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BEN LİDERİM ÇÜNKÜ MERCANLIYIM PROJE AMACI 
 
 
 
 
 

               Eğitim sektöründe çeyrek asrı aşkın bir kurum olarak, kurulduğumuz günden itibaren, 
         Gelişimi ve değişimi kendimize ilke edindik. Öğrencilerimize kişisel potansiyellerini ve yeteneklerini     
         Sonuna kadar kullanmalarına olanak sağlayan bir eğitim ortamı sunduk.                                                

              Öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sınav                
alanlarında göstermiş oldukları başarılarla ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer  
Almanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
        
                     

  

                 

               

 

 MERCAN KOLEJİ; öğrencilerini Lider olarak yetiştiren, sorgulayan, düşünen, iletişim kuran, cesur, 
bilgili, prensip sahibi, duyarlı, açık fikirli, dengeli ve dönüşümlü düşünen, bilgiye ulaşmayı bilen, 
teknolojiyi araç olarak kullanan, kendini sürekli geliştiren iyi insan olma değerlerine sahip, millî şuuru 
yüksek ve dünya ile iletişim kurabilen, Dünya’nın ve ülkemizin gereksinim duyduğu “dünya insanı” 
olarak yetiştirmektedir.  

                                                          

 

 



                                                                              

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                   

                                                      

                                              
        Mercan Koleji olarak hedefimiz; 

 Öğrencilerimizi; sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız aklının süzgecinden  
geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek. 

 Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına 
katkıda bulunmak. 

 Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir biçimde kullanıp;  küresel gelişmeleri takip etmelerini ve 
uluslararası düzeyde başarılı olabilmelerini sağlamak. 

 Öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini kullanmayı öğrenmesinin yanında inovasyona yönelip 
teknoloji üretir hale gelmelerini sağlamak.                                                                                                     

 Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm       
önerileri üretebilmeye yönlendirmek. 

 Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu          
kabul ederek belirlemek. 

 Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler 
yapmalarına yardımcı olmak. 

 Milli ve evrensel değerleri kucaklayan, ülkemizin ve dünyamızın aydınlık geleceğine ışık olacak     
lider ve başarılı nesiller yetiştirmektir. 
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Bilimsel Araştırma Projelerinde Uyulması Gereken Etik 
Kurallar 

Bu projede, sunumu gerçekleşecek araştırma projelerinin öğrencinin özgün düşünce ve 
fikirlerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve 
becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.  

Bu projeye katılan öğrenci ve danışmanların aşağıda belirtilen bilimsel araştırma etik 
kurallarına uyması gerekir: 

● Proje özgün olmalıdır.  
● Proje öğrenci tarafından yapılmalıdır. 
● Konu uzmanından gereğinden fazla yardım alınmamalıdır. 
● Kullanılan bilgi kaynakları, destek alınan kişi ve kurumlar, malzemeler belirtilmelidir. 
● Kendisine ait olmayan, sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışma 

proje olarak sunulmamalıdır. 
● Projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşünceleri kaynak göstermeksizin 

kullanılmamalıdır. 
● Proje sahibi öğrenciler daha önce katıldıkları bir projenin içeriğini değiştirmeden, başlığı, 

başvuru alanını veya kelime değişimleriyle tekrar sunmamalıdır. 
● Proje halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmemelidir. 

 
 
 



23 
 

 

                                                                                    

 
 

                                                          
 
 

Mercan Kolejinde Bilimin Önemi ve Bilimsel Uygulama 

Çalışmaları Nasıldır? 
 
Bilim, sınırları bulunan, doğal dünyayı anlamamızı ve doğadaki olayları açıklamamızı 

sağlayan insan ürünü bir etkinliktir. Bilimin en temel amaçlarından biri bilimsel yöntem ve 
teknikler kullanarak, araştırılabilir, test edilebilir (sınanabilir) sorulara yanıtlar aramak ve 
güvenilir bilgi oluşturmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için adım adım takip edilmesi önerilen tek 
bir bilimsel yöntem bulunmamaktadır. Ancak bilim insanları araştırmak istediği bilimsel 
bilginin türüne göre benzer yöntemler ve uygun veri toplama teknikleri kullanabilirler. 

