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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

Teknoloji hayatımızda her geçen gün daha da önemini arttırmaktadır (Karaçeper, 2018). 

Erişim kolaylığı, hız, üretim maliyetlerinin düşüklüğü, çoklu materyal uygulamalarına uygunluk, 

bireysel özgürlük, eylem ve etkileşime imkân tanıyan yönleriyle yeşil ekran, giderek daha fazla 

popüler bir eğitsel alana dönüşmektedir. Eğitimin teknolojiden ayrı kalması 

düşünülemeyeceğinden okullar ve öğrenciler arasında sosyo-ekonomik farkların daha artmasının 

önüne geçebilmek amacıyla projemizi ilçemizde uygulamaya ve güzel dönütler almaya devam 

ediyoruz. Projemiz dezavantajlı bölgelerdeki çocukların(okulumuzdaki göçmen çocuklar) 

yerinde görerek öğrenme imkanları olmadığından takım üyelerinin öncülüğünde ve akran 

işbirliği içerisinde(okulumuzdaki tüm öğrencilerimize yayacak şekilde) içerik üretip bu 

dezavantajı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Projemiz ilçemizden başlayıp yurdumuzun 

geneline daha sonra dünyaya yayılmayı hedeflemektedir(Güzel ülkemizin tanıtımına katkı 

sağlamak bizi çok mutlu edecektir). Bunun için yeşil ekran teknolojisi ve arttırılmış gerçeklik 

yöntemleri ile öğrencilere sanki oradaymış hissi yaratarak bilgiyi kalıcı kılıp akranlarına 

yaymayı ve farkındalık yaratıp ben başarabilirim hissini öğrenciye tattırmayı hedeflemektedir. 

Takımımız projelerimizle birlikte araştırma geliştirme çalışmalarına ve teknolojiyi eğitimde 

kullanma faaliyetlerine destek ve katılım göstermeyi de amaçlamaktadır. Teknolojilerin 

mevcudiyeti ve satın alınabilirliği, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel araçların 

ortaya çıkması ve 21. yüzyılda öğrenme durumlarının kendini sürekli geliştirme gereksinimi 

bizleri kırsal alandan başlayarak daha geniş kitlelere etki yarattırma ve deneyimlerimizle 

teknoloji-hayat entegrasyonunu uygulamak için çalışmalarımızı arttırmamıza neden olmuştur. 

Projemizi sanal geziler, müzeler, 3D, VR(Sanal Gerçeklik) uygulamaları ile zenginleştirerek 

daha anlamlı ve daha çok duyu organına hitap eden öğrenme oluşmasını sağlamıştır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Sadece anlatım yöntemi ile dikkati bir noktaya toplamak zordur. Bu uygulamanın eğitimde 

kullanılmasıyla öğrenmede kalıcılığın arttırılacağı düşünülmektedir(Biçen). Öğrenciler gerek 

sosyal çevreleri gerekse maddi yetersizlikler nedeniyle dünyada ve ülkemizde görülmesi gereken 

müze ören yeri veya ünlü yerleri görememekte idi. Okul olarak düşündüğümüz zaman bu 

çocukları gelişen teknolojinin faydalarından 21. yüzyıl başlarında masaüstü teknolojilerini 

kullanarak gelişen uygulamalardan faydalandırmak istedik. Yeşil ekran kullanarak  yapılan 

eğitimde öğretmenin dersi anlatırken doğrudan görselin içine girebilmesi, öğrencinin ilgisini 

doğrudan arttırdığı görülmektedir. Arttırılmış gerçeklik ile nesneleri canlı olarak görüyormuş 

hissi oluşturmaktayız. Yeşil ekran ile yapılan eğitimde öğretmenin dersi anlatırken doğrudan 

görselin içine girebilmesi, öğrencinin ilgisini doğrudan arttırdığı görülmektedir. 

 

Çağımızın en önemli sorunlarından biride günlük yaşamdaki bilgileri anlamlandıramamaktır. 

