
Bilimsel proje, merak edilen bir konu hakk›nda bilimsel yöntem
kullanarak bir deney, araflt›rma, koleksiyon ya da bir bulufl yapma

sürecidir. Araflt›rma yapmay›, araflt›rma sonuçlar›n› bir raporla
düzenlemeyi ve en sonunda tüm bulgular› sunmay› içerir. Siz de

bilimsel proje yapabilirsiniz. Bunun için tek yapman›z gereken, bil-
imsel proje haz›rlaman›n aflamalar›n› buradaki oklar›n gösterdi¤i

s›rada izleyip uygulamak!

Proje Konusunu
Seçin
Projenizi ilgilendi¤iniz,
sevdi¤iniz, u¤raflmak
istedi¤iniz bir konuda seçin.
Akl›n›za gelen tüm
düflünceleri not edin.
Notlar›n›z› bir günlü¤e yaz›n.
Toplad›¤›n›z tüm belgeleri bir
dosya içinde saklay›n.
Bunlar›, projenizi sergilerken
izleyicilere de sunabilirsiniz.
Seçti¤iniz konuyla ilgili,
merak etti¤iniz bir soruyu
belirlediyseniz ilk
aflamay› geçtiniz
demektir.

Bilgi Toplay›n
Konunuzla ilgili bilgi toplay›n.
Kitap, dergi, ansiklopedi,
broflür, ‹nternet, film, ses
kayd›, foto¤raf, resim ve afifl
gibi kaynaklar bulabilirsiniz.
Hayvanat bahçesi, botanik
bahçesi, milli parklar, müzeler,
laboratuvarlar, t›p merkezleri,
gökyüzü gözlemevleri, üniver-
siteler vb. kurum ve
kurulufllara gidebilir, fen ve
teknoloji, teknoloji ve tasar›m
gibi derslerin ö¤retmenleri,
gökbilimciler, biyologlar, vete-
rinerler, doktorlar, pilotlar vb.

uzmanlarla
görüflebilirsiniz. 

Hipotez Kurun
Yapt›¤›n›z araflt›rmalar sonucun-
da elde etti¤iniz bilgilere göre
merak etti¤iniz sorunun yan›t› ne
olabilir? Art›k sorunuzun yan›t›yla
ilgili bir ön tahminde bulunabilir,
yani hipotezinizi kurabilirsiniz.
Hipotezinizin do¤ru olup
olmad›¤›n› bulman›z› sa¤layacak
deneyler neler olabilir? Bu
deneyleri yaparken hangi
malzemeleri kullanabilirsiniz?
Hangi ölçümleri yapman›z yararl›
olur? Bu sorular›n yan›tlar›n›
düflünün.

Rapor Yaz›n 
Rapor, konu

hakk›nda yapt›¤›n›z
her türlü araflt›rman›n

özetidir. Bafllang›çtan bitifle,
projeyle ilgili tüm bilgileri
içerir. Kolay anlafl›l›r ve
düzenli olmal›d›r.
Raporunuzu, 5-10 sayfa
uzunlu¤unda haz›rlaya-
bilirsiniz. Bir rapor flu bölüm-
leri içerir: Kapak, ‹çindekiler,
Özet, Girifl, Yöntem-
Araflt›rma, Sonuç-
De¤erlendirme, Kaynaklar,
Katk›da Bulunanlar. Yaz›lar›n
sat›r aralar›na boflluk b›rak›l›r.
Mümkünse raporunuzu bil-
gisayarda yaz›n ve bir dosya-
da sunun.

Sunum Haz›rlay›n 
Bilimsel bir projenin sonuçlar›
mutlaka di¤er insanlarla
paylafl›l›r. Bu, sunum yaparak
gerçeklefltirilir. Bunun için bir
masa ve pano gerekir.
Masan›n üzerinde deney
düzene¤i, model, rapor, özet
ve proje günlü¤ünüzü sergi-
leyin. Panonuzda projenizin
ad›, merak etti¤iniz soru,
hipotez, yöntem, sonuç vb. bil-
gilere yer verin. Ayr›ca, ilginç
bilgiler, grafik, flekil ve
foto¤raflarla panonuzu zengin-
lefltirebilirsiniz. 