 

        Öğrencilerin çeşitli bilimsel uygulamalar yaparak bilimin doğası ile ilgili aşağıda verilen    
temaları öğrenmesi önemlidir: 

• Bilimsel yöntem ve eleştirel bakabilme, 
• Gözlem ve deney yoluyla elde edilen verilerin yorumlanması ve doğru sunumu 
• Hipotez ve tahmin (tahminlerde bulunma ve kanıt toplama test etme için esastır) 
• Hayal gücü ve yaratıcılık 
• Çevresini sorgulayabilme ve fikir beyan etme 
• Bilimsel düşünmenin çeşitliliği (Dünyayı incelemenin çeşitli yolları, önerilebilecek tek 

bir bilimsel yöntem olmadığı) 
• Bilimin kesin olmayan/değişebilir doğası 
• Bilimsel bilginin öznelliği 
• Bilimsel bilginin gelişiminde işbirliği 

Bilimsel uygulamalar; deney, veri toplama ve kanıt elde etme, sosyal iletişim, model 
geliştirme ve matematiksel işlem yapma, açıklama geliştirmenin yanı sıra mühendisler gibi 
tasarım problemlerini çözmek için kullanılan becerileri de kapsar. Mühendislik tasarımı bilimsel 
araştırmaya benzer olsa da önemli farklılıklar içerir. Bilimsel araştırma, sorgulama yoluyla 
cevaplanabilecek bir problemin çözümünü içerirken, mühendislik tasarımı tasarım yoluyla bir 
problemin çözümünü içerir. Öğrencilerin mühendislik tasarım yönlerinin güçlendirilmesi onların 
günlük yaşamlarındaki fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin (dört STEM alanı) ilişkisini 
anlamalarını sağlar. Ayrıca bu uygulamalar “bilimsel girişimciliği” de motive eder. 
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BİLİMSEL UYGULAMA BECERİLERİ 

 

1. Soru Sorma ve Problemi Tanımlama Becerisi: 

Bilim insanları meraklıdır ve gözlemler yaparlar. Örneğin; Gökyüzü neden mavidir? 
Alzheimer hastalığının sebepleri nelerdir? Cristiano Ronaldo’nun hızı, kuvveti, oyun zekâsı, 
dayanıklılık açısından diğer futbolculardan farklı yönleri nelerdir? Dinazorlar neden yok 
oldular? Mars’ta yaşam bulunur mu? gibi soruların yanıtlarını merak ederler. Ancak her merak 
edilen sorunun araştırılması mümkün olmayabilir. Bir sorunun araştırılabilmesi için 
tanımlanabilir, ölçülebilir, bilimsel yöntemlerle test edilebilir ve kontrol edilebilir olması 
gereklidir. 

Mühendisler de meraklıdır, ancak genellikle bir şeyin nasıl ve neden çalıştığına ve 
insanların ihtiyaçlarına uygun çözümler tasarlamaya odaklanırlar. Mühendisler problemin 
çözümünün; mantıklı, hızlı ve düşük maliyetli olmasına dikkat ederler. 

 

2. Model Oluşturma ve Kullanma Becerisi: 

Bilim insanları çoğu zaman doğal olgu ve olayları anlamak ve açıklamak için çok çeşitli 
bilimsel modeller ve simülasyonlar (benzetimler) oluşturur. Bilimsel modeller gerçeğin tıpa 
tıp kopyası değildir. Bilimsel modeller gözlem yapabilmemizin mümkün olmadığı Gen, DNA, 
kara delik gibi farklı bilimsel olguların teknoloji ve bugünkü verilerle açıklanmasına ve hayal 
edilmesine imkân sağlar. 