Birbirinden farklı yapıda olan öğrencilere bilgiyi keşfettirmek sadece anlatarak mümkün 

olmayacaktır. Farklı duyu ve ilgi alanlarına hitap edildiğinde ise hepimizin ortak paydada 

öğrenme alanlarımızın ortaya çıkmasını sağlamamıza olanak sağlayacaktır. Sosyal Seyyahler 

takımı okulumuzdaki farklılıklardan yola çıkarak hepimiz aynı değiliz ama hepimiz öğrenmek 

istiyorsak bunu eğlenceye dökerek,kendimizi geliştirmemize olanak sağlayacak, bilgiyi 

keşfetmemize yardımcı olarak yolu yeşil ekran, sanal gözlük ve sanal gerçeklik(VR) 

teknolojilerini birleştirerek harman yoluyla bilgiyi aktarma yolunda çok güzel mesafeler 

katetmiştir. Okulumuzda sosyal bilgiler eğitiminde kullanılmaya başlanan Sosyal Bülten projesi 

gelen olumlu etkiler üzere sırasıyla fen bilimleri, bilişim teknolojileri, ingilizce, robotik 

kodlama, türkçe ve matematik derslerinde disiplinler arası çalışmalarla başlamış ve öğrencilerin 

tüm derslere ilgi ve istekle katıldıkları gözlenmiştir. Bu durum karakter eğitimine de olumlu 

katkılar sağlamış; veli ve akran desteği ile tatlı  bir rekabete dönmüştür. Okulumuz imkanlar 

bakımından zayıf iken artık eksiklerimizin çoğu bu çalışmalar ile azalmaya hatta diğer 

eksiklikler hissedilmemeye başlamıştır. Teknolojinin doğru ve ihtiyaca göre kullanımı 

akademik,sosyal anlamda iyileşme yaratmıştır.  
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3. Çözüm 

Öğrencilere yirmi birinci yüzyılın gerektirdiği becerileri kazandırmak için gerçek hayat 

deneyimlerden yola çıkarak bilgiye ulaşma, bilgiyi farklı formatlara çevirme ve kullanma, yeni 

bilgiyi üretme ve yayma becerileri kazandırmayı sağlayacak farklı sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme 

ortamlarının yaratılmasını gerekli kılar. Dijital öğretim materyalleri öğrenenlerin aktif 

öğrenmesine, bilgiyi yapılandırmasına, sorgulamasına ve keşfetmesine yardımcı olabilecek 

(Henderson ve Romeo, 2015) öğrenme ortamlarından biridir. 

Yeni teknolojilerin artan kullanılabilirliği ve satın alınabilirliği, toplumun farklı sektörlerinde 

yenilikçi bir ortama izin verir. Çalışmalar desteklenirse, düşük fiyatlı kameraların ve mobil 

düzenleme platformlarının ortaya çıkması, okullar da dahil olmak üzere sektörde yeni video 

uygulamalarına yol açmıştır. Eğitim ortamında, video kullanımı, geleneksel derslerin bir parçası 

olarak, birçok harmanlanmış kursun çekirdeği olarak ve yüksek öğretimde çevrimiçi bir kurs için 

birincil içerik dağıtım yöntemi olarak hayati bir parça haline geldi. Yeşil ekran teknolojisi ile 

öğrencilerin öğrenmesini geliştirmenin etkili bir yolu olarak hizmet edebilir, çünkü bunlar ilgi 

çekicidir ve birçok derste sıklıkla karşılaştıkları soyut kavramları görselleştirmede faydalıdır. 

Oradaymış hissi birçok duyu organına hitap edeceği için öğrenmeye açık hale gelmemizi 

sağlayacaktır. Başarma hissiyatını tadan birey kendine daha fazla güvenir ve çevresideki sorunlara 

katkı sağlayacağına daha çok inanır ülkesine ve milletine daha yararlı olma konusunda emin 

adamlarla ilerler.  

