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ÖZET

ILKÖGRETIM; BOTANIK KAVRAMLARIYLA ILGILI BAZI ETKINLIKLERIN
GELISTIRILMESI
YILMAZ, Aysun
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Raporu,
Orta Ögretim Fen ve Matematik Alanlari Egitimi
Biyoloji Anabilim Dali
Proje Danismani : Doç. Dr. Nasip DEMIRKUS
Nisan 2003, 24 sayfa
Bu çalismada; Bitkinin bölümleri olan kök, gövde, yaprak, çiçek organlari, meyve ve
tohumun gruplandirilmasi ayrica bunlarla ilgili kavramlar hakkinda bilgi verilmistir. Van ve
çevresindeki yaygin çiçekli bitkilere ait; kök, gövde, yaprak ve çiçek organlarini en iyi temsil
eden materyallerin fotograflari çekilmistir. Bu canli materyaller scan edilerek dijital ortama
görüntüleri aktarilmistir. Toplanan tüm bitki örnekleri herbaryum kurallarina uygun olarak
kurutulmustur. Ayrica internet ve kütüphanelerden yararlanilmistir.
Toplanan bu verilere ait resimler ve kavramlar ilkögretim seviyesine uygun bir dille
yazilmistir. Görsel olarak Powerpoint CD’si hazirlanmistir. Bu çalismada kullanilan
yöntemin ilkögretimin diger derslerinde de kullanilmasi ve örnek alinmasi amaçlanmistir.
Anahtar kelimeler : Ilkögretim, Botanik, Ekinlik, Sunu
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ABSTRACT
PRIMARY EDUCATION; THE IMPROVEMENT OF SOME ACTIVITIES
RELATED TO CONCEPTS OF BOTANIC
YILMAZ, Aysun
MSc. Period Project Report, Department of Science and Mathematics for Secondary
Education Division of Biology Education
Project Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Nasip DEMIRKUS
April 2003, 24 Pages
In this study, there is information about grouping the organs of a palnt such as the root,
stem, leaf ,flower, fruit, seed and related conceptions as well. There are also photos of the
materials which represent the root, stem, leaf and flower parts belonging to wide-spread
flowering plants around Van Province. These alive materials had been scanned into digital
images. All collected plant samples had been dried according to herbaryum rules. Also
benefited from internet and libraries
All these pictures and the concept related to the data given had been written in a
language suitable for primary education level. A PowerPoint CD is also present in terms of a
visual aid. The main purpose in this study is mentioned methods can be put into practice and
a creative sample for the other fields of primary education.
Key Words: primary education, botanic , activities, presentation.
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ÖNSÖZ
Çalismalarim boyunca her türlü yardimlarini esirgemeyen esime ve Metin Armagan’a
tesekkür ederim.
Aysun YILMAZ
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1. GIRIS
1.1. Biyoloji (Botanik) Dersinin Genel Amaçlari , Etkinlik ve Ögretim Yöntemleri
Biyoloji derslerinde; dogada var olan biyolojik mantik sistemlerini kavramak ve
bunlari anlasilabilir bir dille ögrencilere aktarmak gene l amacimiz olmalidir. Ögrencilerin
edindikleri bilgileri dogal döngüye zarar vermeden insanlik menfaatleri için hayata
uygulamalari istenmektedir (Demirkus, 1999).
Derste doga ile ilgili temel bilgi ve görüsler verilirken bu arada ögrencinin algilama,
düsünme kabiliyetini gelistirmelidir. Açik seçik bir kavram olusturmak için gereken temel
bilgi ve olanaklar anlasilir bir sekle sokulmalidir. Özellikle kavramlar ve kelimeler seçilirken
yada tanimlari yapilirken, ögrencilerin kelime ve bilgi dagarcigi, yasadigi çevre dikkate
alinarak ögretilmelidir (Bozcuk,1995). Özellikle Dogu ve Güneydogu bölgelerinde evinde ve