Mühendisler ise var olan sistemleri, gelecekte ve gerçekleşebilecek yeni problemlere 
olası çözümleri, zaman, maliyet ve farklı durumlarda kullanımı açısından test edebilmek, 
üretilen yeni tasarımların güçlü ya da sınırlı özelliklerini ortaya koyabilmek, yeni ürün 
geliştirmek ve yeni tasarımların kullanıcı ya da müşteriye tanıtımı (pazarlama) için model ve 
simülasyonları kullanır. 
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3. Araştırma Planlama ve Gerçekleştirme Becerisi: 

Bilim insanları doğada, sahada ya da laboratuvarda araştırmalarını, bağımlı ve bağımsız 
değişkeni en iyi şekilde tanımlayarak test eder. Veri toplama sürecinde kullanılan yöntemler, 
var olan teorilerin ve açıklamaların test edilmesine ya da yenilerinin üretilmesine imkân 
sağlar. 

Mühendislerin araştırmaları ise yeni tasarımları için kriter ya da parametreler belirlemek, 
var olan tasarımları test etmek, yeni teknolojiler üretmek, belirli koşullarda tasarımlarının  
yüksek verimli, düşük maliyetli, etkili ve uzun süreli kullanıma uygunluğunu ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilir. 

 

4. Veri Analizi ve Yorumlama Becerisi: 

Bilim insanları ve mühendisler araştırmalarından elde ettikleri verilere dayalı olarak 
sonuçlarını belirli bir düzen (tablo, grafik, şekil, şema, harita vb). içerisinde yorumlar ve 
tahminde bulunur. 

 

5. Matematiksel ve Hesaplamalı Düşünme Becerisi: 

Bilim ve mühendislik uygulamaları genellikle geometri, mantık ve matematiksel analizler 
gibi matematiksel bilgi kullanımını gerektirir. Bilim insanları değişkenleri ve değişkenler 
arasındaki ilişkileri ifade etmek için matematikten yararlanırken, mühendisler tasarımı 
oluşturan parçaların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak için matematikten yararlanırlar.  
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6. Açıklamalar Oluşturma ve Çözümler Tasarlama Becerisi: 

Bilimin amacı doğal dünyayı anlamamızı ve doğadaki olayları açıklamamızı sağlamaktır. 
Açıklama, değişken ya da değişkenlerin birbiri arasında nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ya 
da birbirlerini nasıl etkilediklerini belirten iddiaları içerir. Bu iddialar genellikle bilim 
insanlarının bilimsel bir soruya cevap verecek şekilde tasarladığı bir araştırma sonucunda 
topladığı verilerden elde ettiği çıkarımlardır. 

Mühendislikte ise problemlere fonksiyonel, uyumlu, uygulanabilir, maliyeti ucuz, güvenli, 
estetik çözümler tasarlamak esastır. Problemlere çözüm üretmek, problemi tanımlama, 
ürünü oluşturma, tasarım, test etme ve geliştirme süreçlerini içeren sistematik bir süreçler 
bütünüdür. 

Sınıf içi uygulamalarında öğrencilerin öğrendikleri bilgiler üzerinden kendi açıklamalarını 
oluşturmaları beklenir. Bir mühendisin yaptığına benzer olarak da geliştirilen açıklamayı 
veya ürünü belirli kriter ya da parametrelere göre test etmesi ve geliştirmesi hedeflenir. 

 

7. Kanıtlardan Argüman Oluşturma Becerisi: 

Argümantasyon, bilimsel açıklamalar ve çözümler hakkında uzlaşma sağlama sürecidir. 
Bilim insanları bilimsel araştırma sürecinde verileriyle destekledikleri argümanlarını, 
sonuçlarını, ölçüm ve iddialarını diğer bilim insanlarıyla değerlendirir. 

Mühendisler ise bir tasarım problemini çözerken veya yeni bir ürün test ederken, takım 
arkadaşlarıyla sistematik ve eleştirel bir şekilde kendi modellerini diğer modellerle maliyet, 
verimlilik, kullanım açısından karşılaştırabilmek amacıyla kanıta dayalı argümanlar 
oluştururlar. 

