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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

1.1. Amaç: Projemizin amacı, bireylerin eşsiz biyometrik verileri olan parmak izlerini 

inceleyerek, kişilerin parmak izleri ile sahip oldukları çoklu zekâ türleri, pedagojik kapasitele-

ri, öğrenme stilleri ve yetenekleri arasında ilişki olup olmadığını bilimsel yöntemlerle tespit 

etmektir. Parmak izleri ile zekâ türleri, yetenekler, pedagojik kapasite ve öğrenme sitilleri 

hakkında saptanan ilişki durumu ve elde edilen bulgular ışığında; öğrencileri bireysel farklı-

lıklarına uygun şekilde yönlendirmek, mevcut potansiyellerini geliştirmek, öğrencilerin yete-

neklerine uygun eğitim almaları konusunda rehberlik sunarak akademik başarılarına katkı 

sağlamak, iş dünyası açısından ise işverenler için aradıkları kriterlere uyan personel bulmak 

konusunda rehberlik etmek projemizin hedefleri içerisindedir. 

Projemizde, çoklu zekâ konusunda daha önceden uygulanmış ve başarılı sonuçlar 

alınmış, Cronbach Alfa güvenirliği katsayısı 0,92 olan ‘Çoklu Zekâ Envanteri’ ölçeği 

(ölçeği geliştiren (Saban 2002) akademisyenden 12.05.2022 tarihinde izin alınmıştır.) hedef 

kitleye uygulanacaktır. Aynı hedef kitlenin parmak izleri “Parmak İzi Analiz Programı Bili-

şim ve Rehberlik Sistemi” kısaca “PAP-BİL” programı kullanarak analiz edilecektir. ‘Çok-

lu Zekâ Envanteri Ölçeği’ nden elde edilen bulgular ile ‘PAP-BİL’ den edilen bulguların iliş-

kisel korelasyon değerleri hesaplanacaktır. Testlerin uygulanması, soru cevap oturumları, geri 

dönütlerin analiz edilmesi ve gözlem yoluyla kişilerin yeteneklerine ve zekâ alanlarına dair 

elde edilen sonuçlar parmak izi analizi yöntemi ile PAP-BİL kullanılarak çok kısa bir sürede 

(5-10 dk.) elde edilmiş olunacaktır.   

  Görsel 1. PAP-BİL  (Parmak İzi Analiz Programı Bilişim ve Rehberlik Sistemi)  

Programının Giriş ve Kullanıcı Ekranlarına Ait Görseller 

  
Yeni nesil eğitim anlayışına göre öğrencilerin farklılıklarını önemseyen, doğuştan ge-

len potansiyelleri açığa çıkaran, kişiye neler yapabileceği, hangi zekâ türüne sahip olduğu, 

yetenekleri, pedagojik kapasitesi, öğrenme stilleri hakkında bilgi veren, kantitatif ve bilimsel 

dayanağı da olan bir ölçüm yöntemine ihtiyaç vardır. Projemiz kapsamında geliştirmekte ol-

duğumuz yöntemin bu eksikliğe önemli bir katkı sunacağı değerlendirilmektedir.  
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Projemizde uluslararası kabul gören Henry-Galton Parmak İzi Tasnif Siteminde belir-

tilen parmak izi sınıfları ve öz nitelikleri referansında inceleme ve analiz teknikleri uygulana-

caktır (EGM, 2005, s.15).  

 

1.2. Projede Kullanılacak PAP-BİL’in Çalışma Şekli 

 Bireylerin parmak izleri, parmak izi tarayıcı ile bilgisayar ekranında PAP-BİL prog-

ramında büyütülerek görüntülenecektir. Bu parmak izlerinin görüntüsü anlık olup kayıt tutul-

mayacaktır (Bu anlamda çalışmamızda kişisel verilerin tam anlamı ile korunduğunu belirt-

mekte fayda vardır). Operatör, bu büyütülmüş parmak izlerini inceleyerek programda ilgili 

noktaları belirleyecek ve işaretlemeler yapacaktır. Bu işaretlemelere göre program her parmak 

izi için sembolik bir kod veri oluşturacaktır. Program bu kod verileri daha önceden yüklenen 

veri kodların karşılığı olan verilerle analiz ederek veriyi anlamlı bilgiye dönüştürecek ve par-

mak izi sahibine kapsamlı bir analiz raporu sunacaktır. Geliştirdiğimiz bu yöntemle program, 

bireylerin parmak izlerini ya da kişisel verilerini bilgisayara kaydetmeden analiz yapabilecek-

tir. Görsel 2’de PAP-BİL donanımının ve çalışma şekline dair bilgiler yer almakadır. 

