çinlidir ve batı 

dünyasının neredeyse çoğu Dünya’nın küreselliğine ikna olmuşken o Dünya’nın kare olduğunu 

iddia etmiştir. Bu konu ile ilgili olarak katılımcılara bilim insanları, bilim insanlarının sübjektifliği 

ve yaşadıkları toplumun yorumlarına olan etkileri ile ilgili sorular sorun:  

- Bilim insanları doğayı yorumlarken yaşadıkları kültürden etkileniyor olabilir mi? 

-Li Ye eğer aynı yıllarda farklı bir coğrafyada olsaydı Dünya’nın küresel olduğunu iddia 

ediyor olabilir miydi? 

- Eğer bir bilim insanı olayları yorumlarken yaşadığı toplumdan etkileniyorsa onun 

sübjektif olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Daha sonra katılımcıların kendilerine verilen her bir iddianın kaynağının bilimsel olup olmadığı, 

iddialara ait veri ve gerekçeleri yazmaları istenir (Açıklama-1). Her bir argüman ile ilgili 

bileşenler ve argümanın kaynağı tartışılır.  

Bir argümanın temel bileşenleri olan iddia, veri ve gerekçe üzerinde durulduktan sonra 

katılımcıların yuvarlak şekiller üzerinden Dünya’nın şekline ilişkin iddialar ortaya atmaları 

sağlanacaktır.  

-Atölyenin başında Dünya’nın “yuvarlak” şeklinde olduğunu söylemiştiniz. Yuvarlak 

derken tarih şeridindeki daireyi mi (disk şekli) yoksa küreyi mi kastetmiştiniz? 

Katılımcıların “küre” demesi beklenmektedir. Eğer burada yuvarlak, küre ve daire 

kavramları ile ilgili bir eksiklik görülürse öncelikli olarak yuvarlağın küre, daire, çember 

şekilleri için kapsayıcı bir başlık olduğuna ve daha sonra kürenin üç boyutlu, dairenin 

iki boyutlu olduğuna değinilmelidir. Ayrıca burada tarihte iddia edilen Dünya’nın düz 

olduğu görüşünün daire, kare ve dikdörtgen gibi iki boyutlu şekilleri temsil ettiği bilgisi 
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verilir. Yani tartışılan Dünya’nın yuvarlaklığından ziyade iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu 

mu olduğudur.   

Daha sonra katılımcılara üç adet yuvarlak şekil temsili olan çember, daire ve küre şekil 

(örneğin; bilezik, disk ve plastik top) ile maket adam kullanılarak şöyle sorulur:  

- Bu elimdeki maket adam bu üç şekilden hangisi üzerinde durabilir? 

Katılımcıların tahminleri alındıktan sonra katılımcılara maket adamın her bir cismin 

üzerinde yürütüldüğünde ne gözlemlediklerini sorun, maket adamın çemberde 

ortadaki boşluğa düştüğünü, dairenin merkezinden uç noktasına doğru gidince yine 

boşluğa düştüğünü gözlemleyecekler.  

- Daha sonra maket adamı kürenin üzerinde yürütün. Maket adam tepe nokta hariç 

her yerde yine “yere” düşecektir. Madem biz de bir kürenin üzerindeyiz, neden uzay 

boşluğuna düşmüyoruz? 

Bu soru ile katılımcılar bilişsel çelişkiye düşürülür. Katılımcılardan bir kısmı 7.sınıfta Kuvvet ve 

Enerji konu alanında öğrendikleri “kütle çekimi” kavramını bu olgu ile ilişkilendirebilir. 

İlişkilendiremeyen katılımcıların ön bilgilerini açığa çıkarmak ya da ilişkilendirebilenlerin 

konuyu ne kadar ilişkilendirdiğini ölçebilmek için yarışan teoriler tekniğini kullanılan şu soruyu 

sorun: 

- 4 farklı noktadan yerküre üzerinde bulunan 1, 2, 3 ve 4 noktaları üzerinde bulunan 

kişilerin ellerindeki taşı havadan serbest olarak bırakmıştır. Bu taşların her biri 

nereye düşecektir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüş 1: 4 numaralı taş e noktasına, 2 numaralı taş g noktasına, 1 ve 3 numaralı taşlar 

f noktasına düşer. 

Görüş 2: 4 numaralı taş e noktasına, 2 numaralı taş g noktasına, 1 numaralı taş a 

noktasına, 3 numaralı taş f noktasına düşer. 
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Görüş 3: 4 numaralı taş d noktasına, 2 numaralı taş b noktasına, 1 numaralı taş a 

noktasına, 3 numaralı taş c noktasına düşer. 

Katılımcılara kendilerine verilen bu görüşlerden hangisinden yana olduklarını belirlemeleri için 

süre verilir. Daha sonra her bir görüşü destekleyenlerin neden bu görüşü desteklediklerini ve 

diğer görüşleri nasıl çürüttüklerini sözlü olarak ifade etmeleri istenir. Görüşler alındıktan sonra 

fikri değişen katılımcıların olup olmadığı sorulur. Fikri değişen katılımcıların fikrinin nasıl 

değiştiği sorulur ve katılımcıların son olarak hangi iddiayı desteklediklerini bu iddia ile ilgili veri 

ve gerekçelerini yazmaları istenir. Bunun için katılımcılara 7 dakika verilir. Her bir taşın kütlesi 

Dünya’nın kütlesinden çok daha küçük olduğu için taşlar Dünya’nın merkezine doğru hayali bir 

çizgi oluşturacak şekilde yine yerkürenin üzerine düşecektir. Yani Görüş 3 doğrudur. Görüş 1 

veya Görüş 2’yi destekleyen katılımcılara bir taş attıklarında bunun nereye düştüğünü 

sorabilirsiniz. Cevapları “yere” olacaktır. Bu durumda, şekilde yer ve uzay boşluğunu temsil 

eden noktaları belirlemelerini isteyerek katılımcılara yardımcı olabilirsiniz. Olguyu kavrayıp 

kavramadıklarını değerlendirebilmek için şekli sağa veya sola döndürerek sorunuzu 

yineleyebilirsiniz. 

b. “Dünya Düz mü Küresel mi?”- İddiamızı Gerekçelendirelim  

Çalışmanın başından itibaren Dünya’nın şekline ilişkin tarihte yer alan argümanları incelediniz 

ve bunlar üzerine tartıştınız. Bu etkinlikte katılımcılardan Dünya’nın şekline ilişkin bir argüman 

oluşturmalarını (burada büyük olasılıkla her grup Dünya’nın küresel olduğu argümanını 

oluşturacaktır) ve bu argümanı ellerindeki malzemelerle destekleyip karşı argümanı 

çürütmelerini isteyiniz.  

Burada gruplardan beklenen gölge boylarını veri alarak argümanlarını oluşturmalarıdır. 

Katılımcılar öncelikli ışık kaynağı olarak Güneş’i kullanmaları konusunda yönlendirilmelidir**. 

Burada ellerindeki mukavva üzerine hamur yapışkanla sabitledikleri çubukların Güneş 

altındaki gölge boyları birbirine eşit olacaktır. Aynı düzenekteki mukavvayı büktüklerinde 

(mukavva kavisli hale gelecektir) ise çubukların gölge boyları birbirinden farklı olacaktır. Bu 

durumda katılımcılardan gözlemlerini kullanarak şu yorumu yapmaları beklenir: “Dünya 

kavislidir/küreseldir çünkü günün aynı saatinde kavisin/kürenin farklı çizgilerinde olan 

çubukların gölge boyları birbirinden farklıdır. Eğer Dünya düz olsaydı böyle bir gölge farklı 

mümkün olmazdı.”  

** Güneş ışınları birbirine paralel olması iki farklı çubuğun gölge boylarının tespitinde temel 

önemdedir. Dağınık ışık kaynaklarının kullanımında gölgenin tespit edilmesi ve gölge 

boylarının kıyaslanması mümkün olmamaktadır.  
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c. Eratosthenes’in Çalışması 

Bu kısma geçmeden önce bir önceki kısımda Dünya’nın şekli ile ilgili tarihte yer alan iddialara, 

bu iddiaların dayandığı verilere ve gerekçelere değinildiğine dair özet yapılır. O zamandaki 

bilim insanlarının ellerinde uzaydan çekilmiş fotoğraflar olmadığı halde gözlemlerine 

dayanarak yaptıkları çıkarımın Dünya’nın küreselliğine ilişkin olduğu söylenir, tıpkı 

katılımcıların gölge boyları ile ilgili gözlemlerinin kendilerini Dünya’nın küresel olduğu 

çıkarımına götürmesi gibi. Yani eski dönemlerde de Dünya’nın küresel olduğu düşünülüyordu. 

Peki, acaba eski insanların bu kürenin büyüklüğüne dair bir bilgileri de var mıdır? 

Bu özetten sonra katılımcılara NASA’nın hazırladığı Eratosthenes videosu izletilir. Videoda 

Eratosthenes’in Dünya’nın çevresini sade bir metotla nasıl ölçtüğü ve Eratosthenes’in 

gözlemleri, çıkarımları ve yaratıcılığına yer verilir (BİLMER tarafından yapılan NASA videosu 

çevirisinde metnin özüne sadık kalınmış, bilimin doğasına vurgu yapabilmek için videonun son 

kısmı manipüle edilmiştir). Bu kısımla Eratosthenes’in çalışması aracılığıyla gözlem, çıkarım 

ve yaratıcılığın bilimdeki önemine değinilir. Daha sonra katılımcıların Eratosthenes’in 

çalışmasını kavrayabilmeleri için bu çalışmanın iki boyutlu ve üç boyutlu modelleri oluşturulur 

ve üç boyutlu modelin çevresini Eratosthenes’in yöntemi ile hesaplamaları istenir (Etkinlik 4).  

c.1. Eratosthenes’in Düşüncesini İki Boyutlu Olarak Modelleyelim 

Eratosthenes’in çalışmasındaki yaratıcılık boyutu Dünya’yı dilimlenebilen bir küre olarak 

düşünmesidir. Bu küre üzerinde, aynı boylamda bulunan iki nokta seçmiş ve bu iki noktaya dik 

olarak batırılan çubukların hayali uzantıları Dünya’nın merkezinde buluştuğu için (tıpkı yarışan 

teoriler çalışmasında atılan taşların hayali uzantılarının Dünya’nın merkezine doğru uzanması 

gibi) bu buluşan hayali çizgilerin arasında kalan açı ve iki nokta arasındaki yay uzunluğunu 

kullanarak bir hesaplama yapmıştır.  

 

 

 

 

 

 

Şekil1.Eratosthenes’in çalışma modeli      Şekil2.Eratosthenes’in çalışmasının 2boyutlu modeli 
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Bu modelle beraber katılımcılar çubukların batırılması gereken noktaların aynı boylam (yay) 

üzerinde olması gerektiğini kendileri denemiş ve geometrideki Z kuralını (iç ters açılar) 

göstermiş olurlar. Aynı zamanda 21 Haziranda yengeç dönencesindeki bir noktaya güneş 

ışınlarının dik geldiğini ve Eratosthenes’in bu bilgiden faydalandığını vurgulamayı unutmayın.  

Bu etkinlikte katılımcılardan iki kürdan arasındaki uzaklığı mezüre yardımıyla ölçüp “a” açısını 

360° ile ve iki şehir arası mesafeyi Dünya’nın çevresi ile oranlayarak cevaplarını CD’nin tüm 

çevresinin mezüre ile ölçümü ile kıyaslamasını isteyebilir ya da bu ölçümü sadece üç boyutlu 

modelde kullanabilirsiniz.  

  

      

c.2. Eratosthenes’in Düşüncesini Üç Boyutlu Olarak Modelleyelim 

 

Bu etkinlikte katılımcıların üçüncü etkinlikteki CD’yi sanki bir küre ile çevrelenmiş gibi 

düşünerek yapmasını isteyin. Bu kısım için Ek-2’teki kağıdı kullanabilirsiniz.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Eratosthenes’in çalışmasının 3boyutlu modeli 

Burada iki kürdan arasındaki yayı gören merkez açıyı hesaplayabilmek için topun üzerine 

gölgesi uzanan kürdanın uzunluğunu ve gölge boyunu kullanmanız gerekecek: 

 

 

 

Gölge 

Kürdan Kürdan ve gölgesi 

arasına çizilen 

hayali çizgi 
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Burada katılımcılar gölgenin boyu ve kürdanın boyunu kullanarak çizdikleri üçgen sayesinde 

yeşil ile taranmış açıya ulaşabilirler. Bu taranmış açı Z kuralı sayesinde zaten yayı gören 

merkez açıya eşit olacaktır. 

Eratosthenes’in yöntemi ile ölçüm yaparken dikkate alınması gereken konular: 

- Kürdanlar topun üzerine dik bir şekilde yerleştirilmezse kürdanların topun 

merkezine doğru uzanan hayali uzantıları merkezde çakışmayacaktır. Bu yüzden 

çalışmada hata payı çıkması muhtemeldir. 