Öğrencilerin de bilimsel bir olayı araştırma, bir tasarımı test etme veya bir açıklamayı 
daha iyi temsil edecek bir model oluşturma süreçlerinde, birbirlerinin fikirlerini dinlemeleri, 
karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri için argümantasyon sürecini kullanmaları 
beklenmektedir. 
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8. Bilgi İletişimi Kurma Becerisi: 

Bilim adamları ve mühendisler, ürettikleri fikirleri ve yöntemleri açıkça ve ikna edici bir 
şekilde sunabilmelidir. Bilimsel ve teknik metinleri okuyabilme, anlayabilme, yorumlayabilme 
ve üretebilme, açık ve ikna edici bir şekilde aktarma bilim ve mühendislikte de temel bir 

                        

gerekliliktir. Fikirleri bireysel olarak ve gruplar halinde eleştirmek ve iletmek kritik bir mesleki 
faaliyettir. Bilim insanları ve mühendislerin genellikle en sık kullandıkları bilgi iletişim araçları, 
tablolar, diyagramlar, grafikler, modeller, interaktif uygulamalar/görseller ve denklemlerdir. 

Bilim insanları ve mühendisler çok değişik konularda yukarıda ayrıntılı olarak verilen 
bilimsel uygulama becerilerini, hayal gücü ve yaratıcılıklarını da kullanarak farklı bilgiler, 
materyal ve yöntemler üretirler. Bilimsel araştırmalarda bilimsel uygulama becerilerinin 
tamamı aynı araştırmada ve belirli bir sırada kullanılmayabilir 
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Bilimsel Yöntem ile Teknolojik Tasarım Süreci Adımlarının 
Karşılaştırılması 

Neden İki Süreç Var? 
 

Bilim insanları ve mühendisler insanlığa farklı şekillerde katkıda bulunurlar. Bilim insanları, 
dünya hakkında test edilebilir açıklamalar ve tahminler yapmak için bilimsel yöntemi kullanırlar. 
Bir bilim insanı bir soru sorar ve bu soruyu cevaplamak için bir deney geliştirir. Mühendisler ise 
problemlere çözüm üretmek için mühendislik tasarım sürecini kullanırlar. Bir mühendis belirli 
bir ihtiyacı tanımlar ve sonra ihtiyacı karşılayan bir çözüm oluşturur. Mühendislik tasarımı çoğu 
zaman belirli kriterleri karşılayan ve / veya belirli bir görevi yerine getiren bir ürünü (bir makine 
veya bilgisayar kodu gibi) tasarlamayı içerir. Bilim insanlarının ve mühendislerin amaçları farklı 
olduğu için, çoğunlukla farklı süreçleri takip ederler. 

 
 
      

Bilimsel Yöntem Adımları Proje Tasarım Süreci Adımları 
Problemi Tanımlayın ve araştırma 
sorusunu belirleyin. 

Problemi tanımlayın. 

Araştırma konusu ile ilgili araştırma 
yapın. 

Problem ile ilgili araştırma yapın. 

Hipotezinizi formüle edin, değişkenleri 
tanımlayın. 

Gereksinimleri belirleyin. 

Deneyi tasarlayın, prosedür oluşturun. Beyin fırtınası yaparak alternatif çözümler oluşturun, en 
iyisini seçin ve geliştirin. 

Deneyler yaparak hipotezinizi test edin Bir prototip oluşturun. 
Sonuçlarınızı analiz edin Prototipinizi test edin ve gerekirse yeniden tasarlayın. 
Sonuçları paylaşın. Sonuçları paylaşın. 
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Tablo 1. Bilimsel Yöntem ile Mühendislik Tasarım Süreci Adımlarının Karşılaştırılması 
 

Ancak unutulmamalıdır ki bu adımlar, bir projede birbiri ardına her zaman takip edilmesi 
gereken adımlar değildir ve büyük olasılıkla önceki adımlara birden çok kez geri dönmeniz 
gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir projeyi geliştirmek için bu adımları tekrar gözden 
geçirmek gereklidir. Burada verilen adımlar sadece size bir fikir oluşturması ve her iki süreci 
karşılaştırma yapmanızı kolaylaştırmak amacıyla verilmiştir. 

 
 

Projem için Hangi Süreci Takip Etmeliyim? 
 

