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ÖĞRETİM PROBLEMİNİ BELİRLEME VE İHTİYAÇ ANALİZİ  

1. Planlama  

   1.1. Hedef Kitle: Burhaniye Bahçeşehir Koleji Körfez Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri. 

   1.2. Strateji: Bu öğretim tasarımının amacı maddenin katı, sıvı ve gaz halleri konusundaki 

kalıcılığı sağlamak adına öğrenci ihtiyaçlarını belirlemektir.  

   1.3. Analiz: Bu ihtiyacı belirlemek adına öğrencilere hazır bulunuşluk testi uygulanmış ve 

Fen Bilgisi öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. 

   1.4. Katılımcılar: 6.sınıf öğrencileri ve Ortaokul Fen Bilgisi öğretmenleri. 

 

2. Veri Toplama 

   2.1. Katılımcı Sayısı: 38 ( 36 öğrenci, 2  Fen Bilgisi öğretmeni, 1 Rehber öğretmen ). 

   2.2. Takvim: 31/09/2015 tarihinde öğrencilere hazır bulunuşluk sınavı ( EK 1 ) uygulanmış 

ve öğretmenlerle kısa görüşmeler ( EK 2 ) yapılarak görüşleri alınmıştır.  

 

3. Veri Analizi  

   3.1. Analiz: Öğrencilerin hazır bulunuşluk sınavında verdikleri cevaplarda öğrencilerimizin 

5. Sınıfta öğrenmiş oldukları bilgileri düzenli tekrar yapmamaları sonucu unuttukları 

gözlemlenmiştir.  Bu sonuca, öğrencilerle sınav sonuçlarına yönelik yapılan görüşme sonucu 

varılmıştır. Yaptıkları hataları neden yaptıkları ya da eksiklerinin ne olduğu kendilerine 

sorulduğunda çoğunun günlük tekrar yapmadığı, daha çok sınav öncesi çalıştığı ya da sadece 

verilen ödevleri yaptıkları cevapları alınmıştır. Tanecik modelleri ve tanecik hareketleri ile 

ilgili hazırlanan 9 soruluk testte 36 öğrencilerimizin 25 i sorularda 5 yanlış ve daha fazlası 

sonuçlarla testi tamamlamıştır. Öğrencilerimizin % 69.4 ünün vermiş olduğu yanlış cevaplar 

biz öğretmenleri daha aktif öğrenme ve aktif katılımı sağlama yolunda arayışa itmiştir. 

Aşağıdaki tabloda öğrencilerimizin hazır bulunuşluk sınavındaki durumları gösterilmektedir:  

ÖĞRENCİ ADI SORU SAYISI DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI  

    
1)Eren Barış KARAGÖZ 
2)Fikret ÜZÜLMEZ           
3)İlke Doğa TANSÜ 
4)Beril KOÇER 
5)Zeynep Duru TIRMAN 
6)Öykü ERDEM 
7)Hatice Özgem ÇETİNKAYA 
8)Efe İYİBİLEK 
9)Arda ANBARCI 
10)Nazlı BULUT 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

3 
4 
7 
7 
4 
8 
4 
8 
7 
6 

6 
5 
2 
2 
5 
1 
5 
1 
2 
3 
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11)Elif SÜMERKAN 
12)Burak Mete ÖZER 
13)Elif NUROĞLU 
14)Sude HERDEMİR 
15)Zeynep ÇETİN 
16)Barış SOYSAL 
17)Alperen KÜÇÜKYAĞCI 
18)Çağla BAŞARAN 
19)Çiçek AYKAÇ 
20)Nil Selin KILIÇ 
21)Duygu KAHRİMAN 
22)Zeynep ÇELEBİ 
23)Zehra BARS 
24)Ece KARAYAZ 
25)Tılsım DOĞ 
26)Mustafa Berke PADEM 
27)Başak BOYUKISALAR 
28)Ali ÇOBAN 
29)Emir GÖLCÜK 
30)Burçak Selin ERDOĞAN 
31)Berfin Zeynep BULUT 
32)Aleksandra Özgür ÖZHAN 
33)Atabey İNCİ 
34)Safiye Nisanur YARIŞ 
35)Ceren ANTEKİN 
36)Ece ÇAKIRCALI 
 
 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

7 
4 
4 
4 
7 
4 
7 
4 
8 
4 
4 
2 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
4 
8 
3 

2 
5 
5 
5 
2 
5 
2 
5 
1 
5 
5 
7 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
5 
6 
6 
5 
7 
5 
1 
6 

 
 

TOPLAM:         36 324 167 157 
ORTALAMA :   
STANDART SAPMA: 

 4.6 
1.89 

4.3 

 Standart Sapma:    1.89 

Eski öğrencilerimizin ortalaması:  5.5      

Yeni öğrencilerimizin ortalaması: 3.08  

 Kırmızı renkli öğrenciler yeni kayıt öğrencilerimizdir. 

 

   3.2. Öncelik : Veri analizi sonucunda elde edilen bilgilere göre maddenin hallerindeki 

taneciklerin hareket özelliklerinin kalıcılığını sağlamak öncelikli ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmıştır. Yapılan yanlışlar öğrencilerin hepsinin özellikle bu konuda eksiği olduğunu 

göstermiştir. Çünkü bütün sorulara doğru cevap veren öğrenci bulunmamaktadır. Yapılan 

yanlışlar ise taneciklerin hareket özellikleri konusuyla ilgilidir. 
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4. Sonuç Raporu Hazırlama  

   4.1. Hedef: Çalışmanın amacı 6. sınıf Fen Bilgisi dersinde maddenin halleri işlenirken 

öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve maddenin hallerindeki taneciklerin 

hareket özelliklerinin kalıcılığını müzik yardımıyla sağlamaktır. 

   4.2. Sürecin Özeti: Öğrencilerin 5. sınıfta giriş yaptıkları ve 6. sınıfta da öğrenmeye devam 

edecekleri maddenin halleri konusu işlenmeden önce öğrencilere bu konuyla ilgili önceki 

öğrendiklerine yönelik bir test uygulandı. Bir anlamda öğrencilerin bir önceki sene de 

öğrendikleri bu konuya ne derece hazır bulundukları saptanmaya çalışıldı.  