- Eratosthenes’in yöntemi ile Dünya’nın çevresinin ölçüldüğü çalışmalarda kullanılan 

çubukların toprağın dışında kalan kısmının uzunluğu genellikle hesap kolaylığı 

açısında 1 metre uzunluğundadır. Bu da yaklaşık olarak Dünya’nın çevresinin 

40000’de 1’ini denk gelmektedir. Yani çubuğun uzunluğundaki milimetrik ölçüm 

hataları fazla hata payı yaratmaz fakat plastik topta kullanılan kürdanın uzunluğu 1 

cm bile olsa bu topun çevresinin yaklaşık 70’te 1’ine denk geleceği için ölçümlerdeki 

milimetrik ölçüm yanlışları büyük hata payları doğurabilir. 
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Ek-1  

 

Dünya kare şeklindedir 

 

Dünya dikdörtgen şeklindedir 

 

Dünya küre şeklindedir 

 

Dünya daire şeklindedir 

 

Dünya kutuplardan basık bir küredir (geoit) 

 

Ek-2 

Elimizdeki kürenin çevresinin Eratosthenes’in yöntemi ile hesabı 

 

 

Elimizdeki kürenin mezüre ölçümü ile çevresi 

 

Çalışmamızdaki hata payımız 

 

Hata Payımızın Sebepleri Şunlar Olabilir 

 

 

Verilerimizin tablo halinde sunuluşu 
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Projedeki Yeri ve Önemi  

Türkiye’de ki bilim merkezlerinde çeşitli sistemleri okullardaki fen dersleri ile ilişkilendirerek 

öğrencilerin fen konularını daha anlamlı şekilde öğrenmeleri sağlanmalıdır. Bilim merkezi 

ortamlarını okuldaki öğretime entegre edecek aktivite ve sınıf içi uygulamalarına ihtiyaç vardır. 

Bilim merkezlerinde yapılan uygulanan etkinlikler incelendiğinde, bu etkinliklerin atölyeyi 

yürüten bilim merkezi eğitmeni tarafından yazılı ya da sözlü belirli talimatlarla yürütüldüğü, 

sorgulayıcı araştırmayı destekleyici olmadığı görülmektedir. Ayrıca etkinliklerin süre 

kısıtlaması nedeniyle soru- cevap niteliğinde gerçekleşen kısa oturumlarla sonlandırıldığı ve 

argümantasyon gibi eleştirel düşünmeyi destekleyici tartışmalara yer verilmediği de 

gözlenmiştir (bilmer raporu).Hornung (1987) Bu durumun nedeni olarak çoğunlukla 

eğitmenlerin etkili bilim iletişimi ve pedagojik eğitim konusunda yapılandırılmış bir eğitim 

almamış olmasını göstermektedir. Eğitmenler, özellikle sorgulayıcı araştırmaya dayalı 

atölyeler planlamakta zorlandıklarını bu görüşmelerde ifade etmişlerdir.Buna ek olarak, 

atölyelerin okulda verilen bilim eğitimini destekleyici olması için gereken öğretmen- eğitmen iş 

birliğinin daha önce etkili bir şekilde sağlanamadığı görüşmelerde ortaya konulmaktadır (bilmer 

raporu). 

Okul-bilim merkezi iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalarda öğretmen ve eğitmenlerin bir 

arada çalışmasının çok sayıda kazanımı vardır. Bilim merkezlerinde yapılan bazı çalışmaların 

da bu yönde düzenlenmesi önerilmektedir. Bu çalışmalardan biri olan atölyeler, sınırlı bir 

sürede eğitmenlerin doğrudan birebir katılımcılarla iletişim içinde olduğu, katılımcının aktif 

katılım gösterdiği ve bir ürün (öğrenme ya da somut materyal) ortaya koyduğu çalışmalardır. 

Atölyeler gibi yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatlarının, katılımcıların ilgisini çektiği ve 

öğrenmeyi kolaylaştırdığı araştırmalarda belirtilmektedir (Price & Hein, 1991). 

Atölye uygulamalarının nasıl olduğu, nasıl geliştirilip yaygınlaştırılması gerektiği konusunda 

bilim merkezlerine bir öneri olarak sunulabilir. 

www.bilmer.gazi.edu.tr 

BİLMER MeGeP, 2016. Tüm hakları saklıdır. (TÜBİTAK 1001 Proje No: 114K646) Bu belgedeki 

hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da herhangi bir yerde kullanılamaz. Belgedeki 

bilgiler izinleri alındıktan sonra kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

TÜBİTAK BİLMER Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Projesi 

Adli Tıp Etkinliği Öğretim Dizini 
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Adli Tıp etkinliği Bilmer modelinin bilim merkezlerinde uygun olarak eğitmen grubu için fen 

bilimleri dersi gören 5,6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine eğitmenlerin uygulayacağı şekilde sunulacak 

bir atölye şeklinde geliştirilmişidir. İhtiyaç halinde revize edilerek liselerde kimya ve biyoloji 

dersleri kapsamında da uygulanabilir. Bu etkinlik okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan 

bilim merkezlerinde, okul eğitimine entegre olarak düşünülebilir. Aynı zamanda etkinlik bilim 

merkezlerinde yapılan eğitim ile öğrencilerin fen bilimlerine karşı olan motivasyonlarının, 

tutumlarının ve yaratıcılıklarının artması amaçlanmaktadır. 

Bilmer Modelinde Etkinliğin Türü 

Bilim Merkezlerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri  

İnteraktif Bilim ve STEM Atölyelerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Programlarına Entegrasyonu 

Etkinliğin Uygulandığı Proje Eğitimleri 

1. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Kocaeli Bilim Merkezi: 

Mart 2017 

2. BİLMER DERSİ-2 Dersi Kapsamında Kimya Öğretmen Adayları: 2017 Bahar Dönemi 

3. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Öğretmenler Loncası Programı: Mayıs 2017 

4. BİLMER DERSİ-1 Dersi Kapsamında Kimya Öğretmen Adayları: 2016-2017 Güz 

Dönem 

ADLİ TIP ETKİNLİĞİ 

Etkinliğin Özü 

Bu etkinliğin öne çıkan özelliği, katılımcıların bir bilimsel araştırmayı grup halinde araştırmaya-

sorgulamaya dayalı olarak gerçekleştirmesidir. Etkinlikte ayrıca bilimsel kavramların ve 

bilimsel araştırma yöntemlerinin gerçek hayat deneyimleri ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.  

Etkinliğin Amacı 

Müfredat bağlamında olması gereken  kavramları uygun sınıf seviyelerine denk gelecek 

şekilde atölyeyi planlanan yöntem teknikle uygulayarak ortaokul fen bilgisi öğretmenleri ve 

bilim merkezi eğitmenleri tarafından bazı bilimsel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak 

için fen bilimlerine yönelik uygulama ya da bilim merkezi atölye çalışması olarak 

kullanılabilecek bir etkinlik sunup,süreci gözlemlemek. 

Öğrenme Kazanımları 

 

Beş duyu organını kullanarak maddeyi niteleyen temel özellikleri açıklar. Maddeyi niteleyen; 

suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme ve mıknatısla çekilme gibi özellikleri konusu 
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işlenirken duyu organlarını kullanmaları sağlanır.  

Günlük yaşamında sıklıkla kullandığı maddeleri saf madde ve karışım şeklinde sınıflandırarak 

aralarındaki farkları açıklar.  

Günlük yaşamda karşılaştığı karışımların ayrılmasında kullanılabilecek yöntemlerden uygun 

olanı seçer. Eleme, süzme ve mıknatısla ayırma yöntemleri üzerinde durulur.  

Kanın yapısını ve görevlerini tanımlar. 

Kalıtım ile ilgili kavramları tanımlar (Gen, fenotip, genotip)  

Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.  

Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney 

yaparak keşfeder  

Müfredat dışı kazanımlar 

Fiziksel ve kimyasal olayları gözlemleyerek kaydeder. 

Kazanılması öngörülen beceriler  

Bilimsel bilgiyi anlama, potasyum iyodürün kurşun ıı nitratla tepkimesini gözlemleme kastle 

meyer tepkimesi, parmak izi kan gruplarının belirlenmesi, farklı kimyasal tepkimeler, kimyasal 

ayrıştırma gözlemleme analiz etme – sorgulama problem çözme argüman oluşturma bilimsel 

araştırma ,ı̇ş birlikli çalışma. 

Sınıf/Yaş Düzeyi 

Ortaokul  

Faaliyet Süresi 

120 dakika 

• Hazırlama süresi: 30 dk 

• Uygulanma süresi: 90 dk 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Sorgulayıcı araştırma ve argümantasyon 

Etkinliğin Uygulanması  

 

Ön Hazırlık 

Etkinlik duyurularında bu etkinliğin bir adi tıp uygulaması olduğu ve katılımcı olmak için en az 
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ortaokul öğrencisi olmak gerektiği belirtilmelidir.  

Etkinlik için gerekli süre yaklaşık 2 saattir. Bu nedenle etkinlik adli tıp 1 ve adli tıp 2 olarak iki 

aşamada gerçekleştirilebilir. Tükenir ve tükenmez malzemeler önceden hazırlanmalıdır. Bu 

malzemelerin listesi ve bir etkinlik çalışma kâğıdı ekte (Ek-1) sunulmaktadır. Özellikle kimyasal 

bileşiklerin etkinlik öncesi hazırlanması ve test edilmesi önemlidir.  

Katılımcılar kimyasal bileşikler ve gıda boyaları ile çalışacağından her bir katılımcı için 

laboratuvar önlüğü ve eldiveni temin edilmesi önerilmektedir. Güvenlik tedbiri olarak 

katılımcılara laboratuvarda güvenlik kuralları hatırlatılır, özellikle cam gibi kırılabilir ya da keskin 

aletleri kullanmadan önce dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuz durumda eğitmenden 

yardım istemeleri söylenir.  Ayrıca her bir katılımcıya karşılama esnasında “adli tıp stajınıza 

hoş geldiniz” diyerek karşılama yapılabilir.  

Etkinliğe başlamadan önce katılımcılara adli tıp laboratuvar çalışmalarının neler olduğu ve adli 

tıp laboratuvar çalışanları hakkında kısa bir sunum yapılabilir. Sunum için kullanılabilecek 

örnekler ekte verilmektedir (Ek-2).Katılımcıların bu atölyede bir adli olayı çözmek için adli tıp 

laboratuvar çalışanlarına yardımcı olacakları söylenir.  

1- Etkinliğin tanıtılması ve senaryonun verilmesi 

Adli tıp çalışmaları ile ilgili kısa sunumdan sonra atölyeye başka bir eğitmen gelir. Misafir olarak 

gelen eğitmen katılımcılara polis amiri olarak tanıtılır ve bir adli olayı çözmeye çalıştığı söylenir. 

Polis amirinden bu adli olayı anlatması istenir. Misafir eğitmen olayı ekteki senaryoda verildiği 

gibi anlatır (Ek-3 1. Bölüm). Bu esnada ekte verilen sunumu kullanabilir (Ek-3). Bu senaryoya 

göre ortada bir maktul vardır ve cinayete kurban gittiğinden şüphelenilmektedir. Maktulun 

cebinde küçük paketler halinde bir toz bulunmuştur. Bu tozun ne olduğunun belirlenmesi 

istenmektedir. Bunun için hazırlanan karışımlar katılımcılara gösterilir.  

2- Beyaz toz nedir? 

Katılımcılar küçük gruplara ayrılır. Eğitmen adı geçen maddenin birlikte karıştırıldığı söylenen 

toz halindeki diğer maddeleri gruplara verir. Katılımcılara çalışma kâğıdı 1 dağıtılır (Ek-4). İlk 

olarak katılımcılardan ellerinde bulunan ve ne olduğunu bildikleri maddelerin ayırt edici 

özelliklerini belirlemeleri istenir. Bu esnada çalışma kâğıdı 1’de verilen tablo ve çizelgeler 

kullanılabilir. Her grup verilen araştırma yöntemleriyle her bir toz halindeki bilinen maddenin 

ayırt edici özelliğini belirler.  

Daha sonra gruplara maktulun cebinde bulunduğu iddia edilen toz verilecektir. Ancak daha 

önce eğitmen bu maddenin ellerinde bulunan bir ya da daha fazla maddenin karışımı 

olabileceğini söylemelidir. Maddelerin hepsi karışımda bulunabileceği gibi yalnızca biri ya da 
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ikisi de delilde bulunabilir.  

Bu aşamada bir argümantasyon yöntemi olan tahmin et-gözle-açıkla kullanılabilir. Çalışma 

kâğıdı 2 (Ek-5) bu yönteme göre hazırlanmıştır. Buna göre katılımcılara ilk önce hangi madde 

ya da maddelerin bu karışımda olabileceğini nasıl tespit edebilecekleri sorulur. Burada 

katılımcılar daha önce maddeleri ayırt etmek için kullandıkları yöntemleri söylerler. Bu 

yöntemlerin doğru sırada uygulanması önemlidir. Bu nedenle örneğin ilk olarak “suda çözerim” 

diyen bir katılımcının bu yönteminin nasıl diğer yöntemleri uygulamayı zorlaştıracağını 

anlaması için diğer katılımcıların da görüş bildirmesi istenir. Böylece ilk tahminler alınır. 

Gözlem aşamasında gruplardan önerdikleri yöntemleri sırasıyla denemeleri ve karışımda 

bulunan maddeleri tespit etmeleri istenir. Bu aşamada delilin tamamını bir seferde 

kullanmamaları, araştırma yöntemini değiştirmek ya da yeniden denemek isterlerse aynı delili 

kullanacakları söylenir. Eğitmen bu aşamada müdahalede bulunmaz. Açıkla aşamasında 

gruplardan hangi maddeleri tespit ettiklerini yazmaları ve karışımda bulunduğunu iddia ettikleri 

her bir madde için delil göstermeleri istenir. Gruplar bu açıklamalarını diğer gruplarla da 

paylaşırlar. Benzer sonuçlar bulunduğu takdirde farklı deliller olup olmadığı sorgulanabilir. 