yakin çevresinde Türkçe konusulmamasi çocuklarin egitimlerinin niteligini etkilemektedir.
Bu nedenle ögrenciler okulda dersleri takip edebilme yönünden güçlüklerle
karsilasmaktadirlar. Bu açidan ilkögretim ögrencilerine botanikle ilgili kavramlari anlatirken
görsel- isitsel araçlar kullanilmali ve ögrencilere gezi- gözlem yaptirilmalidir ( Gürlek , 2002).
Dersin ilgi çekebilmesi, sunumda görsel- isitsel araçlarin kullanimini gerektirmektedir.
Kullanilan bu araçlar ile ögretmen, ögrencide ögrenme arzusu yaratabilecektir. Derste
kullanilacak araçlarin mutlaka derse bir katkisi olmasi gerekmektedir (Raven, ve ark., 1999).
Anlatim yöntemi ile ders isleyen ögretmen, görsel- isitsel araçlar yardimiyla ögretimini
zenginlestirebilir. Ancak derste kullanilacak araçlardan gerekli yararin saglanmasi, uygun
aracin, uygun zamanda, uygun yerde ve uygun bir biçimde kullanilmasina baglidir (Demirkus,
1999).
Son yillarda araçlar konusunda degisik gelismeler olmaktadir. Örnegin bir çok okulda
bilgisayar odalari bulunmaktadir. Ögrenciler gruplar halinde bilgisayar odasina alinarak
konuyla ilgili CD’ler ögrencilere gösterilebilir(Neil, Jane. ve Lawrence, 2000).
Botanik alaninda ders anlatiminda uygulanabilecek yöntemlerden biri gösteri
(demonstrasyon) yöntemidir. Gösteri, ögretmenin ögrencilerinin önünde bir seyin nasil
yapilacagini göstermek ya da bir prensibi açiklamak için yaptigi islemlerdir. Gösteri
yönteminde görsel- isitsel araçlardan faydalanilir. Bunlardan faydalanan ögretmen zamandan
ve sözden ekonomi saglar. Görsel- isitsel araçlar, ögretmenin belli bir fikri göz önünde
canlandirilmasina, karmasik fikirleri basite indirgeyerek açiklamasina yardimci olurlar. Bu
araçlardan yararlanarak islemleri basitlestirirler, ögretimi canli ve açik hale getirirler.
Ögrencilerin ilgi ve dikkatlerini artirirlar. Ögrencide ögrenme arzusu yaratirlar. Ayrica konu
üzerinde pratik yapma imkani saglarlar.
Botanik alaninda kullanilabilecek diger bir yöntem gezi- gözlem yöntemidir. Bu
yöntemle ögrencilere gerçek dünyayi görme imkani saglanmaktadir(Turgut ve
Cunningham,1977). Ögrenciler ögretim materyalinin oldugu yere giderek, gözlem yapma ve
bu materyallerin dogal yerlesimlerinde çalisma imkanina sahip olurlar. Örnegin ögrencinin
üzerinde çalismakta oldugu ya da yakin gelecekte çalisacagi konulara iliskin örnekler
toplayabilecegi yerlere geziler düzenlenebilir. Böylece ögrencilerin akademik, sosyal ve
davranissal ufuklarinin gelisimi saglanir.
Gezi- gözlem ve gösteri yöntemleri ögrencinin bes duyusuna hitap ettigi gibi yaparakyasayarak ögrenmelerini saglar ve pekistirir. Bu iki çerçevede verilen bilgilerin sanal
etkinlikler, pratik etkinlikler ve laboratuvarlarda uygulamali olarak pekistirilmesi önem tasir
(Ohlsson, 1996). Yaptigimiz bu çalismada dogadan, sanal ortamdan ve kütüphanelerden
resimler toplanmistir. Ayrica bir sunu CD’si hazirlanmistir. Ögrenciler araziye çikarilarak
bitkiler toplatilmistir ve bunlar herbaryum kurallarina göre kurutularak ileriki etkinliklerde
kullanilmak üzere hazirlanmistir. Böylece ögrenci dogaya çikmadan önce bilgisayar
ortaminda kavramlarla ilgili bilgiler edinmistir. Daha sonra dogada bunun uygulamasini
yaparak bilgilerini pekistirme ve saglamlastirma imkani bulacaktir. Bu çalismadaki hedefimiz
bilgilerin % 50-60’ina yakin kismini okulda ögrencilere vermeyi garantilemektir.
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2. Tanimlar
Tek veya çok hücreli, genellikle klorofil içeren ve fotosentez yapan canlilara bitki
denir. Bitkiler; Kök, gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohumdan olusurlar.( Sekil 1,2)