Yarat›c›l›¤›n›z›
Kullan›n 
Yapt›¤›n›z deneyi,
haz›rlad›¤›n›z modeli ya da
buldu¤unuz sonuçlar›
herkesin anlayabilece¤i bir
biçimde düzenlemeye
çal›fl›n. Üstelik projenizi
e¤lenceli bir hale getire-
bilirsiniz. Bunu, renkler, re-
simler, foto¤raflar, sesler,
müzik vb. s›n›rs›z malzemeyi
kullanarak baflarabilirsiniz.
Böylece insanlar› hem
flafl›rt›r hem de e¤lendire-
bilirsiniz. ‹flin yarat›c›l›k k›sm›
size kalm›fl. Ancak izledi¤iniz
bilimsel yöntem aflamalar›n›
mutlaka gösterin.

Hipotezi S›nay›n
Hipotezinizi s›namak için deney
yap›n, gözlemlerinizi kaydedin ve
bir sonuca var›n. Tasarlad›¤›n›z
deneyi kontrollü olarak yap›n.
Sonucu etkileyecek koflullardan
birini de¤ifltirip di¤erlerini sabit
tutarak yap›lan deneylere “kontrollü
deney” denir. Deneyi yaparken
tüm gözlemlerinizi ve
düflüncelerinizi not edin. Notlar›n›z,
olas› hatalar›n›z›n nerede oldu¤unu
bulman›z› kolaylaflt›rabilir. Elde
etti¤iniz sonuçlar› grafikler, tablolar,
çizimlerle gösterin. Buldu¤unuz
sonuçlar› gösteren modeller de
yapabilirsiniz. 
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AA
Akci¤er nas›l çal›fl›r?
Asit ya¤murlar›n› nas›l önleriz?
Asitler ve bazlar›n özellikleri neler?
Atomun içinde ne var?
Ay’›n evreleri nas›l oluflur?

BB
Bas›nç yaflam›m›z› nas›l etkiler?
Basit makinelerden nerelerde
yararlan›yoruz?
Bitkiler nas›l fotosentez yapar?
Bize Günefl’ten sonra en yak›n y›ld›z ne
kadar uzakl›kta?
Böcekler neden bu kadar çeflitlidir?
Bütün maddeler karbon içerir mi?

CC--ÇÇ
Canl›lar aras›ndaki besin iliflkileri nas›l
s›n›fland›r›labilir?
Çevremde hangi bitki ve hayvanlar yafl›yor?
Çevremde hangi toprak çeflitleri var?
Çimlenme nas›l olur?
Çözeltiler nas›l oluflur?

DD
Depremler nas›l oluflur?
Dinozorlar neden yok oldular?
Durgun elektrik nas›l oluflur?
Dünya’n›n yuvarlak oldu¤unu nas›l
kan›tlar›z?
Dünyada kaç çeflit element var?
Dünyadaki maddelerin en küçük yap›tafl›
nedir?

EE
Ekosistem nedir?
Elektrik nedir, nas›l oluflur?
Elektrom›knat›s nas›l yap›l›r?
Enerji nas›l oluflur?
Enerjiyi nas›l verimli kullanabilirim?
Erozyon nas›l oluflur?
Evrende kaç y›ld›z var?

FF
Fareler neden gece etkindir?
F›nd›¤›n içinde hangi vitamin ve mineraller
var?
Fosil yak›tlar›n küresel ›s›nmaya etkisi
nedir?
Fosiller nas›l oluflur?
Foto¤raf makinesi nas›l çal›fl›r?