Ancak daha önce yapılan denemelerde grupların en az bir maddeyi tespit etmekte zorlandıkları 

görülmüştür. Bu durum kullanılan yöntem ve sonuçların sorgulanması açısından uygun bir 

argümantasyon ortamı sağlamaktadır.  

Sonuç olarak beyaz tozda keyif verici madde yapımında kullanılan maddenin- bu etkinlik için 

potasyum iyodür- bulunduğu tespit edilir.  

 

3- Leke tahlili- Kan mı değil mi? 

Etkinliğin 3. aşamasında da rol oynama devam edecektir. Polis amiri yeniden atölyeye gelir. 

Katılımcılara ilk olarak keyif verici madde yapımında kullanıldığı söylenen maddenin 

özelliklerini kısaca belirtir. Bu etkinlikte potasyum iyodür bu amaçla kullanılmıştır. Potasyum 

iyodür keyif verici madde yapımında kullanılmaz. Bu sadece senaryoya uygun olması 
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açısından kullanılan bir söylemdir. Ancak potasyum iyodürün gerçek hayattaki etkilerinden bu 

etkinlik için yararlanılmaktadır:  

Potasyum iyodür, KI kimyasal formülle gösterilen organik bir bileşiktir. Yapısal olarak 

yemeklerde tuz olarak kullanılan sodyum klorüre benzer. Doz ya da tablet şeklinde satın 

alınabilir. Radyoaktif sızıntılarda havaya karışan radyoaktif iyot tiroit kanseri riskini 

arttırmaktadır. Potasyum iyodür tiroit bezinin iyotla doymasını sağladığından radyoaktif iyoda 

karşı korunmak amacıyla kullanılır.  Özellikle tükürük bezinde iltihaplanma, alerjik reaksiyon, 

mide ve bağırsak sorunları, cilt döküntüleri gibi yan etkileri vardır.  

Bu maddenin karışımda tespit edilmesinde oynadıkları rol için katılımcıların iyi bir iş 

başardıklarını söyler. Ancak bu delil bazı şüphelilerin aklanmasına sebep olurken başka 

şüphelilerin de olaya dahil olmasını sağlamıştır. Buna göre polis amiri ek 3’de verilen 

açıklamayı yapar (Ek-3 2. Bölüm).  

Bu aşamada kullanılacak malzeme listesi ve çalışma kâğıdı 3 ekte verilmiştir.Buna göre 

yapılması gereken ilk tespit delilin kan olup olmadığını belirlemektir. Bu nedenle kullanılan bir 

test basit düzeyde katılımcılara açıklanır. Testin adı Kastle-Meyer kan analizidir. Bir suç delili 

olarak kırmızı sıvının kan olup olmadığının belirlenmesinde bu analizden yararlanılır. Bu 

analize göre kan olduğu düşünülen iz üzerine fenolftalein püskürtüldüğünde birkaç dakika 

içinde eğer kan ise renk pembeye dönmektedir. Bu analizde hemoglobinin hem grubunun 

peroksidaz bir etkiye sahip olmasından yararlanılır. Buna göre test için kullanılan hidrojen 

peroksitin kan içinde bozulması kolaylaşır (katalizör etkisi). Bozulan hidrojen peroksit 

fenolftalein gibi bir substratla tepkimeye girdiğinde görünür bir renk değişikliği oluşturur. Diğer 

malzemelerde hidrojen peroksit oksitlenmediğinden böyle bir tepkime sonucu 

gözlenemeyecektir. Bu testten yararlanılarak her bir maddenin kan olup olmadığı tespit edilir. 

En son delil olarak hazırlanan malzeme gruplara verilir ve testi bir kez daha delil üzerinde 

gerçekleştirerek kan olup olmadığı hakkında bir sonuca varmaları istenir.  

 

4- Kan grubu belirleme 

Gruplar verilen delilin kan olduğunu tespit ettikten sonra gruplardan kan grubunu belirlemek 

için şüphelilerden alınan kan örneklerini incelemeleri istenir. Bunun için yapılacak test antijen-

antikor birleşmesinden kaynaklı çökelme tepkimesidir. Bu teste ilişkin bilgiler kısaca sunulur. 

Kan olarak hazırlanan kimyasalları bulunduran deney tüpleri ve antijen olarak hazırlanan 

kimyasalları bulunduran damlalıklı şişeler hazır bulundurulur. Çalışma kâğıdı 4 gruplara 

dağıtılır. Gruplar kan analizini gerçekleştirirler. Buna göre maktulun kan grubuyla aynı olmayan 

ancak şüphelilerden yalnızca birini elemeye yetecek kadar delil elde ederler. Senaryoya göre 
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halen iki şüpheli daha vardır.  

3. ve 4. aşamada alternatif testler için hazırlık olmadığı için argümantasyon oturumu 

planlanmamıştır. Ancak deneyi başarılı sonuçlandıramayan gruplar olursa nedenleri 

tartışılabilir. 

 

 

 

 

 

5- Parmak izi analizi 

Etkinliğin son aşamasında rol oynama devam edecektir. Polis amiri yeniden atölyeye gelir. 

Elde edilen verilerin çok değerli olduğunu, delil olmadan hiç kimsenin suçlu ilan 

edilemeyeceğini ve bilimde delillerin birçok bilinmeyeni aydınlatmaya yaradığını ifade eder. Bu 

olayda da benzer şekilde delillerin şüphelilerin yarısından fazlasının suçsuz olduğunu 

gösterdiğini belirtir. Ancak halen iki şüpheli arasında karar verilememektedir. Bu nedenle daha 

fazla delil toplamak amacıyla olay yeri inceleme ekipleri bir kez daha olay yerinden toplanan 

delilleri incelemeye almıştır. Bunlardan iki cam bardak üzerinde parmak izlerine rastlanmıştır. 

Parmak izlerinin kime ait olduğunu belirlemek için adli tıp raporuna ihtiyaç vardır.  

Bu son aşama için çalışma kâğıdı 5 gruplara dağıtılır. Senaryoya göre verilen kâğıtta 

şüphelilerden ve maktulden alınan parmak izi örnekleri karışık olarak verilmektedir. Gruplardan 

istenen cam bardaklar üzerindeki parmak izlerinin verilen örneklerdeki parmak izlerinden 

hangisiyle ya da hangileriyle uyumlu olduğunu tespit etmeleridir. Bunun için gruplardan bir 

parmak izi kiti ile parmak izi analizi yapmaları istenir. Takip edilecek basamaklar kit üzerinde 

verilmektedir.  

Bu aşamanın sonunda gruplar kalan iki şüpheliden birini delillerin gösterdiği şüpheli olarak 

polis amirine bildireceklerdir. 

 

Bilimin doğası ile ilgili argümantasyon 
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Etkinlik sonunda bu etkinlikten bilimle ilgili yapılabilecek çıkarımlar üzerine bir argümantasyon 

oturumu gerçekleştirilebilir. Bunun için bir argümantasyon yöntemi olan yarışan teoriler 

yöntemi kullanılabilir. Bu yönteme göre bir konu hakkında birbiriyle çelişen iki ya da daha fazla 

görüş katılımcılara sunulur. Bu görüşlerden hangisine katıldıklarını gerekçeleriyle açıklamaları 

istenir. Karşıt görüşler etkinlikten örneklerle desteklenmesi istenerek katılımcılar tarafından 

ortaya konulur. Bazı durumlarda yarışan teorilerden biri her zaman diğerinden daha üstün 

değildir. Her iki teoriyi de destekleyen deliller bulunabilir. Önemli olan her teorinin güçlü ve 

zayıf yönlerini ortaya koymak üzere tartışabilmektir. Bu tür argümantasyona diyalektik ya da 

çok sesli argümantasyon adı verilir. Bu argümantasyonda farklı görüşler dikkate alınarak ortak 

bir karara varma amacı vardır (Driver, Newton, & Osborne, 2000). 

Bu oturumda kullanılabilecek bazı yarışan teoriler şunlar olabilir: 

- Bilimsel bir konu üzerinde çalışırken bilim insanları ön yargılarından etkilenmezler 

- Bilimsel bir konu üzerinde çalışan bilim insanlarının da ön yargıları çalışmaları 

etkileyebilir.  

- Bilimsel bilgiler deney ya da gözlem yoluyla elde edilen verilere dayanır. 

- Bilimde deney ya da gözlemle desteklenmemiş bilgiler de mevcuttur. 

Bilim merkezlerinde yapılan araştırmalar genellikle öğrenenlerin öğrenme konusunda 

motivasyona sahip oldukları, gönüllü katılım gösterdikleri, kendilerine anlamlı gelen ve 

sonuçları açık uçlu olan öğrenme etkinliklerinin bu öğrenme ortamları için uygun olduğunu 

göstermektedir (Falk & Dierking, 2000). Adli tıp atölyesi bu özellikleri taşıyan bir etkinlik olarak 

öğretmen ve eğitmenlerin değerlendirmelerine göre özellikle kimyasal tepkimeler ve biyolojide 

kan gruplarının analizinin öğrenilmesi, bilimsel araştırma becerileri, analiz-sentez yapabilme 

ve delillerden sonuca ulaşabilme becerilerini kazandırmıştır.  

Bu atölye okul-bilim merkezi iş birliğini ilkokul 4. sınıf seviyesinden başlayarak kazanımlara 

yönelik gerçekleştirme yönünde uygulanabilecek atölyelerden biridir. 
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EK 1 

Malzemeler (Kan analizi) 

• Smüle edilmiş A, B, AB ve O kanları ve kan tüpleri 

• taklit anti-A ve anti-B serum ve uygun sayıda beherglas 

• Kan testi paleti 

• Kürdan 

• Bilinmeyen kan örnekleri (öğretmen tarafından hazırlanmıştır) 

• Suç mahallinde toplanan kan bulguları 

•Reaktifler: kalsiyum klorür, baryum klorür, sodyum karbonat, amonyum karbonat,kongo 

kırmızısı (Kan tiplendirme kitleri bilimsel bir tedarik şirketinden satın alınabilir). 

Simüle kan ve antiserumlar aşağıda açıklandığı gibi hazırlanabilir: 

A, B, AB ve O Kanının Hazırlanması 

Her biri 100 ml su ihtiva eden dört şişeye aşağıdakileri ekleyin: 

• Tip A - 6 g CaCl2 

• B Tipi - 2.5 g BaCl2 

• Tip AB - 6 gr CaCl2 ve 2.5 gr BaCl2 

• Tip O - hiçbir şey (sadece su) 

Her bir çözeltiye yaklaşık 25 ml% 25 oranında Congo Kırmızı ekleyin. (Bu çeşitlilik gösterebilir.) 

Bilinmeyenleri ve kan dökümanlarını aynı yöntemi kullanarak hazırlayın. 

Antiserumun Hazırlanması 

• Anti-A - 100 ml 0.1 M Na2C03 ve 1 damla mavi gıda boyası 

• Anti-B - 100 ml 0.2 M (NH4) 2CO3 ve 1 damla sarı gıda renklendirici 

Parmak izi tayini için ise bant,cam fanus veya hehangi olay yeri eşyası,pudra şekeri(zemin 

koyu renkli ise),karabiber(beyaz renkli zemin için),ince uçlu yumuşak toz fırçası. 

Malzemeler (Kimyasal ayrıştırma için) 

• tuz  • şeker   • Mısır nişastası  • karbonat  • Alçı tozu 

• potasyum iyodür (KI)  • sirke  • iyodür çözeltisi 0.1N (KI solüsyonundan)  • Su 

• Kurşun II nitrat çözeltisi Pb (NO3)2 (5gram/100ml su)   • Siyah kağıt  • El lensi veya mikroskop 

• mandal   • alüminyum folyo • ocak veya mum  • nokta / kuyu plakası veya yumurta kartonu 

• damlalık  • kürdan 

Suç mahallinde şu tozlardan (veya bir toz karışımından) küçük bir numune bırakın: tuz, şeker, 

mısır nişastası, kabartma tozu, alçı ve potasyum iyodür. Her bir grup için bir örnek kazıyacak 

kadar bırakın. Mümkünse, tozu şüphelilere (suçlu veya masum) veya mağdura bağlamayı 

deneyin.  
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EK-2 

Senaryo ve İlgili Sunum 

1. Bölüm 

Arkadaşlar, ben polis amiri (adını ve soyadını söyler). Bugün sizlerden yakın zamanda 

gerçekleşmiş adli bir olayı aydınlatmak için yardım istemeye geldim. Olay dün akşam 

saatlerinde, tam olarak akşam saat 17:00’da ve (bir semt ya da mahalle adı verilir) adlı 

mahallede gerçekleşmiştir. Maktul 35 yaşında bir erkektir. İlaç mümessili olarak bir firmada 

çalışmakta olduğunu öğrendik. Annesi ile birlikte yaşıyormuş. Maktul dün evinde bıçak gibi bir 

keskin cisimle yaralı olduğu halde yerde yatarken bulunuyor. Maktulu bulan apartman görevlisi. 