   4.3. Sonuçların Özeti: Yapılan test sonucunda öğrencilerin konuyu tam olarak 

öğrenemedikleri ya da hatırlayamadıkları, özellikle taneciklerin hareket özellikleri konusunda 

sıkıntı yaşadıkları görüldü. Konunun kalıcılığının sağlanamadığı saptandı. Bu konuda 

öğrencilere geri bildirim verildi. Testte yaptıkları yanlışlar ve doğrular gösterilerek nedenleri 

üzerinde duruldu.  

   4.4. Önermeler: Kalıcılığı sağlamak adına bilginin ezberletilmesindense ya da direk 

öğretmenin aktarımındansa öğrenciyi de işin içine katarak kendilerinin birtakım bilgileri 

keşfederek öğrenmelerinin daha doğru olacağı düşünüldü. 

 

ÖĞRENEN KİŞİ VE BAĞLAM ANALİZİ 

1. Öğrenen Kişinin Özellikleri 

    1.1. Genel Özellikler: Öğrenciler 11-12 yaşlarında Burhaniye Bahçeşehir Koleji Körfez 

Ortaokulu 6. sınıf öğrencileridir. 36 öğrencinin 22 kız, 14 erkektir. Hemen hemen aynı kültür 

ve eğitim seviyesine sahiptirler. Ancak, bu sene 12 öğrenci farklı devlet okullarından nakil 

gelmiş öğrencilerdir. Diğerleri okulun eski öğrencileridir. Yapılan testin verileri göz önünde 

bulundurulduğunda geçen sene okulumuzda olup eğitime devam eden öğrencilerimizin 

ortalaması 5.5, yeni kayıtlı öğrencilerimizin ortalaması 3.08 olarak hesaplanmıştır. Bu proje 

eğitimini almış öğrencilerimizin, etkinliğe katılmayan öğrencilere göre 2.42 net fazlası olduğu 

görülmüştür. 

     1.2. Özel Giriş Özellikleri: Öğrenciler bir önceki sene Fen Bilgisi dersinde maddenin 

halleri konusunu işlemişler ve bu sene de bu konuyla ilgili çalışma yapılmadan önce  

öğretmenleri tarafından küçük hatırlatmalar yapılarak konuya hazırlanmaları sağlanmıştır.  

    1.3. Öğrenme Stilleri: Öğrencilerin eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji’nde öğrencinin nasıl 

öğrendiği konusuna oldukça önem verilmekte ve KÖÖM ( Kişiye Özgü Öğretim Modeli) 

uygulanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme stilleri rehber öğretmen tarafından yapılan 

testlerle belirlenir ve öğretmenlerle paylaşılır. Rehber öğretmenden alınan bilgiler 

doğrultusunda her sınıfta farklı öğrenme stiline sahip öğrenciler bulunduğundan derslerde 

farklı çalışmalara yer verilmesine dikkat edilmiştir.   
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    1.4. Akademik Bilgi : Öğrencilerin bir önceki seneki not ortalamaları 91.90 / 100 dır. Fen 

Bilgisi ders notu genelinde 93.50 / 100 dir. Ayrıca, öğrencilerin bu sene girdikleri kazanım 

değerlendirme sınavlarındaki sonuçlara bakılarak sınıfın akademik düzeyiyle ilgili bilgi elde 

etmek mümkündür. Kazanım değerlendirme sınav sonuçları ve öğrencilerin Fen Bilgisi 

dersindeki doğru sayıları EK 3’teki tabloda gösterilmektedir.  

    1.5. Kişisel ve Sosyal Özellikler: Ders öğretmenlerinin gözlemlerine ve görüşlerine 

dayanarak öğrencilerin hemen hemen hepsi Fen Bilgisi dersini çok sevmekte, bu nedenle de 

oldukça motivasyonları yüksek ve yeni konuları öğrenmeye ve öğrenme sürecinde aktif olarak 

yer almaya son derece isteklidirler diyebiliriz. Derse karşı olumlu bir tutum 

sergilemektedirler. 

    1.6. Engelli Öğrenenler: Çalışmanın hedef kitlesi içerisinde engelli öğrenen 

bulunmamaktadır. 

 

2. Bağlamsal Analiz 

    2.1. Yönlendirici Bağlam: 

          2.1.1. Bilgi: Öğrenciler bir önceki sene 5.sınıftayken maddenin halleri konusunu 

öğrendiler. Bu sene 6.sınıfta da yeniden daha detaylı olarak maddenin halleri konusu 

işlenecek ve özellikle bu hallerdeyken taneciklerin hareket özellikleri vurgulanacaktır.  

         2.1.2. Beceri: Öğrenciler çeşitli derslerde gerek projeler hazırlayarak gerekse 

dramatizasyon tarzı çeşitli etkinliklere katılarak derste aktif rol almaya  alışkındırlar.  

        2.1.2. Tutum: Öğrencilere maddenin halleri konusunda taneciklerin hareketlerini müzik 

yoluyla öğrenecekleri bilgisi verildiğinde hepsinin çok meraklandığını ve bir an önce 

öğretimde aktif rol almak için son derece olumlu bir tutum sergilediklerini gözlemledik.  

     2.2. Transfer Bağlamı: Müzik yardımıyla taneciklerin hareketi konusundaki bilgileri 

çalışmalarına transfer edebilecekler ve görerek o anda taneciklerin hareketlerinin nasıl ve ne 

yönde olduğunu aktarabilecekler. Yapmış olduğumuz proje ile öğrencilerimiz katı 

taneciklerin sıvılara göre nasıl daha şekilli ve sabit durabildiğini, sıvıların neden akışkan 

olduğunu, gazların neden uçucu özellikte olduğunu günlük hayatlarında daha kolay 

anlamaktadırlar. 