Gerçek hayatta, bilim ve mühendislik arasındaki ayrım her zaman açık değildir. Bilim 
insanları çoğu zaman mühendislik çalışması yaparlar ve mühendisler ise genellikle bilimsel 
yöntem basmakları dâhil olmak üzere bilimsel ilkeleri uygularlar. Projeniz bazen bilim ve 
mühendislik arasındaki gri alana düşebilir ve bu sorun değildir. Birçok proje, mühendislikle ilgili 
olsa bile, bilimsel yöntemi kullanabilir ve kullanmalıdır. Bununla birlikte, projenizin amacı yeni 
bir ürün, bilgisayar programı, deneyim veya ortam icat etmekse, mühendislik tasarım sürecini 
takip etmek mantıklıdır. Eğer projenizde deney ve gözlemler yapmak istiyorsanız, Bilimsel 
Yöntemi basamaklarını takip etmelisiniz. 
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                                       Neden  Ben Liderim Projesine Katılmalıyım? 
 

Projeler, okulda farklı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir fonksiyonel faaliyet 
içinde bütünleştirir. Proje tamamlandığı anda içinde okuma, yazma, gramer, matematik, etik,  
kritik düşünce, gözlem ve çıkarımlarda bulunma, bilimsel yöntem, teknik veya özel alanları 
kendi kendine öğrenme, sınıf arkadaşları ve öğretmeni önünde kendini ifade edebilme ve 
sunum becerileri gibi unsurları barındırır.  

 

İhtiyaç duyduğu aletleri belirlemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan belki de tek eğitimsel 
faaliyettir. Projelerini tamamladıkları zaman öğrenciler kendine güvenen, yetenekli, kariyer 
hedefi olan, hazırlıklı, disiplinli genç liderler haline gelirler. Hayatta karşılaşacakları her soruna 
proje mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş olurlar. Artık onlar için hiç bir sorun 
aşılmaz, çözülmez değildir. İlkokuldan sonraki eğitim süreçlerine, üniversite yıllarına ve hayata 
hazırlıklı hale gelirler. 

 

                                          
İkinci olarak, proje araştırması sadece bir uygulama değil, kendi kendini doğrulayan ve 

heyecan verici bir faaliyettir. Çünkü o az bilinen veya bilinmeyen bilgilerin keşfini içerir. 
Öğrencilerin kişisel önem duygusunu geliştirir. Proje genellikle bilimsel sorularla veya 
öğrencilerin ilgisinin olduğu alanlarla ilgilidir. Proje çalışması öğrencilerin soruları, dış etkilerden 
bağımsız olarak resmi, sınanabilir, çözülebilir problemlere dönüştürmelerini sağlar. Bu tür 
çalışmalar samimi bir şekilde yapıldığı zaman öğrenciler genellikle proje çalışmasına 
kendilerini kaptırırlar ve çalışmanın zevkini tadarlar. Cevabın bulunması, sonucun öğrenilmesi 
insanı heyecanlandıran, haz duymasını sağlayan önemli bir keşif anı olabilir. Projenin başarılı 
sonuçlandırılması, öğrencilere ve diğerlerine bu sonucun öğrencilerin bizzat kendi başarılarının 
bir kanıtı olduğunu gösterir. Sonuç olarak, normal bir öğrenci başarılı bir öğrenci olmaya ve 
başarılı bir öğrenci de bilim insanı olmaya isteklendirilmiş olur. Okulun sunabileceği bütün 
programlar içinde, proje çalışması öğrencinin kendine olan güvenini artıran ve sorunlara çözüm 
üretme potansiyelini geliştiren önemli bir faaliyettir. 
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Yol Haritası: Bilimsel Bir Araştırma Projesine Nasıl Başlanır? 
 

Bilimsel araştırma projesine katılmak için birçok iyi neden vardır. Ancak böyle bir 
araştırmaya başlamadan önce, zaman ve enerji harcamanız gerektiğinin farkında olmalısınız. 
Burada verilen yol haritası, bir bilim projesinin üstesinden gelebilmek için gerekli bazı temel 
adımları anlamanıza yardımcı olacaktır. 

                                                             
 
 
Adım 1: Araştırma Konusuna Karar Verin. 