Apartman görevlisi bu apartmanda 25 yıldır çalışan ve apartmanın giriş katında ailesi ile oturan 

bir şahıs. Akşam saatlerinde siparişleri toplamaya çıktığında maktulun oturduğu dairenin 

kapısının aralı olduğunu görüyor. İfadesine göre kapıyı çalıyor ama cevap veren kimse 

olmayınca kapıyı biraz daha açarak içeri bakıyor ve maktulu yerde yatarken görüyor. Hemen 

yanına gidip nabzını kontrol ettikten sonra nabız alamadığını ve kendi cep telefonundan polisi 

aradığını söylüyor. O saatlerde maktulun annesi evde değil. Maktulun annesinin ifadesine göre 

akşam saatlerinde pazara giderken oğlunun evde olduğunu öğreniyoruz. Anne pazara gitmek 

için evden 16:30’da çıkmış.  Döndüğünde evin önünde polis araçlarını görüyor ama duruma 

bir anlam veremiyor. Annesinin ifadesine göre maktul ölmeden önceki son iki hafta içinde en 

az dört defa eski bir arkadaşı ile görüşüyor. Arkadaşının adı (burada bir isim söylenir). Bu 

arkadaşı ile maktul, üniversitede aynı sınıfta okumuşlar. Ancak bu kişi birkaç hafta önce işini 

kaybetmiş. İfadesine göre maktulun çalıştığı ilaç şirketinde işe girmek istiyor. Ancak maktul 

kendisine yardımcı olamayacağını söylediği halde, birkaç kez daha ısrar ediyor. Annesinin 

ifadesine göre ayrıca maktulden yüklü miktarda para istiyor ama arkadaşı verdiği ifadede para 

istemediğini ama maktulun kendisine borçlu olduğunu söylüyor. Olay yeri inceleme ekiplerimiz 

olay yerinden çok sayıda delil topladılar. Bir karar vermeden önce sizden bu delilleri 

incelemenizi istiyoruz. İlk delil maktulun cebinde bulduğumuz küçük paketler halinde bir tür 

beyaz toz. Bu tozun ne olduğuyla ilgili şüphelerimiz var. Çünkü maktulun oturduğu bölgede 

son zamanlarda keyif verici bir madde olan ….’ın başka tozlarla karıştırılarak polisten 

saklanmaya çalışıldığını tespit ettik. Sizden yapmanızı istediğimiz ilk analiz bu maddenin 

maktulun cebinde bulunan tozun içinde de bulunup bulunmadığını tespit etmeniz. 

 

2. Bölüm 

Tespit etmiş olduğunuz maddeyi her yerde bulmak çok zor. Maktulun bu maddeye çalıştığı ilaç 

şirketi aracılığıyla ulaştığını düşünüyoruz. Bu nedenle bu maddeye ulaşması zor olan 

apartman görevlisini ve maktulun annesini şüpheli listesinden çıkarabiliriz. Ancak size daha 

önce bahsettiğimiz, maktulun işten ayrılmış olan arkadaşının işten ayrılma sebebinin keyif 

verici madde bağımlılığı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle o hala şüpheli listemizde. Diğer 

yandan maktulun bu maddeye erişimini kolaylaştırabilecek başka kimseler de şüpheli listesine 

alındı. Bunlardan biri maktulun iş arkadaşı olan (isim söylenebilir). Bu kişi maktulle aynı şirkette 

5 yıl çalışıyor. Maktul ile iş dışında da birlikte vakit geçiriyorlar yani iyi arkadaşlar. Bu kişinin 

ifadesini aldık. İfadesinde maktulu iyi tanıdığını, çok çalışkan olduğunu, ancak son zamanlarda 

maktulun çok sıkıntılı göründüğünü söylüyor. Kendisiyle bu konuda konuşmaya çalışmış ama 

başarılı olamamış. Diğer bir şüpheli ilaç mümessili olan maktulun sık ilaç tanıtmak için yanına 
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gittiği bir doktor. Bu doktor, maktulu yalnızca birkaç kez gördüğünü ve sadece iş amaçlı 

görüştüğünü söylüyor. Oysa kamera kayıtları oldukça samimi olduklarını gösterdi ve hatta 

görgü tanıkları birlikte iş dışında da görüştüklerini söylediler. İlk şüpheli listemizde çok dikkate 

almadık bu doktoru ama beyanlarının yalan olduğunu tespit ettikten sonra daha dikkatli 

incelemeye karar verdik. Bu arada olay yeri inceleme bize yeni deliller ulaştırdı. Bu delillerden 

biri olay yerinde tespit edilmiş kırmızı lekeler. Kurumuş oldukları için daha önceden olup 

olmadıklarını ya da kan olup olmadığını bilemiyoruz. Belki de bir ketçap lekesiydi ve üstünkörü 

bir peçeteyle silinmişti. Sizlerden isteğimiz ilk önce bu delilin kan olup olmadığını belirlemeniz. 

Eğer kan ise kimin kanı bunu da sorgulamamız gerekecek. Sizlere bir sonraki gelişimde bu 

nedenle tüm şüphelilerden alınmış kan örnekleri getireceğim.  
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EK 3 

Çalışma kağıdı-1 

 

 

 

 

 

 

  

GÖZLEM NOTLARI 

25-30 yaslarında  

karın bölgesinden yaralanmıs  

erkek 

1.85 boylarında  

kumral 

DELİLLER 

Beyaz toz – Maktulün cebinde bulundu. İnceleme için adli tıp laboratuvarına gönderildi.  

Kırmızı renkli sıvı- Maktulün üstünde ve yerde çeşitli alanlarda kümelenmiş.. İnceleme 

için adli tıp laboratuvarına gönderildi. 

Parmak izleri- Maktulün bulunduğu evde siyah yüzeylerde tespit edildi. İnceleme için adli 

tıp laboratuvarına gönderildi.  

RAPOR:  

 



43 
Bu kitapçıkta yer alan tüm tanıtım ve uygulama örnekleri BİLMER Mesleki Gelişim Projesi kapsamında geliştirilmiş veya 

gerekli izinler alınarak uyarlanmıştır. Kitapçıkta yer alan her türlü bilgi, fotoğraf, etkinlik örneği BİLMER projesi referans 

verilmeden kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 

EK 4 

Çalışma kağıdı-2 

KİMYASAL ANALİZ RAPORU 
 

Kimyasal Malzemeler: 

 KAYA TUZU  POTASYUM İYODÜR  SİRKE 

 ŞEKER  SODYUM KARBONAT  NİŞASTA 

 İYOT  KURŞUN II NİTRAT   

 

Ön Analiz Sonuçları: 

Yapılan testin sonuçlarını ilgili kutucuğa gözlem sonucunu ya da reaksiyon yok ise RY (reaksiyon yok) yazarak belirtiniz.  

         ANALİZ 
 
 
KİMYASAL 

GÖRÜNÜM 
(MERCEK) 

ISI TESTİ SİRKE TESTİ İYOT TESTİ 
SUDA 

ÇÖZÜNME 
KURŞUN II 

NİTRAT TESTİ 

 
KAYA TUZU 

      

ŞEKER       

NİŞASTA       

SODYUM 
KARBONAT 

      

POTASYUM 
İYODÜR 
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Analiz edilecek madde özellikleri: 

         ANALİZ 
 
 
KİMYASAL 

GÖRÜNÜM (MERCEK) 

 
BİLİNMEYEN 

MADDE 
 

Ön tahmin: 

Bu bölümde tahmininizi aşağıdaki formata uygun olarak yazmanız beklenmektedir. Uygun bir rapor örneği aşağıda 

sunulmuştur.  

 

 

KİMYASAL ANALİZ: 

         ANALİZ 
 
 
KİMYASAL 

ISI TESTİ SİRKE TESTİ İYOT TESTİ SUDA ÇÖZÜNME 
KURŞUN II 

NİTRAT TESTİ 

 
BİLİNMEYEN 

MADDE 
     

 

BİLİNMEYEN MADDE TANIMLA:  

 

 

 

Eğer tüketilen oksijen şişe içerisinde kısmen de olsa bir vakumlama yaptığı için su yükseliyorsa (hipotez)  

Bir, iki, üç ya da daha fazla mum kullanıldığında [kullanılır ise] (planlanan deney)  

içerideki oksijen miktarı aynı olduğundan su yüksekliği fark etmeyecektir. [fark olmayacaktır/olacaktır] ](tahmin)  
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EK 5 

Çalışma kağıdı-3 

 

 

 

 

 

KAN TESTİ 

Açıklama: 

 
 
 

KAN ANALİZİ 

 

 Ethanol Fenolfitaleyn Hidrojen peroksit 
1 no’lu tüp    

2 no’lu tüp    

3 no’lu tüp    

 Anti A Anti B 

1. tüp   

2. tüp   

3. tüp   

4. tüp   

5. tüp   
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Bilinmeyen Kan grubu 
Açıklama 

 

RAPOR:  

Bu bölümde raporunuzu aşağıdaki formata uygun olarak yazmanız beklenmektedir. Uygun 

bir rapor örneği aşağıda sunulmuştur.  

  

Eğer tüketilen oksijen şişe içerisinde kısmen de olsa bir vakumlama yaptığı için su yükseliyorsa (hipotez)  

Bir, iki, üç ya da daha fazla mum kullanıldığında [kullanılır ise] (planlanan deney)  

içerideki oksijen miktarı aynı olduğundan su yüksekliği fark etmeyecektir. [fark olmayacaktır/olacaktır] ](tahmin) 

 

Beklenen şekilde/ Fakat su yüksekliği kullanılan mum sayısına göre belirgin bir değişiklik gösterdi (gözlenen sonuç) 

Bu durumda tüketilen oksijen ile ilgili hipotezimiz doğru olamaz (sonuç)  

 

Açıklama: 
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EK 6 

Çalışma kağıdı-4 

 

PARMAK İZİ TESPİTİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELİLİ BURAYA YAPIŞTIRINIZ 

AÇIKLAMANIZ 
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Projedeki Yeri ve Önemi  

Bilim merkezleri keşfe dayalı, eğlenceli, heyecanlı ve uygulamalı öğrenmeyi kullanarak, 

ziyaretçileri karmaşık bilimsel ilke ve fikirleri anlamaya yönlendirir. Soyut kavramların daha 

somut hale getirilmesine olanak sağlamaktadır. Genel bilimsel ilkelerin ve teknolojik 

gelişmelerin halka aktarılmasında katkı  sağlayan yerlerdir. Öğrencilerin kendi bilgilerini 

oluşturmalarına, test etmelerine imkan sağlar. Mikroskop genetik, tıp, kriminoloji, sanayi, 

arkeoloji, jeoloji bilim dallarında vazgeçilmez bir araçtır. Atölyenin amacı öğrenenlerin 

ellerindeki basit malzemelerle mikroskobu temsil eden bir model hazırlayabilmeleridir. Aynı 

zamanda etkinlikte iki farklı malzeme seti kullanılarak katılımcıların yaratıcılıklarının da 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. Etkinlikte, bilimin ve bilimsel bilginin delillere dayandırılabilir 

yapısı, bilimde kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, bilimsel bilginin değişebilir yapısı ve değişimde 

etkin olan nedenler, bilimde öznellik ve nesnellik ile bilim toplum ilişkisi ve mikroskobun bilimsel 

tarihinin kavranması amaçlanmaktadır. Ayrıca, biyoloji ile ilgili elde edilen bilgilerin, tarihsel 

süreç içerisinde diğer bilim dallarındaki ve özellikle teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 

değişiminin tartışılması temel hedeflerdendir.  

Etkinlikte öğrenenin öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, kendi öğrenmesinden 

sorumlu olduğu, bilgiyi kendi zihninde yapılandırdığı araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim 

yaklaşımı benimsenmiştir. Ayrıca etkinlik STEM disiplinlerinin bütünleştirildiği ve mühendislik 

tasarım sürecini içerecek biçimde planlanmıştır. Mühendislik tasarım süreci; 1) Problemi 

belirleme 2) Probleme yönelik farklı çözümler üretme 3) Olası çözümleri değerlendirme 4) 

Prototip üretme 5) Prototipi test etme ve yeniden düzenleme 6) Ürünü oluşturma ve paylaşma 

basamaklarını içermektedir (ITEA, 2000, s.99).  

  

www.bilmer.gazi.edu.tr 

BİLMER MeGeP, 2016. Tüm hakları saklıdır. (TÜBİTAK 1001 Proje No: 114K646) Bu belgedeki 

hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da herhangi bir yerde kullanılamaz. Belgedeki 

bilgiler izinleri alındıktan sonra kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

TÜBİTAK BİLMER Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Projesi 

Kendi Mikroskobumu Yapıyorum: STEM Atölyesi 

Öğretim Dizini 
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Bilmer Modelinde Etkinliğin Türü 

“Kendi Mikroskobumu Yapıyorum: STEM Atölyesi” etkinliği BİLMER mesleki gelişim 

programının eğitim modüllerinden  “Bilim Merkezlerinde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve 

Uygulama Örnekleri”, “Bilim Merkezlerinde Bilimin Doğası ve Bilim Öğretimi”, “İnteraktif Bilim 

ve STEM Atölyelerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Programlarına Entegrasyonu” ve “Bilim 

Merkezi Alan Gezisi Öğretim Planı Geliştirme ve Uygulama” modülleri temel alınarak 

geliştirilmiştir.  

Etkinliğin Uygulandığı Proje Eğitimleri 

1. Kocaeli Bilim Merkezi & TÜBİTAK- BİLMER Projesi Eğitimleri Bilim Merkezi-Okul İşbirliği 

Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu: Mart 2017 

2. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Öğretmenler Loncası & TÜBİTAK- BİLMER Projesi 

Eğitimleri Bilim Merkezi - Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu: Mayıs 2017 

3. STEM & Makers Fest/Expo 2016 ve 2.STEM Öğretmenler Konferansı: Eylül 2016 

4. STEM & Makers Fest/Expo 2017 ve 3.STEM Öğretmenler Konferansı: Eylül 2017 

 

“KENDİ MİKROSKOBUMU YAPIYORUM: STEM ATÖLYESİ” ETKİNLİĞİ  

Etkinliğin Özeti 

Etkinlik katılımcıların genetik, tıp, kriminoloji, sanayi, arkeoloji, jeoloji bilim dallarında 

vazgeçilmez bir aracı olan mikroskobun ellerindeki basit malzemelerle tasarım yapmalarını ve 

ürün ortaya koymalarını içermektedir. Etkinlikte iki ayrı mikroskop tasarlama süreci 

bulunmaktadır. Mikroskop tasarımı etkinliği STEM disiplinlerinin bütünleştirildiği ve 

mühendislik tasarım sürecini içerecek biçimde planlanmıştır. 