Sekil 2.1 :Dikotil bitkilerde genel görünüm
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Sekil 2.2 :Monokotil bitkilerde genel görünüm
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2.1. Kök
Bitkileri topraga baglayan, topraktan yasamasi için gerekli olan su ve mineral
maddeleri alan ve gövdeye sevk eden organdir. Genel olarak kökler dört çesittir.
1- Saçak Kök
2- Kazik Kök
3- Tutunma Kökleri
4- Depo Kök
Saçak Kök: Kökün hepsi gövdeden çikiyorsa, ayni uzunluk ve kalinliktaysa böyle
kökler saçak köktür (Sekil 3).

Sekil 2.3: Saçak kök sistem
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Kazik Kök: Ana kök uzamis ve kalinlasmis, diger uzantilar ana kökün yaninda çikmissa
böyle kökler kazik köktür (Sekil 4).

Sekil 2.4: Agaçlarda kazik kök sistemi
Tutunma Kökleri: Sarmasik gibi bitki gövdesinin agaca ya da duvara tirmanmasini
saglayan köklerdir.
Depo Kök:Fotosentez sonucu meydana gelen besin maddeleri ana kök veya yan
köklerde depo edilir.
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2.2. Gövde
Bitkinin toprak üstünde yükselen yan dal, yaprak, çiçek ve meyveleri tasiyan organdir.
Gövde kökten aldigi suyu ve yapraklardan aldigi besinleri bitkinin diger bölümlerine
tasinmasiyla görevlidir. Bitkiyi dik tutarak yapraklarin isik almasini saglar(Sekil 1,2).
Gövdeler üçe ayrilirlar (Sekil 1,2).
1- Otsu Gövdeler
2- Odunsu Gövdeler
3- Genel Gövde Özelliklerini Göstermeyen Gövdeler (Metamorfoza Ugramis Gövdeler)
Otsu Gövdeler: Yesil renkte ve fazla sert olmayan gövdelerdir. Ömürleri tek yilliktir.
Bitki her yil gövdece büyüme gösterir. Meyve ve tohum devresinden sonra bitki ya
tamamen ölür ya da kis devresinin sonunda tekrar çikar (Sekil 5).
Odunsu Gövdeler: Gül, ceviz, çam gibi sekonder (ikincil) büyüme gösteren
bitkilerin gövdeleri odunsudur. Bu bitkilerin üst kisimlari otsudur. Otsu dallar genellikle her
gelisim devresinin sonunda kuruyarak dökülür. (Sekil)
Genel Gövde Özelliklerini Göstermeyen Gövdeler (Metamorfoza Ugramis
Gövdeler): Degisik ortam kosullarinda gövde, kendi esas görevinden baska görevler de
yapmak üzere, normal biçimin disinda çok degisik sekiller alabilir. Iste gövde ve dallarin sekil
ve görev yönünden olan bu degisikliklerine gövde metamorfozlari denir. Gövde
metamorfozlarini baslica iki tipte inceleyebiliriz:
1-Toprak Alti Gövde Metamorfozlari: Gelismeleri toprak altinda olan gövdelerdir.
Bunlarin en önemli olanlari:
Rizomlar: Toprak altinda yatay olarak gelisen gövdelerdir. Rizomlar çogu kez
köklerle karistirilabilir. Rizomlarda havada gelisen gövdelerde oldugu gibi nodyum ve
internodyumlar bulunur. Ayrica nodyumlarin üst kisminda yaprak ve dal izleri, alt kisminda
da ek kökler vardir. Rizomlar ge nellikle çok yillik gövdelerdir (Sekil 2).
Tuber (Yumru Gövde): Genellikle toprak altinda gelisen, etli ve yuvarlak bir gövde
tipidir. Rizoma çok benzerse de onlardan daha kisa ve siskinlesmis olmasi, ek kök tasimamasi
ve rizomlar gibi devamli olmayip ancak bir büyüme mevsiminde canli kalmasiyla ayirt edilir(
