
“ÖZGÜR PROJE” 2014-2015 DÖNEMİ PROJE PLANI

A) PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

- Projemizi 3 kişilik bir takım halinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Deha Çun

0538 500 11 34

dehacun@sabanciuniv.edu.tr

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

1.sınıf

Alperen Kıral

alperenkiral@sabanciuniv.edu.tr

0536 851 88 08

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

1.sınıf

Kemal Mertler

0533 502 29 56

kemalmertler@sabanciuniv.edu.tr

Yönetim Bilimleri Fakültesi

1.sınıf

B) PROJE ADI

“İstanbul’da Yaşamak Şehirli Olmak: İstanbul’un Yeni Yerleşim Bölgelerinde Kent 
Kültürünün Öğrenciler üzerinden İncelenmesi ve İstanbul’un Tarihi Mekanlarının 
Bilinirliğinin Ölçülmesi”

mailto:dehacun@sabanciuniv.edu.tr
mailto:kemalmertler@sabanciuniv.edu.tr
mailto:alperenkiral@sabanciuniv.edu.tr


C) PROJE HEDEFİ VE ÖNEMİ

İstanbul’un yeni yerleşim bölgelerinde yapacağımız incelemeler doğrultusunda “İstanbul 
bilinci” ve “şehirli olmak” kavramlarına dikkat çekmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerin ailelerinin İstanbullu mu oldukları yoksa başka yerlerden göç yoluyla mı 
geldiklerinin irdelenerek; “şehirlileşme”, “metropol yaşamına adaptasyon”, “şehrin 
olanaklarının kullanımı” sorgulanabilir. 

İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken yerlerinin ziyaret edilme oranı, kültür ve sanat 
faaliyetlerine katılma oranları, çeşitli toplu taşıma araçlarının  kullanım oranları (uçak, vapur, 
metro, Marmaray, Metrobüs,...) inceleyeceğimiz konulardan bazıları.

Yaptığımız anket uygulamalı araştırma sonucunda; elde edeceğimiz yüzdeleri az da olsa 
değiştirmek adına bir gezi düzenleyerek; (seçilecek okuldaki) öğrencilere yeni bilgiler 
kazandırmak ve (olanakları dahilinde) onları şehrin yeni yerlerini keşfetmeye teşvik etmeyi de 
amaçlıyoruz.

Öğrenciler üzerinde farkındalık yaratmak; onlara İstanbul gibi olağanüstü güzel bir şehirde 
yaşadıklarını göstermek ve bu yolda tarih öğrenimine, kent bilincinin artmasına ve kültür 
birikimine dikkat çekmek de projemizin önemli bir noktasıdır.

D) PROJE KONUSU

Hedef kitle olan 6. ve 7. sınıf öğrencileri (13 ve 14 yaş grubu) ile gerçekleştireceğimiz “kent 
algısı” temalı anket uygulaması yaparak özellikle bu yaş grubunun İstanbul’u kültürel ve 
sosyal anlamda ne kadar tanıdığı, şehir yaşamına ne düzeyde adapte olduğunu istatistiksel 
veriler aracılığı ile keşfetmek. 

Halihazırda İstanbul gibi “Kültür Başkenti” bir şehirde yaşamakta olup; şehrin ne kadarını 
gezmiş, ne kadarından haberdar olduklarına dair bir dizi araştırmalar yapmak istiyoruz. Şehrin 
mutlaka görülmesi gereken yerlerinin ne oranda tanındığını, aslında tam anlamıyla şehirli bir 
birey olmanın ne kadar gerçekleştiğini bu yaş grubu üzerinde gözlemlemek istiyoruz. 

Biliyoruz ki; bu konu üzerinde bireylerin “ekonomik durumu”, “ailelerinin kültür seviyesi”, 
“dünya görüşü” ve “çevresel şartlar”ın etkisi yadsınamaz oranda etkilidir. Bu noktaları 
gözeterek araştırmamızı gerçekleştireceğiz.

Elde edilen veriler sonucunda, İstanbul bilgisi ve tanıma oranlarının en düşük çıktığı okulun 
anket sonucuna dayanarak şehrin mutlaka bilinmesi gereken bir noktasına (saray, müze,...) 
gezi düzenleyeceğiz. Öğrencilerin kent ile ilgili bilgi birikimlerini arttırarak onlara farklı bir 
deneyim yaşatmayı planlıyoruz.   