Etkinliğin Amacı 

Etkinlikte, katılımcıların iki ayrı set kullanarak mikroskop tasarlamaları amaçlanmıştır. Bilimin 

ve bilimsel bilginin delillere dayandırılabilir yapısı, bilimde kullanılan yöntemlerin çeşitliliği, 

bilimsel bilginin değişebilir yapısı ve değişimde etkin olan nedenler, bilimde öznellik ve 

nesnellik ile bilim toplum ilişkisi ve mikroskobun bilimsel tarihinin kavranması temel kazanımları 

temel hedeflerdendir. Süreçte mikroskobun tarihsel gelişimi ve hücre teorisinin gelişiminde 
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teknolojinin önemi, basit ışık mikroskobunu ürün olarak ortaya koyarken mühendislik tasarım 

sürecinin yaşatılması, geliştirilen ürünün tanıtımına değinilmektedir.     

Öğrenme Kazanımları 

Genelde bilimin özelde biyolojinin doğasını anlar. 

Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar. 

Hücre ve hücre teorisine ilişkin çalışmaları tarihsel süreç içerisinde analiz eder. 

Mikroskopun işlevini bilir. 

Mikroskopun tarihsel süreç içerisindeki gelişimini kavrar.  

Mikroskop yardımı ile mikroskobik canlıların ve çeşitli materyalleri inceler. 

Mikroskobun gelişiminin önemine yönelik çıkarımda bulunur. 

Mikroskop çeşitleri ve ileri görüntüleme teknolojilerinin kullanılmasının hücre teorisine katkıları 

anlar. 

Robert Hooke ve Antonie van Leeuwenhoek’un mikroskop ve hücre ile ilgili yaptığı çalışmaların 

açıklanması sağlanır.  

Farklı hücre örneklerinin karşılaştırılmasında mikroskop/görsellerden yararlanılır. 

Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.  

Günlük hayattan bir problemi tanımlar. 

Problem için muhtemel çözümler üretir ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun 

olanı seçer. 

Ürünü tasarlar ve sunar. 

Ürünü pazarlamak için stratejiler geliştirir ve ürünü tanıtır. 

Sınıf/Yaş Düzeyi 

Ortaokul ve Lise (7-12) 

Etkinlik Süresi           

90 dakika 

Etkinliğin İlgili Olduğu Bilim Merkezi Sergi Düzeneği           

Mikroskop İçeren Sergiler 
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Araştırma sorgulamaya dayalı STEM yaklaşımı,  mühendislik tasarım süreci 

Materyaller 

Set 1:  

 17x20 cm boyutlarında şeffaf plexi levha,  

 13x17 cm boyutlarında şeffaf plexi levha,  

 20x17 cm tahta plaka,  

 3 adet 22 cm  

 12 adet somun 

 portatif ışık kaynağı 

 basit laser pointer içerisinden çıkarılan mercek 

 kameralı cep telefonu  

 

Set 2: 

 60x Mini Cep Mikroskobu içerisinden çıkarılan 2 adet lens,  

 16,5 cm uzunluğunda plastik boru (gövde tüpü),  

 17 cm uzunluğunda plastik boru (ana destek tüpü),  

 10 cm (1-2 adet destek tüpü),  

 portatif ışık kaynağı,  

 20X15 cm kalın karton (kaide için),  

 siyah renkli ince mukavva (gövde tüpünün içini kaplamak için),   

 iki taraflı yapışkan bant,  

 mercekleri tüpe sabitlemek için yapışkan ya da silikon tabanca  

 2 adet paket lastiği 

 makas 

 kameralı cep telefonu  

 

Not:  

*Boruların çapı 1,5 cm olmalı. 

**Borular tesisatçılar ve elektrikçilerden alınabilir. 

Güvenlik önlemleri 

Katılımcılar kesme ve eğer yapıştırma işlemlerinde silikon tabanca kullanacak iseler dikkatli 

olmalıdır. 

Etkinliğin Uygulanması / Etkinliğin Uygulanma Süreci 

1. Bilim Merkezi Süreci 
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a. Etkinliği Nasıl Uygulayabilirim? 

b. Rehberlikli Sorgulayıcı-Araştırma: 5 Aşamalı Öğrenme Modeli 

c. Çalışma Kağıdı 1-2, Öğrenci Değerlendirme ve Etkinlik Değerlendirme Kağıdı 

2. Etkinlik Sonrası 

3. Bilim Merkezi süreci 

d. Etkinliği Nasıl Uygulayabilirim? 

Araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı benimsenen etkinlikte STEM disiplinlerinin 

bütünleştirildiği mühendislik tasarım yöntemini içerecek biçimde planlanmıştır. NRC’ye (2009) 

göre sorgulayıcı-araştırma yaklaşımı “gözlem yapmayı, soru sormayı, önceden bilinenleri 

görmek için kitapları ve diğer bilgi kaynaklarını gözden geçirmeyi, araştırmalar planlamayı, 

deneysel deliller ışığında önceden bilinenleri gözden geçirmeyi, verileri toplamak, analiz etmek 

ve yorumlamak için araçlar kullanmayı, cevaplar, açıklamalar ve tahminler önermeyi ve 

sonuçları diğerleriyle paylaşmayı içeren çok yönlü bir etkinliktir”. Bu etkinlikte de amaç bu 

süreci öğrencilere yaşatmak olmuştur.  

NRC’ye (2009) göre sorgulayıcı-araştırma 5 temel özelliğe sahip olmalıdır. 

1. Öğrenciler, bilimsel soru sorma sürecine katılırlar.  

2. Soruları cevaplandırırken delillere öncelik verirler.  

3. Delillere dayalı açıklamalar oluştururlar.  

4. Açıklamalar ile bilimsel bilgi arasında bağlantı kurarlar.  

5. Açıklamalarını diğerleriyle paylaşır ve savunurlar.  

b. Mühendislik Tasarım Süreci 

Etkinlikte izlenen mühendislik tasarım süreci basamakları aşağıdaki gibidir: 

 Problemi belirleme  

 Probleme yönelik farklı çözümler üretme  

 Olası çözümleri değerlendirme  

 Prototip üretme  

 Prototipi test etme ve yeniden düzenleme  

 Ürünü oluşturma ve paylaşma basamaklarını içermektedir (ITEA, 2000, s.99). 

Katılımcılar etkinliği bu akışa uygun olarak tamamlamışlardır. Başlangıçta, eğitmen/öğretmen 

mikroskobun tarihçesi görsellerle destekleyerek anlatır. İlgi çekmek için ve gerçek bir probleme 

dayalı süreci anlatmak ve bilim tarihine vurgu yapmak için; Antony van Leeuwenhoek’un bir 
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manifaturacı olduğundan ve kumaşların kalitesini anlamak için geliştirdiği merceklerin zaman 

içinde bugünkü mikroskoplara kadar uzanan gelişiminden söz eder. Anlatımında Antony van 

Leeuwenhoek’tan başlayarak sırasıyla Robert Hooke’un, Ernst Abbe’nin, Ernst Ruska’nın 

mikroskobun gelişimine katkılarından söz eder. Işık mikroskobu ve elektron mikroskobunun 

çalışma prensiplerinden bahseder. Ayrıca ışık mikroskobunun kısımlarını mikroskop üzerinde 

göstererek tanıtır. Ernst Abbe’nin elektron mikroskobunun keşfi ile 1986 yılında Nobel Ödülü 

aldığını belirtir.  

 

Resim 1. Çeşitli Mikroskop Örnekleri 

 

Resim 2. Mikroskobun Tarihsel Gelişimi 
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1300’lü yıllarda merceklerin keşfinden başlayan sürecin ancak 1600’lı yıllarda bir araya gelerek 

optik aygıtlara dönüştüğünü, 1900’lü yılların sonunda ise elektron mikroskobunun keşfinin 

yapılabildiğini söyler. Böylece bir ürünün ortaya konmasında bazen çok uzun sürelerin 

geçebildiğini bazen de bu buluşların hemen ardından çok sayıda yeni keşiflerin ortaya çıktığını 

belirtir. Örneğin; gelişmiş ışık mikroskopları ve elektron mikroskobunun keşfi ile hücre teorisi 

ve hücre organelleri hakkında çok detaylı bilgiler elde edildiğini, yine atom ve moleküllerle ilgili 

birçok yeni bilginin ortaya çıkmasına yol açtığını ifade eder. Böylece bilimdeki gelişmelerin 

bazen hızlı, bazen yavaş olduğunu; bilimdeki gelişmelerin teknolojiyi ve teknolojideki 

gelişmelerin bilimi desteklediğine değinir. Mikroskopta incelenen objenin kaç defa 

büyütüldüğünün nasıl hesaplanacağını örnekle açıklar. Pekiştirmek için çeşitli objektif ve 

oküler büyütme oranlarını vererek mikroskop büyütme oranlarını hesaplatır. 

Eğitmen/Öğretmen tüm bu süreci interaktif olarak yürütmelidir.  

Eğitmen/Öğretmen öğrenenleri 3 kişilik gruplara ayırır. İşbirliği halinde kedilerine verilen 

malzemelerle (iki farklı malzeme seti) mikroskop tasarımı yapmaları istenir. Birinci tipteki 

mikroskop ışık mikroskobunu temsil eden daha mekanik bir sistemden oluşurken, ikinci tipteki 

mikroskop Hooke mikroskobunu temsil eden ve daha basit malzemelerle hands-on biçimde 

oluşturulabilmektedir. Grupların tamamının her iki tipteki mikroskobun tasarımını 

gerçekleştirmeleri ve çeşitli materyalleri, hazır preparatları ve tek hücreli bir canlıyı (örneğin 

daphnia) gözlemeleri sağlanır. Ayrıca mekanik sistemde cep telefonlarının kameraları 

(merceklerini kullanarak) ile görüntüyü ayarlama ve kaydetmeleri istenir.  
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Resim 3. Basit Işık Mşkroskobunu Temsil Eden Mekanik Tasarımdan Örnekler 

(Katılımcılardan fotoğraf kullanımları için izin alınmıştır.) 

 

Giriş kısmında anlatılan ışık mikroskobunun kısımlarının daha iyi anlaşılması ve pekişmesi 

amacı ile birinci set kullanılır. Bu sette mekanik parçaların uygun şekilde birleştirilmesi ve 

sonunda cep telefonunun kamerası ile görüntünün incelenmesi ve kaydedilmesi sağlanır. 

Böylece gelişen teknolojilerin buluşlara entegre edilmesiyle yenilikçilik kavramının somut 

örneği sunulur.  Ayrıca bu etkinlikte birleştirilecek mekanik parçalar üzerindeki deliklerin sayısı, 

vidaların sayısı, şeffaf plexi levhaların boyutları gibi ipuçları parçaların doğru birleştirilmesi için 

yeterlidir. Bu ipuçları mühendislik tasarım sürecini kolaylaştırıcı rol oynar. Böylece bir sonraki 

setin mühendislik tasarım sürecine hazırlık olur.  

 

Eğitmen/Öğretmen öğrenenlere “Bir ışık mikroskobunun kısımlarını iyice öğrendiniz, en basit 

şekliyle bir mikroskop yapmak isteseniz hangi malzemeleri isterdiniz?” diyerek onlardan 

mercek, tüp, ışık kaynağı cevaplarını alır. Gruplara daha önceden hazırlanmış olan 

malzemelerden istediklerini, istedikleri miktarda alabileceklerini söyler. İkinci etkinliğe başlanır.  

 

Mühendislik Tasarım Süreci 

 

1. Problem Durumunun Verilmesi 

 

Eğitmen/Öğretmen öğrencilere problem durumunu verir. 

 

Problem:  

Basit malzemelerle mikroskop tasarımı nasıl yapılır?  

2. Probleme yönelik farklı çözümlerin üretilmesi  
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Problem durumuna yönelik çözümler üretilirken eğitmen/öğretmen öğrencilere yönlendirici 

sorular sorabilir. Gerektiğinde doğrudan cevabı vermeden onlara ipuçları vererek yönlendirir. 

Örnek olarak öğretmen/eğitmen her gruba şu soruyu sorabilir: 

 Borular arasında fark var mı? Neden? 

 İçi siyah kartonla kaplı olan borunun (gövde tüpü) ışık mikroskobunda hangi kısmı 

temsil ediyor olabilir? Neden? 

 Kaç mercek gereklidir?  

 

3. Olası çözümleri değerlendirme  

 

Öğrenenler çeşitli çözümleri değerlendirerek bir tanesini uygulamaya karar verir ve nedenlerini 

açıklar. Eğitmen/Öğretmen mikroskop tasarımlarını yapmalarını ister. 

 

Bu aşamada öğretmen/eğitmen her grubu gezerek öğrencilere kullandıkları malzemelerle ilgili 

şu soruları sorabilirler: 

 

 Tek boru ve tek mercek kullananlara, böyle bir mikroskop olup olamayacağını sorar. 

Bu tasarımın mikroskop değil sadece büyüteç olduğunu söyler.  