Araştırma konusunun belirlenmesi projenizin tüm sürecini belirleyecek en önemli 
basamaktır. Konu, ilginç aynı zamanda özgün ve gerçekten araştırmak istediğiniz bir konu 
olmalıdır. Bu nedenle, araştırma alanı ve konusunun ne olması gerektiğine sizin karar vermeniz 
en uygunudur.  

Araştırılacak olan konu bütün unsurları ile birlikte ayrıntılı olarak tanımlanması gerektiğinden 
araştırma konusu hakkında araştırma yapmanız, okumanız ve düşünmeniz gerekir. 

 

Daha önce yapılan araştırmalarla sizin planladığınız araştırmanın benzer ve farklı yanlarını 
bilmeniz, araştırmanızın özgünlüğünü de ortaya koymanızda yardımcı olur. Bu sürecin 
sonunda araştırma konusu ile ilgili düşüncelerinizin netleşmeye başladığını göreceksin 

                           
 
Adım 2: Danışman Belirleyin. 

Kişisel durumunuza bağlı olarak bu adım, Adım 1’in yerini alabilir. Danışmanınız araştırma 
konunuza karar vermenizde ve projenizin diğer tüm aşamalarında size mükemmel bir rehber 
olacaktır. Genel olarak, danışmanlar bilim projenizin entelektüel yönüne bakmanıza ve hatta 
Laboratuvar alanı ve ekipman gibi kaynaklara ulaşmanızda yardımcı olabilir. 

 
Adım 3: Fikrinizi Bir Soruya ve Hipoteze Kadar Küçültün (Mühendislik 
Projesinde Alternatif Çözümler Oluşturun, En İyisini Seçin). 

Ben Liderim Çünkü MERCANLIYIM projesinin hedeflerinden biri de yeni bilimsel katkılar 
yapmaktır. Katkınızın yeni olması için, belirlediğiniz çalışma alanında hangi soruların önemli 
olduğunu ve bu soruya cevap oluşturmak için hangi yöntemlerin kullanıldığını bilmek 
zorundasınız. Bunu alandaki uzmanlara (örneğin danışmanınıza) danışarak ve bilimsel 
kaynakları okuyarak yapabilirsiniz. Mümkün olan en iyi bilim projesine sahip olmak için, en iyisi 
her ikisini de yapmaktır. 
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Adım 4: Araştırma Planınızı Gerçekçi Tutun. 

Araştırma konunuz, ilginç aynı zamanda özgün ve gerçekten araştırmak istediğiniz bir konu 
olabilir. Ancak araştırma konunuz ve yapmanız gereken deneyleri düşünürken, ekipman, 
maliyet ve zaman gibi sınırlamaları göz önünde bulundurmayı ve bu sınırlamaları aşmanın 
yollarını araştırmayı ihmal etmeyiniz. Danışmanınız daha önce çözümlenmiş bir problem 
üzerinde çalışmadığınızdan ve önerdiğiniz deneylerin mantıklı ve uygulanabilir olduğundan 
emin olmanızda size yardımcı olacaktır. 

 
Adım 5: Proje İş-Zaman Çizelgesi Hazırlayın. 

 
Adım 6: Deney veya Gözlemlerinizi Yapın ve Verilerinizi Toplayın 
(Teknolojik Tasarım Projelerinde Prototip Oluşturun). 

Proje planınız kesinleştirildikten sonra gerekli ekipman ve malzemeler toplanır ve planın 
yöntem bölümünde yer alan tüm iş paketleri gerçekleştirilir. Bu adımda yapılan herşeyin 
kaydının çok iyi tutulması önemlidir. 

 

 Bu değerlendirme hipotezinizi doğrulamakla aynı değildir-Tahminleriniz yanlış olabilir! Elde 
ettiğiniz verileri değerlendirdiğinizde, deney planınızı değiştirmeniz gerektiği gerçeği ile de 
karşılaşabilirsiniz. Bilim projeniz geliştikçe 6. ve 7. adımları tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz. 
Deney planınızda değişiklikler yaparsanız, proje planınızı da değiştirmeyi unutmayınız. 

Teknolojik Tasarım projelerinde ise bu adımda prototip oluşturulur, test edilir ve gerekirse 
yeniden tasarlanır. 