E) ADIM ADIM PROJE UYGULAMA PLANI 

1) Anketin içeriği ile ilgili araştırma yapılması (SU Bilgi Merkesi kullanılabilir.) ve soruların 
öğrenciler için uygun bir hale getirilmesi. (İlgili fakülte hocalarından destek alınabilir.)

2) Soruların bilgisayar ortamında hazırlandıktan sonra bastırtılması. 

3) Anketimizi uygulacağımız okulların belirlenmesi. (Hedefimiz, farklı ilçelerde olmak üzere 
8 - 10 okulda anket uygulamaktır.)

4) (Eğer olursa) Projemizi kabul etmeyen okulların listemizden çıkarılması ve gerekli 
görülürse yeni okullarin eklenmesi.

5) Belirlenecek günlerde okulların ziyaret edilmesi, anket uygulanacak öğrencilere projemizin 
genel hatlarının aktarılması ve anketin uygulanmasıyla verilerin elde edilmesi.

6) Bütün verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve tasniflenmesi.

7) Araştırmamızda İstanbul bilinci ve farkındalığı daha zayıf bulunan bir grup ile birlikte 
anket yüzdesine göre belirleyecegimiz İstanbul'un mutlaka görülmesi gereken yerlerinden 
birine gezi düzenlemek. 

8) Yapılan araştırmanın amacına uygun bir şekilde elde edilen verilerin yorumlanması, 
istatistiklerin sunulması ve sonuçlarının detaylı bir rapor halinde hazırlanıp teslim edilmesi.

F) İŞ BÖLÜMÜ

- Anket hazırlanması: Beraber

- Okullara ulaşımın planlanması: Deha

- Okullarla iletişim, izin alma ve yazışma işleri: Alperen

- Sınıflarda projemizin kısa tanıtımı: Kemal

- Gezi planlanması, otobüsün ayarlanması: Deha

- Verilerin analizi: Alperen

- Mali işler: Kemal

- Raporlama: Beraber



G) PROJE SÜRESİ VE YAPISI

- Tüm hatlarıyla 2 ayı tatile denk gelmek üzere 8 aylık bir süre içerisinde içerisinde 
gerçekleştirilecektir. (Haziran 2014 – Ocak 2015) 

- Üç bölümden oluşmaktadır.

1. kısım: Genel Araştırma, Saha Çalışması, Anketlerin Uygulanması, Verilerin 
Değerlendirilmesi ve İstatistiki Bilgilerin Elde Edilmesi.

- Öngörülen Zaman Aralığı: 13 Haziran 2014 Cuma tarihinde ortaokullar tatil olacağından 
dolayı çalışmalarımızın bir kısmını bu tarihe kadar, devamını ise 15 Eylül 2014 Pazartesi 
başlayacak olan dönem itibariyle tamamlamayı planlıyoruz.

2. kısım: Seçilen Okulun/Okulların Öğrencileri ile Planlanan Gezilerin Gerçekleştirilmesi.

- Öngörülen Zaman Aralığı: Okul müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri izinlerince gerçekleştireceğiz. Hedeflediğimiz zaman; ekim, kasım aylarıdır. 
(hava durumuna bağlı olarak)

3.kısım: Projenin Raporlanması ve Son Halinin Teslimi.

- Öngörülen Zaman Aralığı: Projemiz aralık, ocak aylarında her şeyiyle tamamlanmış 
olacaktır.

H) PROJE TAHMİNİ BÜTÇE PLANI

- Yaklaşık olarak 2950 TL’lık bir bütçe ihtiyacı öngörülmektedir.

1. kısım: Saha Çalışması (1900 TL)

Kırtasiye Masrafları: 100 TL

Yiyecek Masrafları: 600 TL

Şehiriçi Ulaşım (Yakıt) Masrafları: 1200 TL

2. kısım: Gezi Düzenlenmesi (1050  TL)

Şehiriçi Ulaşım (Otobüs-Servis Kiralama) Masrafları: 600 TL*

Saray/Müze Bilet Maliyeti veya Rehber Maliyeti: 450 TL*

- otobüs 45 kişilik baz alınmıştır.

* Kişi sayısı ve mesafe tahmini değerlere göre hesaplanmıştır.