 

 

 

Sorun Çözüm Eğitimdeki Katkısı 

Eğtimde fırsat eşitliği 

konusunda kırsaldaki 

eksik materyallerin 

maliyet dolayısıyla 

karşılanamaması ve 

çocuklarımızın 

akranlarından geri 

kalmasının 

engellenmek 

istenmesi. 

Sosyal Bülten projesi ile giderek 

karmaşıklaşan bilgi ve becerilerin 

kazandırılması için birden fazla duyu 

organına hitap etmesi adına yeşil 

ekran teknolıjisinin önderliğinde 

öğrencilerin eksiklerini gidermeyi 

hedeflemiş ve başarı elde etmiştir. 

Köydeki bir çocuğuk il veya ilçe 

merkezine gitme imkanı olduğunda 

sanki çok yer gezmiş görmüş gibi 

sevinirken, ülkemizin güzelliklerini 

hatta dünyamızın çeşitli 

yerlerindeymiş gibi hissettiğinde ne 

kadar mutlu olacağını gördük, 

görmeye devam ediyoruz. Sosyal 

Seyyahler takımı tüm branş 

derslerinde kazanımlara ve hayata 

uygun olarak içeriklerde bizzat 

öğrenciyi merkeze alarak bilgiyi 

hayata uyarlamıza olanak sağlamış. 

Artık mutlu gezen çocuklar farklı 

kültürlerin içinde sanal olarak gezip 

hoşgörülü bireyler olarak devam 

ediyoruz. İmkanlarımız el verir ve 

projemiz desteklenirse daha da 

genişleyip eğitimimize daha fazla 

katkı sunmak istiyoruz hedefimiz 

metaverse eğitim hem de köy 

okulunda ☺ 

Yeşil ekran ,sanal gözlük 

ve vr teknolojisi ile 

öğrenci hayatında merak 

ettiği yerleri görme,soyut 

kavramların 

somutlaşması, 

teknolojinin ülke 

kalkınmasına destek 

verecek şekilde 

kullanılmasıyla artık 

uzaklar yakın,ülkemizin 

güzellikleri teknolojinin 

faydaları ile 

çocuklarımızın rahat 

ulaşmalarını sağlayacak. 

Kendine güvenen yararlı 

bireylerin yetişmesinde 

önemli rol üstlenecek en 

önemlisi içine kapanık 

öğrencilerin artık 

sosyalleşmesine olanak 

sağlayacaktır.  
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4. Yöntem 

Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde; konu alanının kavramları, ilkeleri, fikirleri, süreçleri 

öğretmen tarafından organize edilip sunularak anlamlı öğrenme gerçekleştirilir(Yeşilyurt, 2019). 

Kendini ifade etme ve özgüven eksikliği hisseden ,farklı ülke, millet ve kültürlere ilgi duyan 

çocukların bu konuda kendilerini ifade etmelerini sağlayacak. Buluş yoluyla öğrenme stratejisinin 

desteği ile harmanlayıp öğrencilerin bir probleme çözüm aramaları sağlanıp Arttırılmış gerçeklik 

uygulamasının desteği ile Bilişsel gelişimlerine katkı sağlayıp bilgiyi uzun bellekte 

depolamalarına katkı sağlayacaktır. Diksiyonun gelişmesine de katkı sağlayıp toplumda 

paylaşımcı bireylerin artmasını sağlayıp akran öğrenimini ileri seviyeye taşıyacaktır. Arttırılmış 

gerçeklik yöntemi ise bize buluş ve araştırma yöntemleri ile katkı sağlamakta ve bilginin akışını 

daha kolaylaştırmaktadır. 

  

 

   
 

  Yayladağı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Dr.Mehmet Altınöz projemiz hakkında bizlerle 

fikir alışverişinde bulunmuş olup başından beri verdiği destekleri sürdürmeye devam edeceklerini 

söyledi. Sosyal Bülten projesi ilk başladığından beri ilçemizde desteklenmiş olup daha fazla 

öğrenciye ulaşmayı kendine her zaman hedef edinmiştir. 