     2.3. Öğretim Bağlamı: Bruner’in Buluş Yoluyla Öğrenme yönteminden yararlanılmış ve 

öğrencilerin çalışmada aktif olarak bulunmaları sağlanarak kendiliğinden taneciklerin nasıl 

hareket ettiklerini bulmaları sağlanmıştır.  
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GÖREV ANALİZİ 

1. Konu Analizi 

 6.sınıf öğrencilerinin maddenin katı, sıvı ve gaz hallerindeki taneciklerin hareketlerini 

anlamaları için öğretmenin yönlendirmesiyle duydukları müziğe eşlik etmeleri. 

 

    1.1. İçerik Yapısı: 

          1.1.1. Olgular: Katı, sıvı, gaz, erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, süblimleşme, 

titreşim, öteleme.  

          1.1.2. Kavramlar: Madde, tanecik, hareket. 

          1.1.3. İlkeler ve Kurallar: 

 Madde uzayda yer kaplayan (hacim), kütlesi olan tanecikli yapılara denir. 

 Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur.  

 Taneciklerin durumuna göre madde katı sıvı ve gaz halde bulunabilir. Bu hallere ise 

FİZİKSEL HALLER denir. 

 Katı maddelerin tanecikleri birbirine temas eder.  Tanecikleri arasındaki boşluk yok 

denecek kadar azdır. Bu sebeple maddenin en düzenli halidir. 

 Katı maddelerin  tanecikleri yer değiştiremez. Sadece bulundukları yerde sürekli 

titreşim halinde bulunurlar. Öteleme ( dağılma ) hareketi yapamazlar. 

 Katı maddelerin belirli bir şekli vardır. Bu şekli bulundukları kabın ya da ortamın 

şekline göre değiştirmez. 

 Katı maddeler sıcaklık ile genleşebilir. Sıcaklık etkisi ile tanecikler birbirinden 

uzaklaşır ve hacim artar. Ama sıkıştırılamazlar çünkü tanecikler arasındaki boşluk yok 

denecek kadar azdır. 

Katı haldeki bir maddenin şekil almış haline CİSİM denir. Örneğin altın bir madde 

iken altın bilezik bir cisimdir.  

 Tahta blok, kitap, kurşun kalem, demir sopa gibi maddeler katı maddelere örnek 

verilir. 

 Sıvı maddelerin kendilerine ait bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. 

 Sıvı maddeler akışkan halde bulunurlar. Fakat her sıvının akışkanlığı aynı değildir. 

Yoğunluklarına göre değişkenlik gösterirler. 

 Sıvı maddelerin tanecikleri birbiri ile temas halindedir. 

 Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk katılardan daha fazla olmasına rağmen 

çok azdır. 

 Sıvı maddelerin tanecikleri birbiri üzerinden kayarak hareket edebilirler. Yani 

tanecikleri yer değiştirebilir. Bu sayede akışkan olurlar. 

 Sıvı maddeler  hem titreşim hem de öteleme ( dağılma ) hareketi yaparlar.  

 Sıvı maddeler sıcaklık etkisi ile genleşebilir. Sıkıştırılamaz. 

 Maddenin sıvı hali katı haline göre düzensizdir. 

 Katı haldeki bir maddenin sıvı hale geçmesi için dışarıdan ısı enerji alması gerekir. Bu 

değişim fiziksel bir değişimdir. 
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 Su, meyve suyu, süt, zeytin yağı, alkol, cıva gibi maddeler sıvı maddelere örnek 

verilebilir. 

 Maddenin taneciklerinin serbest hareket ettiği fiziksel hal gaz halidir. Tanecikler 

birbirinden bağımsız sürekli hareket halindedir. 

 Gaz maddelerin belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur. 

  Gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk çok fazladır. En fazla boşluk bulunan 

haldir. 

 Gaz maddeler  boşluğun çok olmasından dolayı rahatlıkla sıkıştırılabilir. Sıkışma 

etkisi ile sıvı hale geçebilir. Sıcaklık etkisi ile katı ve sıvılara göre daha iyi 

genleşebilirler. 

 Gaz maddeler  akışkan haldedir. 

  Gaz maddeler bulundukları kabın her yerine eşit oranda dağılırlar yani bulundukları 

kabı doldurarak kabın şeklini alırlar. 

 Gaz maddeler hem titreşim hem de öteleme ( dağılma ) hareketi yaparlar. 

 Hava, karbondioksit, oksijen birer gazdır. 

 

 

1.1.4. Yöntemler:  

 Katı tanecikleri temsil edecek 20 öğrenci 4 metrekarelik alana dizilirler. 

 Sıvı tanecikleri temsil edecek 10 öğrenci 4 metrekarelik alana dizilirler. 

 Gaz tanecikleri temsil edecek 4 öğrenci 4 metrekarelik alana dizilirler. 

 Fen Bilgisi öğretmeni öğrencilerden yapacağı müziğe bulundukları kareden dışarı 

çıkmamak kaydıyla dans ederek eşlik etmelerini ister.  

  Katı tanecikleri temsil eden öğrenciler alan dar olduğu için rahat hareket edemezler. 

Birbirlerine çarparlar. Bu sayede titreşim hareketini bulurlar. 

 Sıvı tanecikleri temsil eden öğrenciler katılara göre daha rahat hareket ederler ve yer 

değiştirebilirler. Bu sayede titreşim ve öteleme hareketini bulurlar. 

 Gaz tanecikleri temsil eden öğrenciler en rahat hareket edenlerdir. Bu sayede titreşim 

ve öteleme hareketini bulurlar. 

1.1.5. Bireyler Arası Beceriler: Yapılan çalışmada öğrenciler herhangi bir beceriye 

göre gruplandırılmamışlardır. Tam tersi rastgele seçilmişlerdir. Sadece öğretmenin 

verdiği yönergeleri uymaları beklenmektedir. 