GG
Gerikazan›m için neler yapmal›y›z?
Gezegenler nas›l oluflur?
Gökkufla¤› nas›l oluflur?
Göz nas›l çal›fl›r?
Günefl enerjisinden nas›l yararlan›r›z?
Günefl ve Ay tutulmas›nda neler olur?

HH
Hangi maddeler yal›tkan, hangileri ilet-
kendir?
Hangi yiyecekler niflasta içerir?
Hava kirlili¤i nas›l oluflur?
Hava tahminleri nas›l yap›l›r?
H›z› nas›l hesaplar›z?
Hücre zar›ndan maddeler nas›l geçer?
Hücrenin içinde ne var?

II--‹‹
Is› nas›l iletilir?
Ifl›k nas›l yay›l›r?
‹ki yaflaml›lar›n hem karada hem suda
yaflayabilmelerini sa¤layan özellikleri ne-
lerdir?
‹nci nas›l olflur?

KK
Kaç çeflit mineral var?
Kalp nas›l çal›fl›r?
Kap› zili nas›l çal›fl›r?
Kömür nas›l oluflur?
Köpek yavrular› neden birbirleriyle
bo¤uflur?
Kristaller nas›l oluflur?
Kulak nas›l çal›fl›r?
Kufllar›n özellikleri nelerdir?
Küresel ›s›nma nas›l oluflur?
Kütle ve a¤›rl›k aras›ndaki fark nedir?

LL
Leylekler neden göç eder?
Limon neden küflenir?
Lüleburgaz tafl›n›n özellikleri neler?

MM
Maddeler nas›l kimyasal tepkimeye girer?
Maddelerin hacimlerini nas›l ölçebilirim?
Maddenin dördüncü hali var m›?
Makaralar nas›l çal›fl›r?
Mantarlar bitki mi?
Manyetik alan nas›l oluflur?
Memeliler nerelerde yaflar?
Mikroorganizmalar nerede yaflar?

NN
Neden cisimler yere düfler?
Neden hayvanlar k›fl uykusuna yatar?
Neden kan gruplar› var?
Neden kimi bal›klar tuzlu suda, kimileri tatl›
suda yaflar?
Neden zeytinya¤› suyun üzerinde kal›r?

OO--ÖÖ
Omurgal› hayvanlar›n özellikleri neler?
Omurgas›z hayvanlar›n özellikleri neler?
Ormanlar› korumak için neler yapmal›y›z?
Orangutanlar nerede yaflar?
Ördeklerin ayakalr› neden perdelidir?

PP
Parmak izi nas›l al›n›r?
Periyodik cetvel nas›l oluflmufl?
Petrol nas›l elde edilir?
Pusula nas›l çal›fl›r?
Pilin enerjisi nereden gelir?
Pi say›s› ne ifle yarar?

RR
Renkleri nas›l görürüz?
Roketler nas›l çal›fl›r?
Rüzgâr enerjisinden nas›l yararlan›r›z?
Reçine nas›l oluflur?

SS--fifi
Sabun nas›l yap›l›r?
Sera etkisi nedir?
Seri ve paralel ba¤l› elektrik devreleri nas›l
kurulur?
Ses nas›l yay›l›r?
Sindirim sistemi nas›l çal›fl›r?
Solunum sistemi nas›l çal›fl›r?
Su kaç deredece donar?
Su kirlili¤i nas›l engellenir?
Suyun kaynama s›cakl›¤› kaç derecedir?

TT
Teleskop nas›l çal›fl›r?
Termometre nas›l çal›fl›r?
Tohumlar nas›l yay›l›r?
Tozlaflma nas›l olur?
Tuzlu su kar›fl›m›ndaki tuzu nas›l ay›rabili-
riz?

UU--ÜÜ
Uranüs bize ne kadar yak›n?
Uydular ne ifle yarar?
Uzayda ses yay›l›r m›?
Un Nas›l Yap›l›r?
Üreme sistemi nas›l çal›fl›r?

VV
Van gölünün suyunda neden yüksek oran-
da soda bulunur?
Vadiler nas›l oluflur?
Vantilatörü kim buldu?
Voltmetre neyi ölçer?