Sekil 6).
Bulbus (Sogan): Toprak altinda gelisen, çok kisalmis ve tabla adi verilen gövdenin
etrafinda dizilmis pul denilen etli yapraklarla örtülmüs, tepe tomurcugu tasiyan bir gövde
tipidir(Sekil 3).
Korm (Sert Sogan): Toprak altinda besin depo etmis, düsey durumda büyüyen kisa
gövdelerdir. Kalinlasmis gövdenin etrafinda yapraklarin zar gibi incelmis, suberinlesmis ve
ipliksi bir hal almis olan taban kisimlari bulunur.
2- Toprak Üstü Gövde Metamorfozlari: Gelisimleri toprak üstünde olan gövde
metamorfozlaridir. Bunlardan en önemli olanlar:
Stolon (Sürünücü Gövde): Toprak yüzeyine paralel uzanan, uzun internodyumlu ve
nodyumlarinda indirgrnmis puslu yapraklar tasiyan bir gövde tipidir.
Asimilatif Gövde: Kurak yerlerde yetisen bazi bitkilerde yapraklar indirgenerek pulsu
ve zarsi sekiller alir. Böyle bitkilerde gövde, yapragin görevi olan asimilasyon isini de yapar
(Sekil 5).
Sukulent (Etli) Gövde: Kurak ortamda yetisen bitkilerden bazilarinin gövdeleri
yuvarlak, yumurtamsi ve silindirik sekiller alarak bol miktarda su depo eder.
Sülük Gövde: Tutunup sarilmaya yarayan kisa ve uzun sürgünlerden meydana gelen
gövde tipidir.
Diken Gövde: Kisa ve uzun sürgünlerin diken sekline gelmesiyle olusurlar.
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Sekil 2.5: Asimilatif gövde
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Sekil 2.6: Yumru gövde
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2.3. Yaprak
Bitkinin havada bulunan en karakteristik yanal organidir. Genel olarak genis ve yassi
olan, gövde veya yan daldan çikan kisa sürgün özelligindeki yapilara yaprak denir. Yaprak
bitkinin gaz alisverisini yapar, günesten yararlanmasini saglar.
Tipik bir yaprak su kisimlardan meydana gelir.
1- Yaprak Ayasi
2- Yaprak Sapi (Petiol)
3- Kulakçik
4- Yaprak kini
Yapraklarin Siniflandirilmasi:
1- Yaprak Sapina Göre: Bazi yapraklar belirgin bir sap tasimasina ragmen bazilari sapsizdir.
Yaprak sapi (petiol) degisik biçimlerde olabilir (Sekil 7).
2- Yaprak Dizilisine Göre: Yapraklarin gövde üzerindeki dizilisleri farklilik gösterir.
Yapraklar almasik, karsilikli, dairesel ve rosulat dizilebilirler (Sekil 8).
3- Yaprak Tabanina Göre: Yaprak ayasinin sapla birlesme yerlerinde gösterdigi degisik
sekillere göre yapraklarda degisik olarak adlandirilir. Örnegin, yaprak sapi, yaprak ayasiyla
birlestigi yerde kap seklinde ise kalpsi yaprak adini alir.
4- Yaprak Uç Kismina Göre: Yaprak uç kisimlari; Uç kismina dogru daralan, küt uçlu ya da
sivri uçlu vb. sekilde olabilir, Yaprak bu sekle göre isimlendirilir. Örnegin: sivri uçlu yaprak
(Sekil 10).
5- Yaprak Kenarina Göre: Yaprak ayasinin kenari düz, testere disli, disli vb. olabilir.
Yaprak bu sekle göre isimlendirilir. Örnegin: testere disli yaprak (Sekil 11).
6- Yaprak Damarlanmasina Göre: Yaprak damarlanmasi; agsi, paralel, pinnat, palmat vb.
olabilir. Yaprak bu sekle göre isimlendirilir. Örnegin; agsi damarli yaprak (Sekil 12).