1.1.6. Tutumlar : Bu çalışma sonucunda öğrencilerden müzik eşliğindeki kendi 

hareketlerine bakarak tanecik hareketleri hakkında yorum yapmaları ve hareketlerin 

nasıl olduğunu bulmaları beklenmektedir. 
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2. Yöntem Analizi 

TANECİKLERİN HAREKETLERİNİ YORUMLA 

 

                                          Maddenin hallerini ve özelliklerini hatırla 

 

Öğretmenin yönergesine göre aynı metrekare içerisinde katı, sıvı ve gaz olarak gruplara ayrıl  

 

Bulunduğun alan içerisinde müziğe uyarak hareket et  

 

 

 

 

 

Maddelerin hareket özelliklerini yorumla ve diğer gruplarla paylaş 

 

ÖĞRETİM HEDEFLERİ 

1. Bilişsel Alan: 

    1. Maddenin hallerini belirlemek. 

    2. Maddenin halleri ve tanecik hareketleri arasındaki ilişkiyi açıklamak. 

    3. Aynı metrekarede üç farklı maddenin ( katı, sıvı, gaz ) aynı şekilde hareket edip 

edemeyeceğini belirlemek. 

    4. Katı maddelerin dağılma özelliği gösterip gösteremeyeceğini tespit etmek. 

    5. Sıvı ve gaz maddelerin dağılma özelliği gösterip gösteremeyeceğini tespit etmek.  

    6. Taneciklerin hareket özelliklerinin neler olduğuna karar vermek. 

 

 

 

Katı tanecikler 

nasıl hareket 

ettiler? 

Sıvı tanecikler 

nasıl hareket 

ettiler? 

Gaz tanecikler 

nasıl hareket 

ettiler? 
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2. Psikomotor Alan: 

    1. Müzik eşliğinde hareket edebilmek ve bu hareketleri taneciklerin hareketleriyle 

ilişkilendirebilmek. 

 

3. Duyuşsal Alan : 

   1. Öğrencilerin konuya karşı daha istekli ve dikkatli olmalarını sağlamak. 

   2. Çalışmaya dahil olarak müziğe eşlik edip tepki vermeye istekli olmak. 

 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 

Hedef Kavram Strateji Uygulama 

Maddenin hallerini 

belirlemek. 

Maddenin ne olduğu 

ve özellikleri 

Bütünleştirme Geçmiş yıl anlatılan 

konu çerçevesince 

öğrencilere boş etkinlik 

kağıdı üzerinde katı-

sıvı ve gaz tanecik 

modellemeleri 

çizmeleri istenir. 

Maddenin halleri ve 

tanecik hareketleri 

arasındaki ilişkiyi 

açıklamak. 

Maddenin katı, sıvı 

ve gaz hali ve 

tanecik 

hareketlerinin 

özellikleri 

Detaylandırma Taneciklerin bir önceki 

stratejiye dayanarak 

hareketlerinin draması 

yapılması 

istenilmektedir.Böylece 

yanlışlarına dönüt 

verilerek hatalar en aza 

indirgenmiş olacaktır. 

Aynı metrekarede üç 

farklı maddenin 

(katı,sıvı,gaz ) aynı 

şekilde hareket edip 

edemeyeceğini 

belirlemek. 

 

 

 

Taneciklerin hareket 

özellikleri 

Detaylandırma 

Bütünleştirme 

Taneciklerin 

hareketlerinin hangi faz 

için hangi hareketleri 

yapacaklarını 

keşfetmesi 

istenmektedir.Bu bilgi 

geçmiş yıldan gelen 

bilgilerini kullanarak 

yapılması 

istenmektedir. 

Katı maddelerin 

dağılma özelliği 

gösterip 

gösteremeyeceğini 

tespit etmek. 

Katı maddelerin 

tanecik özellikleri 

Detaylandırma Sadece tanecik 

hareketliliği değil, 

katıların belli hacim 

kaplayabildiği, akışkan 

olmadığı, sert 

olduklarını bilmesi 

hedeflenerek öğrenciler 

ile soru cevap yöntemi 
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uygulanır. 

Sıvı ve gaz 

maddelerin dağılma 

özelliği gösterip 

gösteremeyeceğini 

tespit etmek. 

 

Sıvı ve gaz 

maddelerin tanecik 

özellikleri 

Detaylandırma Bir önceki 

uygulamadaki gibi 

sıvıların belirli bir 

hacminin olduğu ancak 

belli bir şeklinin 

olmadığı, gazlarında 

belli hacminin ve 

şeklinin olmadığı soru 

cevap ve deneylerle 

gösterilir. 

Taneciklerin hareket 

özelliklerinin neler 

olduğuna karar 

vermek. 

Tüm maddelerin 

tanecik hareketleri 

ve özellikleri 

Örgütsel Önceki 

uygulamalardan 

çıkarımlar yaparak katı 

sıvı ve gaz 

taneciklerinin 

hareketleri hakkında 

kesin bilgi elde eder. 

Müzik eşliğinde 

hareket edebilmek ve 

bu hareketleri 

taneciklerin 

hareketleriyle 

ilişkilendirebilmek. 

 

Müzik eşliğindeki 

öğrenci hareketleri 

ve tanecik 

hareketleri 

Örgütsel  

Bütünleştirme 

Bilgilerini kullanmak 

ve değişik çıkarımlar 

yapmak için kişisel 

yeteneklerini ve 

varsayımlarını 

kullanarak kurgulanan 

oyundan bilgilerine 

paralel sonuçlar 

çıkartmaktadırlar. 

Öğrencilerin konuya 

karşı daha istekli ve 

dikkatli olmalarını 

sağlamak. 

Müzik eşliğinde 

gerçekleştirilen 

drama oyununa 

kendini vererek, 

anlayarak katkıda 

bulunma 

Örgütsel Belirlenen alanlarda 

kendisine verilen 

görevi kendi alanında 

tanecik modelleri gibi 

davranmayı öğrenir.  

Çalışmaya dahil 

olarak müziğe eşlik 

edip tepki vermeye 

istekli olmak. 