     Teknolojik Tasarım Projeleri  
 
İyi bir mühendislik projesi bir bilim projesinden biraz farklıdır. Ancak, 
mühendislik projeleriyle ilgili olarak, mühendisliğin bazı alanları kapsamlı bir 
akademik literatüre sahip iken bazı alanları çok az dokümantasyona sahip 
olabilir. Mühendislik projelerinde bir prototip oluşturmak, test etmek ve yeniden 
tasarlamak için bol zaman ayrılmalıdır. Bu durum başarılı bir mühendislik 
projesi için kritik, zaman alıcı ve tekrarlanan bir döngüdür. 
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Adım 7: Bulgularınızı Sunun. 

Tüm proje sürecini tamamladıktan sonra artık elde edilen tüm bulgular sunulmaya hazırdır. 
Projeleri, bulgularınızın bir rapor olarak yazılmasını, hem poster formatında hem de sunum 
şeklinde hazırlanarak sunulmasını gerektireceğinden bu basamak oldukça önemlidir. Bu 
aşamada danışmanınız size rehber olacaktır. 

 
                                                     
 
 
 
 

Adım 8:  Mercan Kolejinde Proje Sunun Ve Keyfini Çıkarın! 
 

Araştırmanızı planlamak ve yürütmek için önemli bir zaman ve emek harcadınız. Nihayet 
sıra sunum yapmaya geldi. Bu adımın keyfini çıkartın. Proje çalışmalarında başarılı olmak 
elbette önemlidir. Ancak önemli olan bir bilim insanı ya da bir mühendis gibi çalışmış olmanız 
ve bu süreçte kazandığınız becerilerdir. Bu beceriler size hayat boyu karşılaşacağınız her türlü 
problemin çözümünde yardımcı olacaktır. 

 

Etkili bir şekilde hazırlanan powerpoint ve poster sunumu, projelerin sergide başarılı 
olmasında önemlidir. Bu nedenle aşağıda verilen önerilere dikkat edilmelidir: 
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                               Etkili Bir Poster Sunumu Nasıl Hazırlanır?  
• Projenizi inceleyenlerin dikkatini çekmek için; posterinizin içinde yer alan resim, grafik, 

tablo ve yazıların kolay anlaşılır, kolay okunur ve aynı zamanda dikkat çekici olması 
gerekir. Bunun için;  

• Posterinizde başlıkları hep aynı renkte, aynı yazı tipinde ve aynı büyüklükte (yazı tipi 
boyutunda) kullanınız.  

• Posterinizdeki yazıların uzaktan okunacak boyutta olmasına özen gösteriniz.  

• Posterinizde yer alan metin içindeki ifadelerin tekrarlarından kaçının. Bir ifadeyi hem 
grafik hem tablo ile göstermeyin, sonucu en iyi ifade edeni seçiniz.  

• Posterinizi uzun anlatımlar yerine fotoğraf, şekil ve grafik gibi kolay ve çabuk anlaşılır 
görseller kullanarak destekleyiniz.  

• Posterinizde yer alan her grafiğin, tablonun, şeklin veya fotoğrafın bir başlığı olmalıdır. 
Kullandığınız görselde anlatmak istediğiniz şeyi tam olarak ifade ediniz.  

• Posterinizi araştırmanızın başlığı altında özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, 
öneriler ve kaynaklar başlıklarını içerecek şekilde hazırlayınız.  
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                      Etkili Bir Sunum Nasıl Yapılır?  
 

•  Sizi dinleyenlerle göz teması kurunuz.  

•  Sunumunuz sırasında zorlandığınızda slaydınızdan yardım alabilirsiniz ancak, 
sunumun tamamını okumayınız.  

•  İstekli görününüz.  

•  Anlaşılır bir şekilde konuşun, konuşma hızınız ve sesinizin yüksekliğine dikkat 
ediniz.  

•  Sunumu iki kişi yapacaksanız önceden planlayınız, sunum yeteneği daha iyi olan 
proje arkadaşınızı ön plana çıkaracak şekilde düzenleyiniz.  

•  Bir soru karşısında tekrar konuyu anlatmayın, yalnızca size sorulan soruların 
cevabını veriniz.  
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