 

 

Meslaktaşlarımızla Görüşme:  

 

 
 

Görsel 1. Çeşitli branşlardaki öğretmenlerimizle ve takımımızın katkılarıyla anlamlı 

öğrenmeye yönelik yapılacak etkinlikleri tartıştık. 
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Görsel 2. Yeşil ekran ile küresel ısınma konulu birleşmiş milletler toplantısına konuk 

olduk. 

 

 
 

Görsel 3.  5. Sınıf fen bilimleri dersi ile ilgili etkinliğimiz 
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Öğrencilerle etkinlikler hakkında görüşme: Okulumuz öğrencileri ile belirli zaman 

aralıklarında bir araya gelip fikir alışverişi yapıyoruz etkinliklerimizde eklemek istedikleri, 

eksik buldukları veya geliştirmemizi istedikleri noktaları belirliyor derslerindeki başarılarını 

arttıracak şekilde uyguluyoruz. 

 

 

 

Görsel 4. Yapılacak etkinliğin  derse katkıları toplantısı 

 

Materyal Geliştirme 

 Başlangıçta yalnızca yeşil ekran, mikrofon ve kamera ile çıktığımız bu yolda daha 

sonra sanal gerçeklik gözlükleri ile takviye yapılmıştır. Amacımız teknolojiyi vakit geçirmek 

için değil tamamen kendine ve ülkemize faydalı içerikler oluşturacak bireyler yetiştirmektir. 

Müze eğitiminde takımımız danışmanıyla eğitimlere katılmış ilçemizde bulunan bir müzenin 

sanal müzesi için çalışmalara başlamıştır. Hedefimiz ilçemizden başlayarak ilimiz ve ülkemizi 

eğitimde teknoloji konusunda ileri noktalara taşınmasında katkı sağlamaktır. Bu hedefle 

kullanmakta olduğumuz malzemelerimizi güncelliyor ve yenilerini imkanlarımız ve 

ihtiyaçlarımız doğrultusunda envanterimize ekliyoruz. 3D yazıcı ile bilişim ve robotik 

öğretmenlerimizle mateyaller tasarlamaya başladık ve bu sayede projemizi daha da geliştirmeyi 

ve daha geniş kapsama yaymayı amaçlıyoruz. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Teknoloji gelişim ve değişimi sayesinde günlük yaşantımızda birçok alanda olduğu gibi 

eğitimde de kolaylık sağlamaktadır. Eğitim ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli 

unsurlardandır. Dolayısıyla iyi bir eğitimle bilgiyi üretebilen, sorgulayan ve ürettiği bilgiyi etkili 

bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirebilen ülkeler, gelecekte de gelişmişlik noktasında 

dünyada önemli bir yere sahip olacaklardır. Bu nedenle yapılan yeniliklerin ve teknolojik 

gelişmelerin eğitimle ilişkilendirilmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2020). Teknoloji sayesinde bilgiye 

daha hızlı ve kolay ulaşma fırsatları sağlanmış ve sağlamaya devam edilmektedir (Eryılmaz ve 

Salman, 2014). Ülkemizdeki okulların teknolojik alt yapılarının aynı düzeyde olmamasından ve 

her okul teknolojiye eşit şekilde ulaşamadığından her okul için aynı verim sağlanamamaktadır 

(Çiftçi, Taşkaya ve Alemdar, 2013). Dolayısıyla okulların yeterli teknolojik donanıma sahip 

olmaları ve eğitimcilerin teknoloji kullanımı konusunda bilinç düzeyi ve yeterli bilgiye sahip 

olmaları da önemli hususlardan biridir. 
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Bizler Sosyal Seyyahler takımı olarak okullar arasındaki imkan farklarını azaltabilmek adına 

bu yola çıktık. Çalışmamış taşınabilir olması sebebiyle oldukça rahat bir kullanıma sahiptir. 