Yaptığı etkinlikten 

daha önce ki 

anlatımlardan 

anımsayamadığı 

bilgileri hatırlar  

Örgütsel 

Bütünleştirme 

Kendi yaptı dans ve 

hareketleri maddenin 

hangi haline ait 

olduğunu bulma, buna 

göre arkadaşlarının 

danslarına göre onların 

hareketlerinin 

maddenin hangi hali 

olabileceğini tahmin 

eder. 
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YÖNTEM 

 Bu çalışmada öğrenciler ilk olarak bir hazır bulunuşluk testinden geçirilip maddenin 

halleri ve taneciklerin hareket özellikleri konusuna ne derece hazır oldukları ve öğrencilerin 

bir önceki yıldan ne hatırladıkları konusunda veri toplanır. Uygulanan hazır bulunuşluk testi 

toplam 9 sorudan oluşmaktadır (EK-1) Maddenin özellikleri ve halleri konusunda hatırlatma 

yapıldıktan sonra bu çalışmada asıl hedeflenen Bruner’in Buluş Yöntemiyle öğrencilerin 

taneciklerin hareket özelliklerini keşfetmeleri ve bu bilginin kalıcılığını sağlamaktır.  

 Uygulamada 4 metrekarelik alanlar belirlenir ve rastgele seçilen 20 öğrenci alanda 

yerlerini alır. Bu uygulama 10 öğrenci ve 6 öğrencilik gruplarla da gerçekleştirilir. Daha sonra 

gruba müziğe uygun dans ve oynamaları yönünde yönergeler verilir. Verilen yönergelere 

uyan denekler uygulamada bağımsız değişken rolünü üstlenirler.  

Müzik ritmine uygun dans eden öğrencilerden 20 kişilik olan grup sıkışık oldukları 

için rahat hareket edememekte ve katı tanecikleri sembolize etmektedirler. 10 kişiden oluşan 

grup 20 kişilik gruba göre daha rahat hareket edebilmekte hatta yer değişikliği bile 

yapabilmektedirler. Bu grupta sıvıları temsil etmektedirler. 6 kişiden oluşan grup istediği gibi 

oynayabilmekte istediği yere hareket edebilmektedirler. Bu grupta gazları temsil 

edebilmektedirler. 

Uygulamanın ikinci aşamasında sıcaklık artışı ve azalması göz önüne alındığında 

taneciklerin kinetik enerjilerinin artıp azaldığı kazanımını kazandırmak adına müzik ritmi 

arttırılarak deneklerin hareketlerinin kinetik enerjilerindeki artış gözlemlenmiştir. Yine 6 

kişilik grup üyeleri en rahat grup oldukları gözlemlenmiştir. Müziğin ritmi azaltıldığında ise 

dans hızları azalarak tanecik hareketliliği sembolize edilmiştir. Yapılan uygulamalar video 

çekimi yapılarak diğer şube öğrencileri ve sonraki yıllarda öğrenim görecek öğrencilerin de 

faydalanabilmesi adına arşive eklenmiştir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Katı maddelerin tanecikleri birbirlerine çok yakın oldukları için hareket etme 

özellikleri oldukça düşüktür. Bu yüzden katıların sadece titreşim hareketi yaptıklarını 

söyleyebiliriz. Sıvılarda ise tanecikler katılara göre kısmen boşluklu yapıya sahiptirler bu 

özellikleri sayesinde kendi etrafında salınım hareketi (titreşim) yanında birbirleri üzerinde 

kayma hareketi (öteleme) yaptıkları da bilinmektedir. Gazlarda ise tanecikler birbirlerine 

oldukça mesafeli olduklarından hareket kısıtlaması yoktur. Bu sayede hem titreşim hem de 

öteleme hareketi yapmaktadırlar.  
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Maddenin tanecikleri sıcaklık artışlarına göre hareketlerinde de artış ve azalışlar 

gösterebilirler. Örneğin 20 Celsius (°C) sıcaklığındaki suyu 40 Celsius (°C) sıcaklığına 

ulaştırdığımızda taneciklerin hareketliliği artacaktır. Bu artış hal değişim sıcaklığına kadar 

devam edecektir. Suyun kaynama noktası olan 100 Celsius (°C) sıcaklığına ulaştığında 

taneciklerin hareketliliği çok artacağı için madde hal değişimine yani su buharı haline 

dönüşecektir. Bu sayede tanecikler arası mesafede artacak öteleme hareketi yapılmaya da 

başlanacaktır. 

Genelleme yapılacak olursa katıların tanecikleri sıvı ve gaz halindeki maddenin 

taneciklerine göre daha yavaş ve daha zor hareket edebilmektedirler. Ayrıca tanecikler arası 

mesafe ne kadar yakın olursa aralarında kuracakları bağlarda bir o kadar sağlam olacak, 

bağları koparmak için gereken enerjide hayli fazla olacaktır. Bu durumu kol kola girme 

şeklinde düşünebiliriz. Yakındaki kişilerle kol kola girildiği zaman kopması zor olan bağ, 

uzaktaki kişi ile el ele tutuşulursa bu bağı koparmak daha kolay olacaktır. 

Uygulamakta olduğumuz öğrenme yönteminde Bruner’in buluş yöntemi ile öğrenme 

yöntemini kullanarak maddenin fiziksel hallerindeki taneciklerin hareketlerini 

gözlemleyebilme fırsatı bulmuş olduk. Taneciklerimizi yani öğrencilerimizi katı sıvı ve 

gazlardaki gibi sıraladıktan sonra müzik eşliğinde dans etmeleri ve oynamaları istenmiştir. 

Öğrenciler bu yönergelere uyarak dans etmişler ve video kaydı yaptırılıp daha sonra izleme 

fırsatı verilmiştir. ( Video kaydı Ocak ayında elden teslim edilecektir ) Öğrencilere yaptıkları 

aktivitede ne yaptıkları sorulduğunda ‘’ 20 kişilik grubun katıları, 10 kişilik grubun sıvıları 4 

kişilik grubun ise gazları temsil ettiği’’ cevabı öğrencilerden geri alınmıştır. Müziğin 

hızlanması ile öğrencilerin danslarındaki hızlanmaları sorulduğunda ise öğrenciler ‘’tanecikler 

ısındıkça kinetik enerjileri artar yani hareketlerinde hızlanmalar meydana gelir’’ cevabı 

öğrenciler tarafından dönüt olarak tarafımıza verilmiştir.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Celsius_(birim)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Celsius_(birim)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Celsius_(birim)
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1. Süreç Değerlendirme:  

 Süreç değerlendirme aşamasında projede tamamıyla aktif rol alan öğrencilerin süreci 

değerlendirmeleri istenmiş ve açık uçlu anket soruları öğrencilere yöneltilmiştir. Böylelikle, 

öğrenme sürecinde aktif rol oynayan öğrencilerin bu proje ile katı, sıvı ve gaz taneciklerinin 

hareketlerini ne derece öğrendikleri, öğrenme sürecinden ne derece faydalandıkları 

saptanmaya çalışılmıştır. Anket soruları aşağıdaki gibidir : 

Anket: 

1. Bu ders ile ilgili ( özellikle yapılan bu çalışma ile ilgili ) genel olarak izlenimleriniz 

nelerdir? Özellikle konuyu yeterince öğrenip öğrenemediğinizle ilgili yorum yapınız.  