 Kaç boru kullandınız? Kullandığınız boruları seçme amaçlarınız nelerdir? 

 Kaç mercek kullandınız? Neden?  

 Kullandığınız borular ve mercekler ile net görüntüye ulaşabildiniz mi? 

 Boruları sabitlemede güçlük yaşıyor musunuz? 

 Düzeneği sabit ve görüntü elde edilebilir bir hale getirdiniz mi? 

 

4. Prototip üretme  

Öğrenenler istedikleri malzemeleri kullanarak prototiplerini oluştururlar.  

 

5. Prototipi test etme ve yeniden düzenleme 

Öğrenenler oluşturdukları prototipleri test eder ve eksikliklerine göre yeniden düzenlerler. 

Eğitmen/Öğretmen öğrencilere şu soruları sorabilir: 

 

 Boruları sabitlemede güçlük yaşıyor musunuz? 

 Düzeneği sabit ve görüntü elde edilebilir bir hale getirdiniz mi? 

 Ürününüzün sınırlılıkları nelerdir? Bu sınırlılıkları nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? 
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 Ürününüzün verimliliğini nasıl artırabilirsiniz? 

 Hazırladığınız düzeneği daha az malzeme kullanarak da yapabilir misiniz? 

 Ürününüzü tasarlarken maliyetini göz önünde bulundurdunuz mu? 

 Bu malzemeler dışında başka ne tür malzemeler olabilirdi? 

 

6. Ürünü oluşturma ve paylaşma  

 

Öğrenenler ürünlerini oluştururlar. Ürünlerini isimlendirebilirler, marka ismi ve amblemi 

bulabilirler. Reklam ve pazarlama stratejisi bulabilirler. Ürünlerini sırasıyla tanıtıp, pazarlama 

yapabilirler. Diğerleri grupların düzeneklerini değerlendirir ve varsa eksik yönlerini tartışırlar. 

Her grubun mutlaka farklı tasarım yaptığı ortaya çıkar. Eğitmen/Öğretmen tasarımların farklı 

olmasını tıpkı bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını yaparken ya da ürün ortaya koyarken 

olduğu gibi sahip oldukları ön bilgiler, deneyimler, sosyo-kültürel geçmişleri, kişisel inançları 

nedeniyle farklı bakış açıları sonucu olarak açıklar. Böylece bilimsel bilginin öznelliğine 

değinilmiş olur. En net görüntünün elde edildiği, en az maliyetli, en estetik ürünün seçimi 

yapılır.   

Aşağıda tasarım örnekleri sunulmuştur. Katılımcılardan fotoğraf kullanımları için izin alınmıştır. 

 

2. Etkinlik Sonrası  

 

Katılımcılar çeşitli materyalleri hem gerçek bir mikroskopta hem de kendi tasarladıkları iki ayrı 

tipteki mikroskopta inceleyebilirler. Farklı tasarımlar için devam edebilirler. 
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Projedeki Yeri ve Önemi  

Bilim merkezi ortamlarını okuldaki öğretime entegre edecek aktiviteler ve sınıf içi 

uygulamalarına ihtiyaç vardır. Türkiye’deki bilim merkezlerinde çeşitli deney sistemlerini 

okullardaki fen dersleri ile ilişkilendirerek öğrencilerin fen konularını daha anlamlı şekilde 

öğrenmeleri sağlanabilir. Ülkemizdeki bilim merkezlerinde farklı kimya kavramları konusunda 

etkinlik, atölye ve uygulamaları oldukça sınırlı olup bilim merkezlerinde kimya alanına ilişkin 

genellikle periyodik tablo ve element kavramları üzerinde durulmaktadır. Proje kapsamında 

yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları özellikle eğitmenlerin kimya ve biyoloji konularında etkinlik 

ve atölye örneklerine ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştur. BİLMER Projesi kapsamında 

geliştirilen bu etkinlik, özellikle Bilim Merkezlerinde atölye şeklinde uygulanabileceği gibi 

okullarda öğretmenler tarafından Bilim Merkezi ziyaretlerine entegre edilerek veya buna imkân 

bulunmayan durumlarda doğrudan sınıfta uygulanabilir. Geliştirilen etkinlik bilim 

merkezlerinde, okul eğitimine entegre edilerek kullanılabilecek şekilde oluşturulmuştur. Bilim 

merkezlerinde bu etkinlik ile yapılan eğitimlerle öğrencilerin fen dersine olan ilgilerinin ve 

yaratıcılıklarının artması sağlanabilir. 

Bilmer Modelinde Etkinliğin Türü 

Renklerin Kimyası-1 Asit Baz Belirteçleri etkinliği özellikle Bilmer modelinin “İnteraktif Bilimsel 

Gösteri Deneylerinin Geliştirilmesi ve Öğretim Programlarına Entegrasyonu” modülüne uygun 

olarak öğretmen-eğitmen grubu için fen bilimleri sınıflarına sunulacak bir öğretim dizini şekilde 

geliştirilmişidir. 

  Etkinliğin Uygulandığı Proje Eğitimleri 

1. 2. Tanıtım Çalıştayı: Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenleri: 7-8 Nisan 2018 

2. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Fizik-Kimya- Biyoloji 

Öğretmenleri: Temmuz 2017 

www.bilmer.gazi.edu.tr 

BİLMER MeGeP, 2016. Tüm hakları saklıdır. (TÜBİTAK 1001 Proje No: 114K646) Bu belgedeki 

hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da herhangi bir yerde kullanılamaz. Belgedeki 

bilgiler izinleri alındıktan sonra kaynak gösterilerek kullanılabilir. 

TÜBİTAK BİLMER Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Projesi 

Renklerin Kimyası-1 Asit Baz Belirteçleri Etkinliği 
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3. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Fen Bilgisi 

Öğretmenleri: Temmuz 2017 

4. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Kocaeli Bilim Merkezi: 

Mart 2017 

5. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Fizik-Kimya- Biyoloji 

Öğretmenleri: Kasım 2016 

6. Bilim Merkezi-Okul İşbirliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Kursu; Fen Bilgisi 

Öğretmenleri: Ekim 2016  

“RENKLERİN KİMYASI-1: ASİT BAZ BELİRTEÇLERİ” ETKİNLİĞİ 

Etkinliğin Özü 

Etkinlik ilk aşamada gösteri şeklinde herhangi bir anlatım yapılmadan sunulur. Sunumdan 

sonra, katılımcılardan gözlemlerine dayanarak etkinlikle ilgili bir soru sorarak  “renk değişiminin 

nasıl olduğu” ile ilgili tahminde bulunmaları istenir. Yapılan tahminlerin doğru olup olmadığını 

anlamak için bir tartışma ortamı oluşturulur. Gösteri, katılımcılar tarafından kurdukları 

hipotezleri test etmek için tekrar yapılır. Eğitmen rehberliğinde katılımcıların doğru 

açıklamalara ulaşmaları sağlanır. Etkinlik, argümantasyon destekli sorgulayıcı araştırma 

yaklaşımı temel alınarak planlanmıştır. 

Etkinliğin Amacı 

Bu etkinliğin amacı öğrencilere,  

 Asit-baz çözeltilerinde kullanılan farklı indikatörlerin farklı pH’larda renk değişimini 

sağlayabileceği,  

 Bu renk değişimlerinin indikatörün türüne bağlı olarak faklı olabileceği, 

 H+ ve OH- iyonlarının etkileşime girdiğini düşündürmektir. 

Öğrenme Kazanımları 

Günlük hayatta ulaşılabileceği bazı malzemeleri asit-baz belirteci olarak kullanır.  

Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur.  

Konu ile ilgili deney yolu ile çıkarımlarda bulunmaları sağlanır.  

Asitler sulu ortamda H+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle 

tanıtılarak basit örnekler verilir.  

İndikatörlerin asit-baz tepkimelerini izleme açısından önemi vurgulanır.  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İndikatörün kullanım amacını bilir.    

Farklı indikatörlerin farklı pH aralıklarında renk değiştirdiğini bilir.   

İndikatörün H3O+ iyonu derişimine göre renk değiştirdiğini bilir.   

Çeşitli çözeltilerin asitlik derecelerini belirleyebilmek için uygun indikatörleri seçer.   

Fiziksel ve kimyasal olaylara eşlik eden renk değişimini gözlemleyerek kaydeder. 

Öğrencilerin gözlemlerine dayalı olarak tahminde bulunurlar. 

 

Sınıf/Yaş Düzeyi 

Ortaokul ve Lise (5-12) 

Faaliyet Süresi 

Hazırlama süresi: 30 dk 

Gösteri süresi: 10 dk 

Aktivite süresi: 20 -40 dk 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Argümantasyon Destekli sorgulayıcı araştırma 

Materyaller 

 Cam fanus, 1 adet 

 Beher 250 mL, 6 adet 

 Damlalık şişesi, 6 adet 

 Sodyum hidroksit çözeltisi (NaOH) 0,01 M, 1L 

 Hidroklorik asit çözeltisi (HCl) 0,01 M, 1L 

 Sitrik asit, derişik 

 İndikatör çözeltileri,  

fenolfteleyn 1,35g 

timolftaleyn 0,6g 

p-nitrofenol 6,5g  
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Not: İndikatörlerden yararlanılarak çözelti ortamında 6 farklı renkte çözelti oluşturmak için bu 

3 indikatör çeşitli oranlarda karıştırılarak çözeltiler hazırlanmaktadır. Bu oranlar etkinliğin 

uygulama aşamasında verilmiştir. 

Güvenlik Önlemleri 

 Hidroklorik asit seyreltilmesine rağmen göz, deri ve diğer dokular için aşındırıcı olabilir. 

 Sodyum hidroksit seyreltilmesine rağmen göz, deri ve diğer dokular için aşındırıcı olabilir. 

 İndikatör çözeltileri etil alkol içerdiğinden yanıcı sıvıdır, alev alma riski vardır, sıcaktan ve 

açık alevden uzak tutunuz. 

 Kimyasal sıçrama için gözlük, kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler ve kimyasal 

dayanıklı önlük giyin.  

 Etkinlik sonrasında atılacak olan çözeltiler bol su eşliğinde deri ile temas ettirmeden 

lavaboya dökülebilir. 

Etkinliğin Uygulanması  

3. Bilim Merkezi Öncesi Hazırlık Süreci 

d. Bilim Gösterilerini Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim? 

e. Argümantasyon Destekli Araştırma Ve Sorgulama Modeli 

f. Bilim Merkezi Gezisi Öncesinde Öğretmen Ne Yapabilir? 

g. Birinci Gösteri İçin Maddeleri Nasıl Hazırlayabilirim? 

4. Bilim Merkezi Süreci 

d. Birinci Gösteriyi Nasıl Yapabilirim? 

e. Birinci Gösteri İçin Çalışma Kâğıdı 

5. Bilim Merkezi Sonrası Süreç: Sınıf Ortamı 

a. İkinci Gösteriyi Nasıl Yapabilirim? 

• Kendi İndikatörümüzü Yapalım-1 (Her Madde İndikatör Görevi Görür Mü?) 

• Kendi İndikatörümüzü Yapalım-2 (Kırmızı Lahana Deneyi) 
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4. Bilim merkezi Öncesi Hazırlık süreci 

 

d. Bilim Gösterilerini Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyim? 

Konunun en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak etkili bir gösterinin aşağıdaki özellikleri 

özelliklere sahip olması beklenmektedir: 

 Gösteri süreci zamanlanmış ve sınıf düzeyine uygun olmalıdır. 

 Gösteride gerekli olan malzemeler önceden hazırlanmış olmalı ve ders süresince bir 

problemle karşılaşmamak adına gösteri önceden prova edilmelidir. 

 Gösteri ve malzemeler tüm sınıfın görebileceği bir konumda ve boyutta olmadır. 

 Gösteri basit, anlaşılır ve düzenli olmalıdır. 

 Gösteri süresince yapılan etkinlikler kısa sürede sonuç vermelidir. Aksi taktirde 

öğrencilerin dikkati ve ilgisi dağılacaktır. 

 Gösteride sunulan aktivite çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir, bu nedenle etkili bir 

gösterinin bir başka önemli özelliği tekrarlanabilir olmasıdır. 

 Gösteri dramatik ve çarpıcı olmalıdır. Yani öğretmenin sadece etkinliği yapmak yerine 

öğrencilerle etkileşim içinde öğretimi gerçekleştirmesi gösteriyi daha ilgi çekici 

kılacaktır.  

 Başarılı bir gösterileri için tanıdık, güvenli ve basit materyaller kullanılabilir.  

 (Shakhashiri, 1985; Freedman, 2000) 

e. Argümantasyon Destekli Sorgulayıcı Araştırma Modeli 

Bu etkinlik argümantasyon destekli sorgulayıcı araştırma modeli temel alınarak uygulanmıştır. 

Bu öğretim yaklaşımı bilimsel okuryazarlığı geliştirmeye yardımcı olur ve öğrencilerin bilimsel 

alışkanlıklarını geliştirmelerine, bilimsel açıklamalar için kanıt sunmalarına ve eleştirel 

düşünmelerine olanak tanır ve aynı zamanda öğretmenlerin müfredatta bilimin öğretilmesini 

destekleyecek şekilde teşvik edilmesini sağlar. Bilimsel argümantasyon süreci sadece tartışma 

ortamı yaratarak iddialar öne sürmek değildir. Bu süreçte katılımcıların bir bilim insanı gibi akıl 

yürütme, sorgulama becerilerini kullanarak ve ellerindeki verilerden yararlanarak bir sonuca 

varmalarını da sağlamaktır. (Sampson vd., 2009; Demiroğlu vd., 2015) 

Gösteri öncesinde konu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan öğrencilere, özellikle ilköğretim 
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seviyesindekilere gösteri hakkında daha rahat fikir yürütebilmeleri adına asit-baz konusundaki 

temel kavramlar (asit baz, pH, indikatör tanımları gibi) hatırlatılabilir.  

f. Bilim Merkezi Gezisi Öncesinde Öğretmen Ne Yapabilir? 