Sekil 2.7 : Basit bir Yapragin kisimlari
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Sekil 2.8: Bilesik bir yapragin kisimlari

Sekil 2.9: Düzensiz ve testere disli yaprak ayasi

Sekil 2.10: Düz kenarli yaprak ayasi
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2.4. Çiçek
Bitki üreme organlarini tasiyan bir yapidir. Çiçeklerin bir kismi hem erkek hem de disi
üreme organlarini birlikte tasirlar. Bunlarda genellikle disi organ ortada, erkek organlar
çevresel yer alir. Bazi çiçeklerde sadece erkek veya sadece disi üreme organlari bulunur.
Tipik bir çiçek distan içe dogru dört halkadan meydana gelmistir. Bunlar:
1-Çanak Yapraklar (Sepal): Çiçegin en dis halkasinda bulunur. Genellikle yesil renkli
yapraklardan meydana gelmislerdir. Her bir yapragina çanak yaprak denir (Sekil 11).
2- Taç Yapraklar (Petal): Çanak yapraklardan sonra gelirler ve genellikle renkli bir
yapidadirlar. Her bir yapragina taç yaprak (Petal) denir (Sekil 11).
3- Erkek Organlar: Erkek organlarin her birine stamen denir. Bir stamen; anter ve flament
denilen yapilardan olusmustur (Sekil 11).
4- Disi Organ (Pistil): Çiçegin tam ortasinda bulunan ve vazoya benzeyen yapiya disi organ
denir (Sekil11).

Sekil 2.11: Bir çiçegin kisimlari

Tüm bu organlar çiçek tablasi üzerinden çikarlar ve çiçek bitkiye bir sapla
baglanmistir. Bazi bitkilerde bir çiçek sapi üzerinde bir tek çiçek bulunmasina karsin
bazilarinda birden fazla çiçek, bir çiçek sapi üzerinde kümeler olusturacak sekilde
toplanmistir. Böyle bir araya toplanmis çiçek gruplarina çiçek durumu denir. Çiçek durumlari
dallanma sekillerine göre iki gruba ayrilir.
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1-Rasemus Çiçek Durumlari: Ana eksen kendinden çikan bütün yan dallardan daha fazla
gelisme gösterir. Genel olarak iki tipte incelenebilir.(Resim:12)
A-Basit Rasemöz: Yan dallari basit olup dallanmayan tipteki çiçek durumlaridir.
Çesitli tipleri vardir.
Rasemus (Salkim): Ana eksen üzerindeki braktekerin koltugundan sapli çiçekler
çikar.
Spika (Basak): Ana eksen üzerindeki braktilerin koltugunda sapsiz çiçekler çikar.
Spadiks (Koçan): Ana ekseni kalinlasan ve etlenen bir basaktir.
Amentum (Tirtil, Sarkik Basak): Ana ekseni egilme yeteneginde olan basaga yakin
bir tiptir.
Umbella (Semsiye): Ana eksen üzerinde bulunan ayni dügümdeki brakte grubu
koltugundan, bir çok yan dallar uzanir ve her birinin ucunda bir çiçek bulunur.
Korimbus (Yalanci semsiye): Alttaki çiçek saplari ana eksene kadar uzanmis bir
salkim durumundadir.
Kapitulum (Bascik): Ana eksen siskinlesmis olup, üzerinde çok sayida sapsiz
çiçekler bulunur.
B-Bilesik Rasemöz: Yan dallari dallanan tipteki çiçek durumlaridir. Çesitli tipleri
vardir.
Panikula (Bilesik Salkim): Yan dallari dallanmis bir salkimdir.
Bilesik spika (Bilesik Basak): Ana eksen üzerinde yan dallarinda basak çiçek
durumu bulunan, yani bir çok basaklardan meydana gelmis çiçek durumudur.
Bilesik Umbella (Bilesik Semsiye): Bir çiçek yerinde küçük semsiyeler bulunan bir
semsiyedir.
2-Kimöz Çiçek Durumlari: Ana eksenin büyümesi kisa bir süre sonra durdugu halde ondan
meydana gelen yan dallar büyümeye devam eder. Kural olarak bir sonraki çiçegin boyu bir
öncekini geçer. Bunun üç tipi vardir:
Monakazyum: Bir yan dal ana eksenin yerini alir.
Dikazyum: Bir çiçek durumunda karsilikli iki dal ana eksenin yerini alir.
Pleiokazyum: Ana eksenin ayni noktasinda ikiden fazla yan dal ana eksenin yerine
geçer(Sekil 13).