2. Size göre bu çalışmanın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?  

3. Bu çalışmaya ek olarak süreç içerisinde ne olsaydı daha iyi öğrenebilirdiniz? 

 

 

 Ayrıca bu aşamada, performans ve öğrenci tutumlarını değerlendirmek adına da diğer 

bir öğretmen tarafından gözlem kayıtları yapılmış ve aşağıdaki öğrenci tutumları 

derecelendirme ölçeği kullanılmıştır: 

Öğrenci Tutumları Derecelendirme Ölçeği : 

Öğrenci Tutumları Az Orta Yüksek 

Derse olan ilgi    

 Konuyu öğrenmeye 

karşı dikkat 

   

Etkin çaba    

Olumlu görünüm    

 

2. Değerlendirme Araçları 

    2.1. Çoktan Seçmeli Son Test : 

 Öğrencilerin yapılan çalışma sonucunda neler öğrendiğini ve hazır bulunuşluk testine 

göre bilgi düzeylerinde ne yönde bir değişim olduğunu saptamak adına çalışmanın sonunda 

öğrencilere EK 4’te gösterilen çoktan seçmeli sınav uygulanmıştır.  
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2.2. Özdeğerlendirme Formu: 

Yaptığınız çalışmayı ve sonuçlarını düşünerek aşağıda verilen ifadeleri size uygun seçeneği 

işaretleyerek değerlendiriniz. 

İfade Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

Bu çalışma konuyu 

daha iyi anlamamı 

sağladı. 

   

Bu çalışma sonunda 

öncesinde karıştırdığım 

bazı konular kafamda 

netleşti. 

   

Çalışmayı yaparken 

kendi kendime öğrenme 

fırsatını elde ettim. 

   

Çalışma esnasında 

eğlendim. 

   

Benzer çalışmalarla 

dersler daha eğlenceli 

geçer. 

   

Benzer çalışmalarla 

öğrenme daha kalıcı 

olur. 

   

 

3. Hedefler ve Değerlendirme Araçları  

Hedef Değerlendirme 

Aracı 

Değerlendirme Aracında 

Hedefle İlişkili İfadeler 

Maddenin hallerini 

belirlemek. 

Çoktan Seçmeli Son 

Test 

Maddenin kaç hali vardır? 

Maddenin halleri ve 

tanecik hareketleri 

arasındaki ilişkiyi 

açıklamak. 

Çoktan Seçmeli Son 

Test 

Öz değerlendirme 

Formu 

Tanecik sıklığı hareketlerine nasıl 

etki eder? 

Bu çalışma konuyu daha iyi 

anlamamı sağladı. 

Aynı metrekarede üç 

farklı maddenin 

(katı,sıvı,gaz ) aynı 

şekilde hareket edip 

edemeyeceğini belirlemek. 

 

 

 

Çoktan seçmeli son 

test 

 

 

Öz Değerlendirme 

Formu 

Aynı hacimde maddenin hangi 

halinin tanecik yoğunluğu en 

azdır? 

 

Bu çalışma konuyu daha iyi 

anlamamı sağladı. 

Katı maddelerin dağılma 

özelliği gösterip 

gösteremeyeceğini tespit 

etmek. 

Çoktan seçmeli son 

test 

 

Öz Değerlendirme 

Formu 

Katıların tanecik yapısı göz önüne 

alındığında kendine sahip hacme 

sahipler midir? 

Bu çalışma sonunda öncesinde 

karıştırdığım bazı konular kafamda 

netleşti. 
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Sıvı ve gaz maddelerin 

dağılma özelliği gösterip 

gösteremeyeceğini tespit 

etmek. 

 

Çoktan seçmeli son 

test 

 

Öz Değerlendirme 

Formu 

Hangi maddeler akışkanlık 

özelliğine sahiptir? 

 

Bu çalışma sonunda öncesinde 

karıştırdığım bazı konular kafamda 

netleşti. 

Taneciklerin hareket 

özelliklerinin neler 

olduğuna karar vermek. 

Çoktan seçmeli son 

test 

 

Öz Değerlendirme 

Formu 

Öteleme hareketini maddenin 

hangi halleri yapabilir? 

 

Bu çalışma sonunda öncesinde 

karıştırdığım bazı konular kafamda 

netleşti. 

Müzik eşliğinde hareket 

edebilmek ve bu 

hareketleri taneciklerin 

hareketleriyle 

ilişkilendirebilmek. 

 

Öz değerlendirme 

Formu 

Çalışmayı yaparken kendi 

kendime öğrenme fırsatını elde 

ettim. 

Çalışma esnasında eğlendim. 

Öğrencilerin konuya karşı 

daha istekli ve dikkatli 

olmalarını sağlamak. 

Öğrenci Tutum 

Ölçeği 

Derse olan ilgi ve konuyu 

öğrenmeye karşı dikkat kriterine 

verilen cevaplar 

Çalışmaya dahil olarak 

müziğe eşlik edip tepki 

vermeye istekli olmak. 