Ayrıca öğrencilerin hayatlarına güzel dokunuşlar yapacak çalışmalar hayatları boyunca onların 

topluma katkı sunmalarında bir motivasyon kaynağı olacaktır. Birey başardıkça daha iyisini 

yapmaya inanır. İnancımız köyden şehire tüm okullarımızdaki evlatlarımızın imkanlarını eşit 

kılabilmek. Dijitalleşmeyi başardığımız takdirde ülkece dünyaya daha fazla yön vermemiz 

mümkün olacaktır. Bu nedenle yeşil ekranı, sanal gerçeklik gözlükleri ile uyarlayarak proje 

hazırlık sürecinde manevi değerlerimizi ve insanlığın ortak  mirasını gözlemleme imkanı bulduk; 

hem de oraya gitmeden . Pandemi döneminde başlayan fikirlerimiz meyvelerini vermekte ve civar 

okullar bu konularda bizlerle fikir alışverişi yapmaya başladı. Taşınması, kurulması ve 

uyarlanması kolay olan materyaller her zaman önemini korur. Düşünsenize hem eğleniyor, hem 

öğreniyor hem de bu konuda öncü oluyorsunuz daha güzel bir şey olabilir mi bir çocuk için? Bu 

vatanın evlatları, eğitimcileri olarak var gücümüzle Anadolunun mayasıyla yoğurulmuş 

evlatlarımız için daha kullanılabilir materyaller geliştireceğimize inanıyor ve çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Ülkemizi tanıtacağımız uygulamalar ile Türk ve Türkmen öğrenciler ile Türk 

öğretmenlerin katkılarıyla yerli olmaktadır. Ayrıca il ve ülke olarak yenilikçi bir modeli temsil 

etmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Hazırlamış olduğumuz bu projenin, yaygınlaştırılması adına uygulamaya geçirilebilmesi için 

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, meslektaşlarımız olan kıymetli öğretmenlerimiz ile 

istişarelerimizi sürdüyoruz. Uygulanması kolay olan projemizde okullara maliyet olarak az, 

akademik ve sosyal olarak fazla getirisi olan projemizi takımımız önderliğinde tanıtıyor ve 

bilgiler veriyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde ilçemizde bulunan 18 Mart Çanakkale 

Şehitleri Müzesini sanal müzeye çevirdik ve öğrencilerimizin kullanımına sunacağız. Sanal 

Müze oluştururken takımımızın diğer branşlardaki öğretmenlerle işbirliği yapması projemizin bir 

bütün halinde yürütüldüğünün de göstergesi oldu. Ayrıca bunun yanındae İngilizce sesli müze 

tanıtımına ekleyerek turizm olarak ilimize ve ülkemize katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Sosyal 

Seyyahler takımının projesi olan Sosyal Bülten bir ilki daha yaparak dikkat ve takdir toplayan bir 

çalışmaya imza attı. 

Birleşmiş Milletlerin Küresel Isınma ile ilgili İklim Konferansına Yeşil Perde yardımıyla 

temsilci gönderdi. Temsilcimiz bu konuda oradaymış gibi hissedip toplantının amacını kavrayıp, 

ileride orada konuşma yapma istediğini bize iletti. İnsanlığımız için fayda sağlamaya devam 

etmek adına daha ileri hedeflerle tüm ülkemizde bunu çocuklarımızla buluşturmak istiyoruz.  

   

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda projeye ait malzemeler için Toplam Harcama  

1400,00 TL olarak belirlenmiştir. Malzeme maliyet listesi aşağıdaki Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Malzeme Maliyet Listesi 

No Malzeme Adı Birim Fiyatı* 

(TL) 

Miktarı Toplam Fiyatı (TL)* 

1 Yeşil Ekran Seti(3x3) 400,00 1 400,00 

2 Kablosuz Mikrofon 1000,00 1 1.000,00 

 TOPLAM   1.400,00 TL 

* Malzeme fiyatları 15.05.2022 tarihindeki fiyatlardır. Fiyatlarda kura bağlı değişiklikler olabilir. 