Sekil. 2.12: Pleikazium çiçek durumu
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Sekil 2.13: Rasemus çiçek durumu, silikula meyve
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2.5. Tohum ve Meyve
Döllenmenin sonunda tohum taslagi geliserek tohumu meydana getirirken tohum
taslagini saran ovaryumda bazi degisikliklere ugrar. Böylece döllenme sonunda farklilasmis
ovaryum ve kapsadigi tohumlarin maydana getirdigi topluluga meyve denir.
Meyveler baslica iki tiptir.
1- Basit Meyveler: Gerçek meyvelerdir. Tek çiçekten meydana gelir. Meyve
olusumunda çiçek ekseninin bir rolü yoktur. Basit meyveler baslica iki tiptir.
A-Olgunlasinca Açilan Basit meyveler: Olgunlastigi zaman perikarpi kuruyan,
açilarak tohumlarini etrafa saçan ve bol miktarda tohum içeren kapsül seklinde meyvelerdir.
Baslica tipleri sunlardir:
Folikulus: Bir karpelden meydana gelmistir. Olgunlasinca karin kismi boyuna
açilir.
Legumen: Bir karpelden meydana gelmistir. Olgunlasinca karpelin hem birlesme
yeri olan karin kismindan hem de sirt kismindan olmak üzere iki yarikla açilan meyvelerdir.
Kapsül: Birden fazla karpelden meydana gelir. Olgunlasan meyvenin açilmasi
karpellerin çesitli bölgelerinden olabilir.
Silikva: Iki karpelden meydana gelir. Iki karpel arasinda bulunan yalanci bir bölme
ile meyve iki kisma ayrilir. Olgunlastigi zaman iki karpel, kapak halinde yarilarak tohumlari
tasiyan yalanci bölmeden ayrilir.
Silikula: Silikvaya benzer, ancak meyvenin boyu eninin üç mislinden daha azdir
(Sekil 12).
B-Olgunlasinca Açilmayan Basit Meyveler: Bu tip meyveler olgunlasinca kapali
kaldiklari için ancak perikarpin çürümesi ya da parçalanmasiyla tohumlar serbest kalir. Bu tip
meyveler perikarpin gelismesine göre çesitlilik gösterirler.
Kuru Kapali Meyveler:
Nuks (Findiksi Meyve): Bütün perikarp tas gibi sertlesir. Tohum yapisik degildir.
Kural olarak tek tohumludur.
Karyopsis (Bugdaysi Meyve): Sertlesen perikarp tohumun testasi ile sikica
birleserek beraberce büyür.
Sizokarp (Yarilan Meyve): Sinkarp ovaryumdan olusur.Olgunlasinca karperler
birlesme hatti boyunca tamamen yarilir.
Etli Kapali Meyveler:
Drupa (Eriksi Meyve): Ekzokarp ve mezokarp eklenmis, endokarp ise
sertlesmistir. Genel olarak bir tohum içeren sertlesmis endokarp çakirdek adini alir.
Bakka (Üzümsü Meyve): Bütün perikarp etlenmistir. Içinde bulunan ve çekirdek
adi verilen taneler gerçek tohumdur.
2- Bilesik Meyveler: Bir karpelli ginekeumlu çiçeklerden olusan tek meyveler ortak bir
eksenle beraber büyüyerek bilesik meyveleri meydana getirirler.
Bilesik Drupa: Bir çok sayida küçük drupa tipindeki meyveler kuru bir eksen
üzerinde bir araya gelerek bir meyve seklini alir.
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Sekil 2.14: Çesitli meyveler