Öğrenci Tutum 

Ölçeği 

Etkin çaba ve olumlu görünüm 

kriterine verilen cevaplar 

 

4. Değerlendirme Sonuçları 

   4.1. Öğrenci Tutumları Değerlendirme Ölçeği : 

          Performans sırasında yapılan gözleme dayanarak alınan notlar sonucunda öğrencilerin 

hepsinin derse olan ilgilerinin yüksek olduğu ve neredeyse hepsinin ( 30 / 36 )  verilen 

yönergeleri takip ettikleri görülmüştür. Ayrıca tüm öğrenciler doğru performansı sergilemek 

adına yüksek çaba göstermiş ve yine tamamına yakını olumlu bir görünüm sergilemişlerdir.  

   4.2. Çoktan Seçmeli Sınav Sonuçları :           

ÖĞRENCİ ADI SORU SAYISI DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI  

    
1)Eren Barış KARAGÖZ 
2)Fikret ÜZÜLMEZ           
3)İlke Doğa TANSÜ 
4)Beril KOÇER 
5)Zeynep Duru TIRMAN 
6)Öykü ERDEM 
7)Hatice Özgem ÇETİNKAYA 
8)Efe İYİBİLEK 
9)Arda ANBARCI 
10)Nazlı BULUT 
11)Elif SÜMERKAN 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
8 
9 
9 
8 

10 
8 
9 

10 
10 

9 

2 
2 
1 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
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12)Burak Mete ÖZER 
13)Elif NUROĞLU 
14)Sude HERDEMİR 
15)Zeynep ÇETİN 
16)Barış SOYSAL 
17)Alperen KÜÇÜKYAĞCI 
18)Çağla BAŞARAN 
19)Çiçek AYKAÇ 
20)Nil Selin KILIÇ 
21)Duygu KAHRİMAN 
22)Zeynep ÇELEBİ 
23)Zehra BARS 
24)Ece KARAYAZ 
25)Tılsım DOĞ 
26)Mustafa Berke PADEM 
27)Başak BOYUKISALAR 
28)Ali ÇOBAN 
29)Emir GÖLCÜK 
30)Burçak Selin ERDOĞAN 
31)Berfin Zeynep BULUT 
32)Aleksandra Özgür ÖZHAN 
33)Atabey İNCİ 
34)Safiye Nisanur YARIŞ 
35)Ceren ANTEKİN 
36)Ece ÇAKIRCALI 
 
 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

7 
9 
7 

10 
7 
9 
8 

10 
8 
8 

10 
8 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
8 

10 
8 

3 
1 
3 
0 
3 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
2 

 
 

TOPLAM:         36 360 310 50 
ORTALAMA :   
STANDART SAPMA: 

 8.61 
0.90 

1.38 

4.3. Öz Değerlendirme Formu: 

İfade Katılıyorum Kısmen Katılıyorum Katılmıyorum 

Bu çalışma konuyu 

daha iyi anlamamı 

sağladı. 

 % 90  % 5 % 5 

Bu çalışma sonunda 

öncesinde karıştırdığım 

bazı konular kafamda 

netleşti. 

 % 90  % 5 % 5 

Çalışmayı yaparken 

kendi kendime öğrenme 

fırsatını elde ettim. 

% 100 - - 

Çalışma esnasında 

eğlendim. 

% 100 - - 

Benzer çalışmalarla 

dersler daha eğlenceli 

geçer. 

 % 95   % 5 - 

Benzer çalışmalarla 

öğrenme daha kalıcı 

olur. 

 % 90  % 5  % 5 
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SONUÇLAR 

Çalışmanın öncelikli hedefi, öğrencilerin Buluş Yoluyla Öğrenme Yönteminden 

yararlanarak kendilerinin öğrenmede aktif rol oynamaları ve bu sayede de öğrenmenin 

gerçekleşmesidir. Yapılan çalışmalar ve kullanılan değerlendirme araçlarına bakıldığında 

yapılan çalışmanın olumlu sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Örneğin, yapılan ön testte sınıf 

ortalaması 4.6 iken, çalışma uygulandıktan sonra ortalamanın 8.61’e yükseldiği görülmüştür. 

Ayrıca, öğrenci tutum ölçeği sonuçları değerlendirildiğinde, çalışma esnasında  

öğrencilerin hepsinin derse olan ilgilerinin yüksek olduğu ve neredeyse hepsinin  verilen 

yönergeleri takip ettikleri görülmüştür. Bunun yanında, tüm öğrencilerin doğru performansı 

sergilemek adına yüksek çaba gösterdiği ve yine tamamına yakınının olumlu bir görünüm 

içerisinde olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

Çalışma sonunda öğrencilere uygulanan öz değerlendirme formu da öğrencilerin 

kendilerinin dahil olduğu öğrenme sistemi ile ilgili geliştirdikleri olumlu bakış açılarını 

göstermektedir. Neredeyse tüm ifadelerde tamamına yakını “Katılıyorum” seçeneğini 

işaretlemişlerdir. 

Sonuç olarak sürecin tamamına bakıldığında çalışmanın tüm hedeflerine ( bilişsel, 

duyuşsal ve psikomotor ) ulaşıldığı görülmüştür. Bu noktadan hareketle, öğrencilerin 

içerisinde aktif rol oynadığı, öğrenmeyi kendilerinin başardığı çalışmalar onlar için hem 

eğlenceli hem de öğreticilik açısından daha kalıcıdır diyebiliriz.  

 

ÖNERİLER 

 Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda, hedefin öğrencinin kendi 

kendisinin öğrenmesini sağlamak olduğu düşünüldüğünde, bu hedefe tamamen ulaşıldığını 

söyleyebiliriz. Buradan yola çıkarak, öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı ve 

yaparak bir şeyleri daha net öğrenebildiği çalışmaların derslerde daha çok yapılmasını 

önerebiliriz. Ancak, bu durumda da zaman sınırlaması ve yetiştirilmek zorunda olunan 

müfredat konuların eğitimcilerin en büyük problemi olarak ortaya çıkmaktadır. Yine de, her 

derste olmasa bile, dersin içeriğine göre bu tarz etkinlikler artırılarak derslerin hem daha 

eğlenceli olması hem de öğrenmenin daha kalıcı olması sağlanabilir.   
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EK 2 