Bilim merkezi etkinliği öncesinde öğretmen: Bilim Merkezine önceden öğretmen tarafından 

ziyaret yapmalı, ilgili eğitmenle iletişime geçerek yapılacak etkinlik ya da var olan atölye ve 

deneyler hakkında bilgi almalıdır. Bu doğrultuda öğrencilerin ilgisini artırmak için öğrencilere 

konu ile ilgili ön bilgi verilmelidir. Asit-baz konusundaki temel kavramlar anlatılabilir; asit baz, 

pH, indikatör kavramları gibi 10. sınıflar için “asitler, bazlar ve tuzlar” ünitesinde en azından pH 

ve indikatör kavramlarına kadar anlatıldıktan sonra pekiştirme amaçlı bilim merkezi ziyareti 

yapılabilir. 

 

g. Birinci Gösteri İçin Maddeleri Nasıl Hazırlayabilirim? 

Birinci gösteri, bilim merkezlerinde uygulanması için geliştirilmiş bir etkinliktir. Ancak 

malzemelerin temini sağlanabilirse öğretmenler tarafından da hazırlanabilir ve uygulanabilir. 

Bu amaçla gösterinin ilk basamağı için aşağıda anlatılan adımlar izlenebilir. 

Etkinliğin ön hazırlığı öğrenciler gelmeden önce yapılmış olmalıdır. Hazırlanan indikatörler 

hakkında gerekli bilgilerin (adı, oranı, rengi gibi) öğrencilere etkinlik sürecinin, 5E öğrenme 

döngüsünde “açıklama” aşamasında verilmesi önerilmektedir.  

İndikatör çözeltilerinin hazırlanması (her biri 30 mL etil alkolde): 

1. Mor  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,45 g fenolftaleyn ve 0,2 g 

timolftaleyn 

2. Mavi  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,2 g timolftaleyn 

3. Yeşil  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,2 g timolftaleyn ve 2 g p-nitrofenol. 

Asitleştirmek için 1 M HCl’den 5 damla eklenebilir. 

4. Sarı  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 1 g p-nitrofenol. Asitleştirmek için 1 

M HCl’den 5 damla eklelenebilir. 

5. Turuncu  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 2 g p-nitrofenol ve 0,15 g 

fenolftaleyn. Asitleştirmek için 1 M HCl’den 5 damla ekle. 

6. Kırmızı  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 1.5 g p-nitrofenol ve 0,75 g 

fenolftaleyn. Asitleştirmek için 1 M HCl’den 5 damla eklenebilir. 

(Flinn Scientific, 2012) 
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Sihirli sıvı olarak adlandıran çözeltiler için: 

 1L’lik 0,01 M NaOH çözeltisi hazırlamak için ağzı kapatılabilen 1L’lik balon joje (asit-

baza dayanıklı bir kapta olabilir) içine bir miktar musluk suyu ilave edilir. Üzerine hassas 

terazide cam saat veya petri kabında tarttığımız 0,4 g NaOH ilave edilir. Balon jojeyi 

dikkatli bir şekilde çalkalayarak NaOH’in suda çözünmesi sağlanır. Daha sonra balon 

jojeye içindeki çözelti 1L olana kadar su ilavesi yapılır. Bu işlemin sonunda 1L’lik 0,01 

M NaOH çözeltisi hazırlanmış olur. 

 1L’lik 0,01 M HCL çözeltisi hazırlamak için ağzı kapatılabilen 1L’lik balon joje (asit-baza 

dayanıklı bir kapta olabilir) içine bir miktar musluk suyu ilave edilir. Üzerine %37’lik 

derişik HCl çözeltisinden alınan 0,8 mL HCl çözelti ilave edilir daha sonra balon jojeye 

içindeki çözelti 1L olana kadar su ilavesi yapılır. Bu işlemin sonunda 1L’lik 0,01 M HCl 

çözeltisi hazırlanmış olur. 

Güvenlik önlemi için hatırlatma: Bir miktar suyu önceden balon joje içerisine  koymamızdaki 

amaç, asitlerin ve bazların suda çözünmesi "ekzotermik" yani ısı veren bir olaydır. Derişik asit-

baz üzerine az miktarda su eklendiğinde reaksiyon sonucu açığa çıkan ısı eklenen az 

miktardaki suyu buharlaştırır. Ani bir şekilde yoğun asit ortamında oluşan ve dışarı çıkmaya 

çalışan su buharı asidin etrafa saçılmasına neden olur. Ayrıca, asit üzerine eklenen su fazla 

olduğunda bu sıçrama ilk birkaç damla ilave edildiğinde gözlenirken, su ilavesine devam 

edildiğinde artık sıçrama olmaz, fakat açığa çıkan yüksek ısı nedeniyle cam kabın çatlama ve 

kırılma ihtimali mevcuttur. Bu nedenle, daima su üzerine asit-baz eklemek en doğru ve akılcı 

yoldur. 

 Öğrenciler gelmeden tüm sınıfın görebileceği bir yere 6 tane 250 mL’lik beher kaplarını 

yan yana dizin. İlk behere 3 damla mor indikatör çözeltisi ekleyin. İkinci behere 3 damla 

mavi indikatör çözeltisi ekleyin. Her bir behere hazırlanan indikatör çözeltilerini 

eklemeye devam edin. (Hangi indikatörü hangi sırada ekleyeceğinizi siz 

belirleyebilirsiniz). Çözücünün buharlaşması için bir süre bekleyin. 

Gösteriden önce hazırlamış olduğunuz HCl ve NaOH çözeltilerini masanın altına öğrencilerin 

göremeyeceği şekilde yerleştirin. Böylece siz beherlere farklı çözeltiler (sihirli sıvılar) dökerken 

iki çözeltinin de görünümü aynı olduğundan öğrenciler tek bir sıvı kullandığınızı düşünecektir. 

Yani öğrencilerin gözünde tek bir sıvıyı beherlere dökerek renk değişimi sağlamış olacaksınız 

5. Bilim Merkezi Süreci 

Bilim merkezi ziyareti esnasında eğitmen/öğretmen, öğrencilerin indikatör konusuna ilgisini 

çekmek için bilim merkezinde “Renklerin Kimyası-1 asit baz belirteçleri” etkinliği atölye 
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çalışması olarak yapılabilir. Etkinlik sırasında öğretmen ve eğitmen iş birliği ile öğrencilere 

sorular yöneltilebilir. Etkinliğin sonunda öğrencilerinde soru sorarak tartışmalarına izin 

verilebilir. 

e. Birinci Gösteriyi Nasıl Yapabilirim? 

Birinci gösteri için öğrenciler geldikten sonra aşağıdaki adımlar takip edilebilir: 

1. Dizmiş olduğunuz 6 behere de yaklaşık 50 mL 0,01 M’lik hidroklorik asit çözeltisini ilave 

edin. Dökülen çözeltiler renksiz görünecektir. 

 

 

2. Daha sonra her bir behere yaklaşık 75 mL 0,01 M’lik sodyum hidroksit çözeltisi ilave edin. 

Her bir çözelti renksiz olan görünümünden aşağıdaki renklere dönüşecektir. 

 

 

3. Her bir behere tekrar yaklaşık 100 mL 0,01 M’lik hidroklorik asit çözeltisi ilave edin. 

Beherdeki çözeltiler renksiz olacaktır. 

 

5. Daha sonra tekrar her bir behere yaklaşık 0,01 M’lik sodyum hidroksit çözeltisini beherdeki 

çözeltiler tekrar renkli olana kadar ilave edin. Her bir çözelti renksiz olan görünümünden 

aşağıdaki renklere tekrardan dönüşecektir. 
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Not: Behere koyduğunuz asit ve baz çözeltilerinin miktarı önemli değildir. Asit ve baz 

çözeltilerini her eklemede beherdeki çözeltiler nötralize olacaktır ve pH değeri tam ters yönde 

değer alacaktır.  

6. En son aşamada beherdeki tüm çözeltiler içinde az bir miktar sitrik asit olan 2 L’lik geniş bir 

kaba dökülebilir. Sonuçta elde edilen çözelti asidik ve renksiz olacaktır. 
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f. Birinci Gösteri İçin Çalışma Kâğıdı 

Aşamalar  Sorular 

 

1 Yaptığımız gösteride her behere aynı sıvıdan ekleyip nasıl farklı 
renkler elde etmiş olabiliriz? 

İddia: 

İddianın gerekçesi: 

İddia ile ilgili veriler: 

2 Etkinlikteki sıvıların üzerine sıvı eklendikçe bir renkli bir renksiz 
olmasını nasıl açıklayabiliriz? 

İddia: 

İddianın gerekçesi: 

İddia ile ilgili veriler: 

3 Sizce etkinlikte kullandığımız sıvı/sıvılar ne olabilir? 

İddia: 

İddianın gerekçesi: 

İddia ile ilgili veriler: 

4 Etkinliğin en son aşamasında bütün renkli sıvılar karıştırılınca nasıl 
oluyor da renksiz bir sıvı elde ediliyor? 

İddia: 

İddianın gerekçesi: 

İddia ile ilgili veriler: 

Çalışma 
Yapraklarını 
Doldururken 

Dikkat Edilmesi 
Gereken 
Sorular 

 

 Topladığınız bilgilerin güvenilir olduğundan emin olmak için grubunuz 
ne yaptı? Ölçüm hatasını azaltmak için ne yaptınız? 

 Grubunuz, veriyi analiz etmek için ne yaptı? Neden bu yoldan 
yapmaya karar verdiniz? Hesaplamalarınızı kontrol ettiniz mi? 

 Grubunuzun analiz sonuçlarını yorumlamasının tek yolu bu mu? 
Analiz yorumunuzun uygun olduğu sonucuna nasıl vardınız? 

 Grubunuz kanıtlarını neden bu şekilde sunmaya karar verdi? 

 Grubunuz, bu konuda karar vermeden önce başka hangi iddiaları 
tartıştı? Neden diğer fikirlerinizden vazgeçtiniz? 

 Grubunuzun iddiasından ne kadar eminsiniz? Güvenirliğinizi arttırmak 
için ne yapabilirdiniz? 
 

6. Bilim Merkezi Sonrası Süreç: Sınıf Ortamı 

Bilim merkezi sonrasında öğretmen, öğrencilerin konuyu kalıcı şekilde öğrenmelerini 

pekiştirmek için günlük hayatta kullanılan malzemelerle “Kendi İndikatörümüzü Yapalım” (ikinci 

gösteri) etkinliği ile kendi indikatörlerini nasıl yapabileceklerini tartışmaları ve yapmaları 

sağlanabilir. 

a. İkinci Gösteriyi Nasıl Yapabilirim? 
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Bu aşamada öğretmenlerin uygulayabileceği “Kendi İndikatörümüz Yapalım” adlı 2 farklı 

etkinlik önerilmiştir.  

Kendi İndikatörümüzü Yapalım 1 – Her Madde İndikatör Görevi Görür mü?  

Öğrencilere,  

 Sizce doğada bulunan her madde asit-baz indikatörü olarak kullanılabilir mi? neden?  

 Bir maddenin asit-baz indikatörü olduğunu nasıl anlarız?  

soruları yöneltilir. Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda denemek istedikleri maddeler 

indikatör olarak belirlenir.  Bu etkinlikte sabit olanlar asit olarak hazırlanan limon suyu ve baz 

olarak hazırlanan sodyum karbonat çözeltisidir. Aşağıda indikatör olarak kullanılmak istenen 

karışımlara örnekler verilmiştir. 

 300 mL suda 3 g sodyum karbonat çözünür ve bazik çözelti hazırlanır. (Her öğrenci 

için aynı) 

 2-3 damla limon sıkılarak limon suyu asidik çözelti olarak hazırlanır.  (Her öğrenci için 

aynı) 

 200 mL suda 20 g kırmızı lahana haşlanıp suyu süzülerek hazırlanır. 

 200 mL suda 20 g kırmızı turp haşlanıp suyu süzülerek hazırlanır. 

 200 mL şalgam suyu hazırlanır. 

 200 mL çay demi hazırlanır. 

 200 mL nar suyu hazırlanır 

 200 mL havuç suyu hazırlanır…. 

Öğrenciler gerektiği kadar deney tüpü ve tüplük alır. Eşit miktardaki deney tüplerini asit ve baz 

olarak etiketler. Asit olarak limon karışımını baz olarak sodyum karbonat çözeltisini kullanırlar. 