 

 

Projemizde yaptığımız maddi harcamaları "Malzeme Siparişi" kısmında Haziran ayı 

içerisinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Eylül 2021’de başladığımız projemizin uygulama 

ve test süreçlerini içeren 2022 Nisan, Mayıs ve Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz zaman 

planlaması ve söz konusu plana ait yapılacak çalışmaların belirtildiği proje takvimi Tablo 2’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Proje Takvimi 

 

No 

  

Adı/Tanımı 

Haftalar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1 Görev Analizi ve Literatür Taraması X X  

 2 Uygulamanın Kategorilrinin Belirlenmesi X X     

 3 Uygulamanın Yapısal Özellikleri 

Proje malzemelerinin temini ve 

yapıma başlanması 

 X    

 4 Uygulamanın Tasarımı   X X  

 5 Uygulama Maliyet Hesaplama    X  

 6 Uygulama sürecinin bitirilmesi.    X X X 
 7 Projenin tamamen bitirilmesi ve sunuma     X X 

hazır hale getirilmesi 

  
8 Proje Yönetimi X X X X X X X X X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Şu anda ortaokul düzeyinde yaptığımız tüm branşlardaki  çalışmalarda olumlu dönütler ve 

gelişimlerden dolayı ileri seviyelerde ilkokul ve lise de tüm branşları kapsayıcı şekilde 

ilerleyecektir.Ülkemizin her bir tarafında eğitim gören tüm öğrenciler, eğitim veren 

öğretmenlerimiz ve evlatlarını güzel geleceğe hazırlamak için çabalayan velilerimizdir. 

9. Riskler 

Etkinliklerde yer alan öğrencilerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığımızın yayımlamış olduğu 

“Veli İzin Formu”nu imzalamışlardır. Projemizde karşılaşabileceğimiz büyük bir problem 

bulunmamaktadır.  
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Tablo 3. Risklere Ait Olasılık ve Etki Matrisi 

 
RİSK 

 
OLASILIK 

ETKİ 

  Düşük Orta Yüksek 

Uygulamadan haberdar olmama Orta    

İnternete Erişimin olmaması Orta    

 

 

Proje Ekibi 

Proje Yöneticisi: Emre ÖZKAN 

 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul Sınıf 

Elifsu ALDANMAZ Takım Lideri, Proje planlama, 
kazanımları listeleme. 

 

Şehit İbrahim Ballı İmam 

Hatip Ortaokulu 

7.sınıf 

Fatma Gizem 

BÜYÜKBAŞ 
Öğrenci izinleri, öğrencilerle 

etkinlik planlamaları 

Şehit İbrahim Ballı İmam 

Hatip Ortaokulu 

7.sınıf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

10. KAYNAKÇA 

 
Biçen, H., Öğrenme stratejileri ders notları, 08.02.2022, 

http://docs.neu.edu.tr/staff/huseyin.bicen/ders2_9.pdf. 

Çiftçi, S., Taşkaya, S. ve Alemdar, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin FATİH projesine ilişkin görüşleri. 

İlköğretim Online, 12(1), 227-240. 

Eryılmaz, S. ve Salman, Ş. (2014). Fatih projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden 

beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları, Elektronik Mesleki Gelişim ve 

Araştırma Dergisi, 2(1), 46-63. 

Henderson, M. ve Romeo, G. (2015). Teaching and digital technologies big issues and critical questions. 

Australia: Cambridge University Press. Erişim Adresi: 

http://assets.cambridge.org/97811074/51971/frontmatter/9781107451971_front matter.pdf 

Karaçeper, S. (2018). Dijital Teknoloji ve Grafik Tasarımda Yenilikler . İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Dergisi , 4 (8) , 73-83 .  

Yeşilyurt, E. (2019). Kuramsal temelleri açısından öğretim stratejilerinin temel özellikleri: Bir derleme 

çalışması . Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(5), 57-78. 

Yılmaz, Z. A. (2020). Fen bilimleri öğretmenlerinin FATİH projesi ve akıllı tahta hakkındaki görüşleri. 

Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 71-83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://docs.neu.edu.tr/staff/huseyin.bicen/ders2_9.pdf