Sekil 2.15: Bezelye tohumu

4. MATERYAL VE YÖNTEM
4.1. Materyal
Çalisma materyali olarak Akdamar adasindan ve Yüzüncü Yil Üniversitesi
kampusün’den tezin amacina uygun bitkilerin resimleri çekilmistir. Bazi örnekler kültür
formlarindan alinmistir. Toplanan bitki örneklerinin dijital ortama üç boyutlu resimlerini
aktarmak amaciyla, dijital ortama resim aktarma kurallarina uyulmustur. Daha sonra bu
örnekler herbaryum kurallarina göre kurutulmustur.
Ayrica Van Florasi ile ilgili çalismalardan toplanan fotograf koleksiyonundan da
yararlanilmistir.
Tez ile ilgili yayinlardan, tezlerden, ders kitaplarindan ve internetten veriler toplanmistir.
4.2. Yöntem
Arazide çekilen fotograflar 200 dpi’la scan edilerek dijital ortama aktarilmistir,
Toplanan bitki örneklerini; dijital çekime hazirlamak amaciyla; gerekli görülen bitki organ
ve organelleri su ile yikandiktan sonra, yumusak kagit havlularla kurulup, silinerek, çekim
amacina uygun hale getirilir. Bazen büyük boyutlu bitki numuneleri makasla uygun parçalara
ayrildiktan sonra isik kutusu aparatiyla 3 boyutlu resimleri 270 dpi scan edilerek dijital
ortama aktarilmistir. Bazi resimler isik kutusu aparatiyla yüksek dpi larda scan edilerek her
büyütmede net olmak kosulu ile 40 kat büyültmeye kadar izlenmesi mümkün kilinmistir.
Kitap ve dergilerden proje ile ilgili resimler 200 dpi ile taranip dijital ortama
aktarilmistir.
Internetten tarama motorlariyla; Google, Altavista ,Copernic 2001 Pro tarama
motorlariyla Türkçe; “Kök sistemleri, Bitki gövdesi Çiçek, Çiçekli Bitki, Bitki Yapragi,
Meyve, Tohum” ve Ingilizce; root system, plant stem, flowering plants, plant fruit, seed”
kelimeler; tarama motorlari kurallarina uygun olarak ikili yada çoklu mantikli gruplar halinde
yazilarak internetten arama yaptirilmistir. Bulunan yaklasik 300 web sayfasindan kelimelerine
ait grafikler tarandi ve proje konusu ile ilgili resimler ve bilgiler indirildi.
Daha sonra bilgisayarda toplanan tüm resimler Adobe PhotoDelux Business
Edition 1.0 la kontras, renk ayari ve büyüklük ayarlari yapilarak kullanima hazir hale
getirilmistir.
Tezle ilgili ders kitaplari, yüksek lisans tezleri ve diger kaynaklardan edinilen bilgiler
ilkögretim seviyesine uygun olarak tanimlarda gruplandirilmistir ve ilgili fotograflarla
iliskilendirilmistir.
Tüm fotograf ve metinlere ait veriler Microsoft Powerpoint programinda sunusu
hazirlanmistir. Ayrica FilipAlbüm Professional programiyla toplana tüm resimlerden müzikli
bir sunu hazirlanmistir. Tez verileriyle birlikte egitim ögretimde kullanilmak üzere bir CD’ye
kaydedilmistir.
Sunu CD’si ve kurutulan bitki örneklerinin özellikle kis döneminde demostrasyon
örnegi olarak egitim ögretimde kullanilmak üzere Kerim Tuncer I.Ö.O.’na verilmistir.

5. TARTISMA VE SONUÇ
Botanik kavramlariyla ilgili bazi etkinliklerin gelistirilmesi üzerine yapilan bu çalisma
sonucunda; söz konusu uygulamalarin bes duyuya hitap etmesi ve kavramlarin sanal ve
gerçek ortamlarla iliskilendirilip somutlastirilmasi, ayrica maliyeti ucuz ekonomik bir etkinlik
olmasi bakimindan tez yürütücüsü tarafindan okullarda uygulanabilirligi tespit edilmistir.
Botanikle ilgili kavramlarin gösteri ve gezi-gözlem yöntemlerinin kullanilarak ögrencilere
anlatilmasi anlasilabilirligi artirmistir..
Uygulamada, gösteri yöntemi için görsel- isitsel araçlardan bilgisayar kullanilmistir.
Sunu CD’si ögrencilere gösterildikten sonra ögrenciler en yakin okul çevresine çikartilarak
bitki örnekleri toplatilmistir. Toplanan bu bitki örnekleri herbaryum (bitki müzesi)
tekniklerine uygun olarak kurutularak ögrencilerin kendilerine materyal hazirlamalari
saglanmistir. Böylece kavramlar somutlastirilmis ve ögrencilerin bes duyularini kullanmalari
saglanmistir. Ögrenciler yaparak- yasayarak ögrenmislerdir.
Sonuç olarak; ilkögretimde bu tür etkinlik çalismalarin diger sahalarda devam
ettirilmesi ögretim kalitesine önemli katkisi olacagi inancindayiz.
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