Asit ve baz olarak etiketledikleri tüplere 5 damla hazırladıkları limon ve karbonat çözeltisini 

damlatırlar. Sonraki aşamada sırasıyla hazırladıkları karışımları tüplere damlatarak renk 

değişimlerini gözlerler ve aşağıdaki gibi hazırlanan tabloyu doldururlar. Renk değişimi olan 

maddeleri indikatör olarak adlandırabilirler. 
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Tablo 1: İndikatör Belirleme Çizelgesi 

No 
Gözlenen 

renk 

İndikatör olarak 
denenen maddenin 

rengi 

İndikatör olarak 
denenen madde 

Sıvı 

1   Kırmızı lahana Asit (limon suyu) 
2   Kırmızı lahana Baz (karbonat 

çözeltisi) 
3   Çay demi Asit (limon suyu) 
4   Çay demi Baz (karbonat 

çözeltisi) 
5   Şalgam suyu Asit (limon suyu) 
6   Şalgam suyu Baz (karbonat 

çözeltisi) 
7   Havuç suyu Asit (limon suyu) 
8   Havuç suyu Baz (karbonat 

çözeltisi) 
     

     

 

Kendi İndikatörümüzü Yapalım 2 – Kırmızı Lahana Deneyi  

İndikatör olarak kullanılacak olan kırmızı lahana yaprakları küçük küçük parçalanır. Lahana 

parçaları bir tencereye konulur ve üzerine kaynar su ilave edilir. Yarım saat kadar soğuması 

beklenir. Tenceredekiler süzgeçten geçirilir. Lahana suyunun rengine dikkat edilir. 6 bardağa 

bir miktar dökülür. İsteğe bağlı olarak denenmek istenen maddeler bardaklara eklenir ve 

aşağıda verilen Tablo 3 ün öğrenciler tarafından doldurulması istenir. 

 

Tablo 2: Kırmızı lahana suyuna eklenen maddeler sonucunda meydana gelen renk değişimleri 

 Eklenen madde Başlangıç rengi Sonuç rengi Asidik bazik özellik 

1. bardak Limon    

2. bardak Soda    

3. bardak Çamaşır suyu    

4. bardak Toz deterjan    

5. bardak Sıvı el sabunu    

6. bardak Su    
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Cevapları 

 

Argümantasyon Destekli Araştırma Sorgulama Modeli 

Aşamalar Yönlendirici Sorular ve Süreç 

Dikkat çekme aşaması: 

İlgi çeker ve merak 

uyandırır. Öğrencilerin 

kafasında? Bırakır 

Öğrencilerin işlenen konu 

hakkındaki bilgilerini 

ortaya çıkarmaya çalışır. 

 

Bu bölümün amacı öğrencilerin (katılımcıların) dikkatlerini 

konuya çekmek ve ilgi uyandırmaktır. Hiçbir şey anlatılmadan 

etkinlik gösteri deneyi şeklinde öğrencilerin önünde yapılır. 

Öğrenciler gelmeden önce 6 farklı indikatör damlatılan 

beherlere, öğrencilerin önünde “sihirli sıvı” olarak adlandıran 

NaOH ve HCl çözeltileri eşit miktarda konulur. Öğrenciler, 

beherlerdeki sıvıların NaOH çözeltisi ekledikçe 6 farklı renk 

oluştuğunu, HCl ekledikçe tüm beherlerdeki sıvıların renksiz 

olduğunu gözlemler. Küçük yaş grupları için şu soru sorulabilir: 

“Sihir mi kimya mı?” 
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Keşfetme aşaması:  

Öğretmen, öğrencilerin 

kendisinden talimat 

beklemeksizin birlikte 

çalışmalarını teşvik eder. 

Öğrencilere gözlemler. 

Gerektiğinde öğrencilerin 

araştırmalarına yeniden 

yönlendirecek sorular 

sorar. 

 

Bu aşamada öğrencilere sorular yönlendirerek etkinlikte 

anlatılmak istenen indikatör, renk değişimi ve pH değeri 

arasındaki bağlantıyı bulmalarını sağlayacak şekilde 

argümantasyon destekli bir süreç izlenir. Bu süreçte 

öğretmenlerin yapılan gösterilerden kendi gözlem ve 

deneylerini yaparak elde edilen verilere göre çeşitli açıklamalar 

yapması ve diğer öğretmenlerle paylaşarak bu açıklamalar 

üzerinde kapsamlı bir tartışma ve eleştirme süreci yapılması 

istenir. Uygulama sürecinde argümantasyon destekli bir 

tartışma ortamı yaratmak için öğretmenlere birinci gösteri için 

çalışma yaprakları verilmiştir. Şu sorular ile tartışma yapılabilir: 

 Bu etkinlikte ne oluyor? Sihir mi? Kimya mı? 

 Her behere aynı sıvıdan ekleyip nasıl farklı renkler elde 

etmiş olabiliriz? 

 Her bir beherde aynı indikatör mü (belirteç) vardır? 

 Beherlerde bulunan indikatörlerin hangi özellikleri 

birbirinden farklıdır?  

 Sizce hangi indikatörleri kullanmış olabiliriz? 

 Neden fenolftalein, timolftalein ve p-nitrofenol? 

 Etkinlikteki sıvıların üzerine sıvı eklendikçe bir renkli bir 

renksiz olmasını nasıl açıklayabiliriz?  

 Sizce etkinlikte kullandığımız sıvı/sıvılar ne olabilir?  

 Etkinliğin en son aşamasında bütün renkli sıvılar 

karıştırılınca nasıl oluyor da renksiz bir sıvı elde 

ediliyor? 
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Açıklama aşaması:  

Öğrenciler kavramları 

kendi ifadeleri ile 

açıklamaya açıklamaya 

çalışır. Öğrenciler kendi 

düşüncelerini destekleyen 

deliller sunar. Kavramlar 

açıklanırken öğrencilerin 

önceki deneyimlerine 

temel alır. 

 

Açıklama aşamasında öncelikle etkinliğin başlarında gizli 

tutulan ve keşfetme aşamasındaki argümantasyon sürecinde 

katılımcıların kendileri tarafından ortaya çıkarılmasını 

istediğimiz bilgiler (indikatör adları, asit-baz çözeltileri) 

aşağıdaki gibi toparlanarak sınıfı da ilgili sorularla tartıştırmak 

suretiyle aşağıdaki bilgilere göre açıklanmalıdır.  

Bu etkinlikte fenolftaleyn, timolftaleyin ve p-nitrofenol adlı 

indikatörler kullanılmıştır. Bu indikatörler asit çözeltisi içinde 

renksizdirler. Bazik bir çözeltinin içinde ise fenolftaleyn pembe, 

timolftaleyin mavi ve p-nitrofenol sarı renge dönüşmektedir. 

Etkinlikte kullanılan indikatörler ile üç renkten daha fazlasını 

elde etmek mümkündür. Renk skalasında ki herhangi bir rengi 

elde etmek için bu ana renkleri belli oranlarda karıştırmak 

yeterlidir. 

1. Mor  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,45 g 

fenolftaleyn ve 0,2 g timolftaleyn 

2. Mavi  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,2 g 

timolftaleyn 

3. Yeşil  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 0,2 g 

timolftaleyn ve 2 g p-nitrofenol. Asitleştirmek için 1 M 

HCl’den 5 damla ekle. 

4. Sarı  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 1 g p-

nitrofenol. Asitleştirmek için 1 M HCl’den 5 damla ekle. 

5. Turuncu  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 2 g p-

nitrofenol ve 0,15 g fenolftaleyn. Asitleştirmek için 1 M 

HCl’den 5 damla ekle. 

6. Kırmızı  %95’lik 30 mL etil alkol çözeltisi içine 1,5 g 

p-nitrofenol ve 0,75 g fenolftaleyn. Asitleştirmek için 1 

M HCl’den 5 damla ekle.  

Her bir indikatör çözeltisi etkinlikten önce kimse görmeden 

beherlere birkaç damla eklenmekte ancak sonrasında 

görünmemektedir. Çünkü indikatörler alkol çözeltisi içinde 

çözünerek hazırlanmıştır. Alkol de hızlı buharlaştığından 

damlatıldıktan sonra geriye sadece indikatör tortusu kalıyor. 

Bu tortu beher içinde göze çarpmayacak kadar azdır. Böylece 

beherlere asit çözeltisi eklendiğinde renksiz baz çözeltisi 

eklendiğinde farklı renkler ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak farklı indikatörlerin farklı pH değerlerinde farklı 

renkler verebileceğini öğrencilerin görmelerini ve anlamlarını 

sağlamaktayız. Bu etkinlik için neden fenolftaleyn, timolftaleyin 
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ve p-nitrofenol adlı indikatörler kullanıldığını aşağıdaki tabloyu 

yansıtarak öğrencilerin tartışarak kendilerinin keşfetmeleri 

sağlanır. Bu indikatörleri kullanmaktaki amaç belli pH 

değişimlerinde tek renk değişimi olmasındandır.  

 

Derinleştirme aşaması:  

Öğrenciler öğrendikleri 

kavramları ve becerilerini 

farklı durumlar için 

uygular. 

Bu aşamada öğrencilerin öğrendikleri pH ve indikatör 

kavramlarının günlük hayattaki kullanımlarını öğrenmesi 

sağlanabilir. Bilim merkezi sonrasında öğretmen, öğrencilerin 

konuyu kalıcı şekilde öğrenmelerini sağlamak için günlük 

hayatta kullanılan malzemelerle “Kendi İndikatörümüzü 

Yapalım 1 ve 2” (ikinci gösteriler) etkinlikleri gerçekleştirilebilir. 

Kendi İndikatörümüzü Yapalım-1 (Her Madde İndikatör 

Görevi Görür Mü?) 

Öğrencilere,  

 Sizce doğada bulunan her madde asit-baz indikatörü 

olarak kullanılabilir mi? neden?  

 Bir maddenin asit-baz indikatörü olduğunu nasıl 

anlarız?  

soruları yöneltilir. Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda 

denemek istedikleri maddeler indikatör olarak belirlenir.  Bu 

etkinlikte sabit olanlar asit olarak hazırlanan limon suyu ve baz 

olarak hazırlanan sodyum karbonat çözeltisidir. Lahana suyu, 

turp suyu, şalgam, çay demi suyu, nar suyu gibi karışımlar 

indikatör olarak kullanılabilir. Bu anlamda öğrencilerden 

gelecek karışım öneriler de dikkate alınabilir. İndikatörler 

belirlendikten sonra indikatör belirleme çizelgesinin 

doldurulması sağlanır. 

Kendi İndikatörümüzü Yapalım-2 (Kırmızı Lahana Deneyi) 

İndikatör olarak kullanılacak olan kırmızı lahana yaprakları 

küçük küçük parçalanır. Lahana parçaları bir tencereye 

konulur ve üzerine kaynar su ilave edilir. Yarım saat kadar 

soğuması beklenir. Tenceredekiler süzgeçten geçirilir. Lahana 

suyunun rengine dikkat edilir. 6 bardağa bir miktar dökülür. 
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İsteğe bağlı olarak denenmek istenen maddeler bardaklara 

eklenir ve renk değişim tablosunun öğrenciler tarafından 

doldurulması istenir. 

Değerlendirme aşaması: 

Performans 

değerlendirme, ürün 

üretime, portfolyo veya 

diğer aşamalardaki 

etkinlikleri değerlendirme 

yapılabilir. 

Değerlendirme sürecinde aşağıdaki uygulamalar yapılabilir; 

 Bilim merkezi sonrasında yapılan etkinliklerde 

doldurulan tablolar ders sonrasında toplanıp süreç 

değerlendirmesi yapılabilir. 

 Asit, baz, pH, indikatör kavramlarını kullanarak 

kavram haritası oluşturmaları istenebilir. 

 Yaygın olarak ya da deneyde kullanılan indikatörlerin 

pH renk değişim aralıkları renkli bir tablo ya da çizelge 

olarak öğrencilere yaptırılabilir.   

 

Kaynaklar 

Ayas, A., Sözbilir, M. 2015. Kimya Öğretimi, Öğretmen Eğitimcileri, öğretmenler ve öğretmen 

adayları için iyi uygulama örnekleri (1. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık. 

Course Hero. 2016. https://www.coursehero.com/file/10016275/BigChemistry/, 

Son Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2018 

Demiroğlu, B., Yeşiloğlu, N., & Köseoğlu, F. 2015. Argümantasyon İle Kimya Öğretimi. Alipaşa 

Ayas & Mustafa Sözbilir (Ed.), Kimya Öğretimi (s. 417-444). Ankara: Pegem. 

Flinn Scientific. 2012. https://www.flinnsci.com/media/622105/91853.pdf  

Son Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2018 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). 2017. İlköğretim Fen Bilimleri Dersi (3-8. sınıflar) Öğretim 

Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). 2012. İlköğretim Fen Ve Teknoloji 8. Sınıf Ders Kitabı. Ankara: 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. 

Rutgers University. 2016. http://cldfacility.rutgers.edu/content/rainbow-connection-

rainbow-colors-mixed-acid-base-indicators, 

Son Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2018 

Sampson, V., Grooms, J., & Walker, J. 2009. Argument-driven inquiry. The Science 

Teacher, 76(8), 42. 

https://www.coursehero.com/file/10016275/BigChemistry/
https://www.flinnsci.com/media/622105/91853.pdf
http://cldfacility.rutgers.edu/content/rainbow-connection-rainbow-colors-mixed-acid-base-indicators
http://cldfacility.rutgers.edu/content/rainbow-connection-rainbow-colors-mixed-acid-base-indicators


77 
Bu kitapçıkta yer alan tüm tanıtım ve uygulama örnekleri BİLMER Mesleki Gelişim Projesi kapsamında geliştirilmiş veya 

gerekli izinler alınarak uyarlanmıştır. Kitapçıkta yer alan her türlü bilgi, fotoğraf, etkinlik örneği BİLMER projesi referans 

verilmeden kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 

Fotoğraflar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BİLMER PROJESİ ile  

BİLİM MERKEZLERİNDE ÖĞRENME  

EĞLENCELİDİR! 

BİLMER Kitapçığına www.bilmer.gazi.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.  

http://www.bilmer.gazi.edu.tr