ÖĞRETMEN ADI SOYADI GİRDİĞİ SEVİYELER PROJE VE ÖĞRENCİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİ 

Sabri SUNGUR 5. ve 8.SINIFLAR Öğrencilerimize eğitim vermek, sadece o 
seneki akademik başarılarını arttırmaya 
yönelik olmamalı düşüncesi ile yola 
çıktığımızda başarılarının kalıcı olarak 
arttırdığını bu proje ile önceki yıllarda 
deneyimleme imkanı bulduk. Bu sene 
raporlaştırmak adına daha profesyonelce 
yaklaştığımız projemizde,  geçen yılda 
okuttuğum 5. Sınıf öğrencilerini ( bu 
senenin 6. Sınıfları )denek olarak ele almaya 
karar verdik.  Hazır bulunuşluk testleri 
sonuçlarına bakılarak maddenin tanecik 
modellemeleri üzerine 5. Sınıftan hatırlama 
oranlarını görme fırsatımız oldu.6. Sınıf 
öğrencilerimiz ile yapılan çalışma ile gördük 
ki öğrencilerin de öğrenmenin işine 
katıldıkları, hatta kendilerinin ulaştığı 
bilgileri daha geç unuttukları,  yeni 
uygulanmış bir etkinlik gibi hatırladıkları 
görülmüştür. 

Bayram DUMLU 6. ve 7.SINIFLAR 2015-2016 Eğitim Öğretim yılında 
başladığım kurumumda tanıştığım Fen ve 
Teknoloji öğretmeni Sabri Bey  projesi 
hakkında bilgi vererek bu uygulamanın 
takipçisi olmamız gerektiğini vurguladı. 
Proje, öğrencilerin öğrenmenin içinde 
olması sebebiyle oldukça mantıklı 
görünmekteydi. Uygulanabilirliği açısından 
şüphelerimi dile getirmiştim. Kendisi de 
bunu hazır bulunuşluk testi ile 
somutlaştırmak istediğini, bu yüzden 1 ders 
saatimi ayırıp testi uygulamamı rica etti. 
Testi yaparken öğrencilerin duraklamadan 
çözmelerini garipsemiştim. Çünkü birçok 
öğrenci 1 sene önce öğrendiği bilgiyi 
hatırlamakta sıkıntı yaşamaktadır. Ancak bu 
grup öğrenciler seri şekilde soruları çözerek 
verilen süreden bile önce bitirmişlerdi. Test 
sonuçlarını gördüğümde ise amacına 
ulaşmış Sabri Bey’e tebriklerimi ilettim. 
Dershane tecrübeme dayanarak  geçmiş 
yıllarda ki öğrenilen bilgilerin unutulduğu 
görüşünü savunmaktaydım. Sabri Bey’in 
projesi ile bu düşüncemde düzenlemeye 
gidip kendimin de bu tarz etkinliklerle 
öğrencileri öğrenmenin içerisine katmam 
için örnek teşkil etti.  
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EK 3 ( Kazanım Değerlendirme Testi Fen Bilgisi Sonuçları ) 

Okul Sınıf 
Öğrenci 
No Adı Soyadı FEN-D 

TOP-
D 

TEOG-
Puan 

TEOG-
Sınıf TEOG-Okul 

TEOG-
Genel 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 32 FİKRET ÜZÜLMEZ 7 7 480 13 24 2608 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 268 

ALEKSANDRA 
ÖZGÜR ÖZHAN 9 9 476 15 26 2634 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 194 ZEHRA BARS 10 10 560 10 20 1997 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 275 ATABEY İNCİ 8 8 440 17 29 2851 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 294 CEREN ANTEKİN 10 10 680 2 2 254 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 193 ZEYNEP ÇELEBİ 9 9 608 6 11 1409 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 62 BERİL KOÇER 

 
248 19 35 3366 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 63 

ZEYNEP DURU 
TIRMAN 10 10 624 4 7 1169 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 64 ÖYKÜ ERDEM 10 10 604 8 14 1466 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 78 EFE İYİBİLEK 10 10 608 6 11 1409 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 109 ELİF SÜMERKAN 10 10 616 5 10 1279 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 165 ÇİÇEK AYKAÇ 10 10 684 1 1 200 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 167 NİL SELİN KILIÇ 8 8 472 16 28 2663 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 70 

HATİCE ÖZGEM 
ÇETİNKAYA 10 10 664 3 3 519 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 104 NAZLI BULUT 9 9 540 11 22 2169 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 238 

MUSTAFA BERKE 
PADEM 8 8 520 12 23 2327 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 350 ECE ÇAKIRCALI 9 9 480 13 24 2608 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 256 EMİR GÖLCÜK 10 10 580 9 18 1769 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6A 252 ALİ ÇOBAN 4 4 408 18 31 2965 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 264 

BERFİN ZEYNEP 
BULUT 8 8 380 15 33 3068 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 110 

BURAK METE 
ÖZER 10 10 544 11 21 2135 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 263 

BURÇAK SELİN 
ERDOĞAN 8 8 620 5 9 1226 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 277 

SAFİYE NİSANUR 
YARIŞ 8 8 568 10 19 1915 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 34 

İLKE DOĞA 
TANSÜ 10 10 600 7 15 1525 
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KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 201 ECE KARAYAZ 7 7 476 12 26 2634 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 116 ELİF NUROĞLU 10 10 624 4 7 1169 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 25 

EREN BARIŞ 
KARAGÖZ 10 10 632 2 5 1042 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 127 ZEYNEP ÇETİN 10 10 656 1 4 645 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 146 

ALPEREN 
KÜÇÜKYAĞCI 10 10 600 7 15 1525 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 148 ÇAĞLA BAŞARAN 10 10 584 9 17 1728 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 96 ARDA ANBARCI 9 9 628 3 6 1113 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 237 TILSIM DOĞ 10 10 608 6 11 1409 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 126 SUDE HERDEMİR 9 9 428 13 30 2895 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 145 BARIŞ SOYSAL 8 8 344 16 34 3154 
KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 170 

DUYGU 
KAHRİMAN 9 9 240 17 36 3378 

KÖRFEZ 
ORTAOKULU 6B 245 

BAŞAK 
BOYUKISALAR 9 9 396 14 32 3019 
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EK 4 
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