YY
Yanarda¤lar nas›l oluflur?
Yang›n› ne söndürür? 
Yapraklar nas›l su kaybeder?
Y›ld›zlar nas›l oluflur?

ZZ
Zaman nas›l ölçülür?
Zebralar›n bedenlerindeki siyah-beyaz
çizgiler ne ifl yarar?
Zeytin nas›l yetiflir?
Zil nas›l çal›fl›r?

1. hafta

Bilimsel proje haz›rlamaya karar verdi¤im tarih:

‹lgilendi¤im konular:

Seçti¤im konu:

Bu konuda merak etti¤im sorular: 

Pefline düflece¤im soru:

Bilgi toplamaya bafllad›¤›m tarih:

Seçti¤im konuyla ilgili buldu¤um kaynaklar:

‹nceledi¤im ‹nternet siteleri:

Ziyaret etti¤im kurumlar, görüfltü¤üm uzmanlar
ve biliminsanlar›: 

2. hafta

Tüm bilgileri toparlad›m. Elde etti¤im önemli
bilgiler: 

‹flte benim hipotezim:

Hipotezi s›namak için tasarlad›¤›m düzenek: 

Deney yapmak için gerekli malzemeler:

Deneyin yap›l›fl›:

3. hafta

Deney için gerekli malzemeleri ald›¤›m tarih:

Deneyimi yapmaya bafllad›¤›m tarih:

Deneyimi bitirdi¤im tarih:

Deney sonuçlar›m:

4. hafta
Projemi daha iyi sunmak için foto¤raf, resim gibi
araçlardan hangilerini seçebilirim? Benim seçtik-
lerim:

Deneyimi tekrar yapt›m, sonuçlar› kontrol ettim.
Bunlar› önceki sonuçlarla karfl›laflt›rd›¤›mda elde
ettiklerim: 

Deney sonuçlar›m› kolayca gösterebilmek için
grafik, tablo vb. malzemelerden hangilerini seçe-
bilirim? Benim seçtiklerim:

Sunum haz›rlamaya bafllad›¤›m tarih:

Sunumumu nas›l zenginlefltirebilirim?

Sunumumu haz›rlarken bilgisayar kullanay›m m›?

Sunumum için model haz›rlayay›m m›?

Projemi daha iyi aktarabilmek için baflka neler
yapabilirim? 

Sunumum için gerekli malzemeler:

5. hafta

Sunum için gerekli malzemeleri toplad›¤›m
tarih:

Tüm bilgi ve deney sonuçlar›n› bir araya getirip
proje raporumu yazmaya bafllad›¤›m tarih:

Raporumda bulunmas› gereken bafll›klar:

6. hafta

Sunum panomu haz›rlad›¤›m tarih:

Birkaç kez her fleyi kontrol etti¤im tarih: 

Projemi sunma denemeleri yapt›m. Düzeltmem
gerekenler:

Projemi sundu¤um tarih:

Projemi yaparken beni en çok mutlu edenler:

Projemi yaparken en çok zorland›¤›m durumlar:

Proje haz›rlaman›n bana kazand›rd›klar›:

Projemi yeniden yap›yor olsayd›m neleri farkl›
yapard›m?

AA’’ddaann  ZZ’’yyee  PPrroojjee  ÖÖnneerriilleerrii

Bilimsel proje haz›rlarken planl› olmak çok önemlidir.
Yapaca¤›n›z ifllerin s›ras›n› belirlemek iflinize yarar.

Böylece hiçbir terslik olmadan projenizi zaman›nda
bitirebilirsiniz. Bunun için afla¤›daki alt› haftal›k zaman çizelgesini
kullanabilirsiniz. Bu çizelgeyi t›pk› bir günlük gibi düflünebilirsiniz.

Haz›rlayan: Tu¤ba Can
Çizimler: P›nar Büyükgüral
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