 

Görsel 2.  PAP-BİL Yazılım Programının Donanım ve Çalışma Şeması 
 

 
 

1.3. Parmak İzi Analiz Programı (PAP-BİL) Bilişim ve Rehberlik Sistemi  Hakkında 

Web tabanlı parmak izi analizi yapma sisteminde, HTML, CSS, JS ve PHP tasarım / 

programlama dillerinden faydalanılmıştır. Sistem genelinde tasarım framwork'ü olarak 

Tailwind kullanılmıştır. Geliştirilen sistem web tabanlı olup tarayıcı üzerinden kullanıla-

bilecektir. Geliştirilen yazılım için bir alan adı ve hosting alınacaktır. Hosting’e yüklenecek 

olan yazılım tüm kişiler tarafından tanıtım ekranı görüntülenebilecek ve sistem yöneticisine 
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mesaj atabilecek şekilde olacaktır. Fakat sisteme kayıtlı olmayan kişiler tarafından analiz 

yapma imkanı olmayacaktır Sistemin geneli üç ana şablondan oluşmaktadır. Bunlar; ilk açılış-

ta karşılaşılan tanıtım ekranı, tanıtım ekranından direk ulaşılan kullanıcı ekranı ve tüm siste-

min kontrolünü sağlayan yönetici ekranıdır. Sistem kullanıcılarının bilgilerinin saklanacağı, 

sistemin genel veri içeriğinin kayıt edilmesi için MySQL veri tabanından faydalanılmıştır. 

 

PAP-BİL Tanıtım ekranı, sistemi kullanmayı daha önce tecrübe etmemiş kişilerin 

sistemi kullandıklarında nasıl bir sistemle karşılaşacaklarını, bu sistemin kimlere nasıl fayda 

sağlayacağı ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır. Haricinde sistemi kullanmak isteyen kişiler 

yine tanıtım sayfasında bulunan iletişim kısmından yöneticiye mesaj gönderme, kullanıcı üye-

liği oluşturma, yöneticiye soru sorma kısımları bulunmaktadır. 

 

PAP-BİL Kullanıcı ekranı, sistemi kullanacak olan kişinin kullanıcı eposta adresi ve 

parolası ile sisteme giriş yaparak parmak izi taramasının yapılması, parmak izinin ekranda 

büyütülerek görüntülenmesi, bu parmak izlerinin doğru olarak sisteme işlenmesi için operatö-

re görsel destek sunulması, her parmak izi için uygun alanların işaretlenmesi ve analiz rapo-

runun görüntülenmesi ve yazdırılması işlemleri bulunmaktadır. Kullanıcı ekranında örnek 

olarak gösterilecek olan parmak izleri kişisel parmak izi olmayacak sadece illüstrasyon tasa-

rımlar olacaktır. Bu sayede kişisel olan parmak izleri sistem genelinde hiçbir şekilde kalıcı 

olarak kayıt edilmeyecektir. Sadece ekrana yansıtılacak olan kişinin kendi parmak izi görün-

tüsüde base64 şifreleme yapılarak geçici tutulacaktır. Böylelikle dışardan gelen saldırılara 

karşın kişisel veri korunmuş olacaktır. 

 

PAP-BİL Yönetici ekranı, sistemin tanıtım ekranında gösterilecek olan içeriğin ne 

gösterileceğini yönetebilir, kullanıcılardan gelen mesajları görüntüleyebilir, sistemi kullana-

cak olan yeni kullanıcıları ekleyebilir ve silebilir komutları yer almaktadır. Bununla beraber 

parmak izi analiz raporlarının güncellenmesi, metnin değişimi, komutları da yer almaktadır.  

 

1.3.1.Parmak İzi Tarama İşlemleri: Kullanıcı tarafından parmak izi tarama işleminin ya-

pılması ve ekrana yansıtılması için fotoğraflı tarama yapabilen tüm parmak izi tarama cihazla-

rı kullanılabilecek şekilde ayarlanacaktır. Cihazdan okutulan parmak izi istenmesi halinde, 

zaman damgası vurularak sistem dosyalarına kaydedilmektedir. Kayıt edilen görüntünün yo-

lunu kullanılan ara yüze getirilmesi ile ara yüzde parmak izinin büyütülmüş görüntüsü göste-

rilecektir. Bu sayede parmak izi tarayıcı üzerinden yazılıma bağlantı sağlanabilecektir. 

 

1.3.2. PAP-BİL Sistem Güvenliği: Sistemin genelinde dışardan ve içeriden saldırıları önle-

mek için özel güvenlik önlemleri alınmıştır. Sistemi kullanan kullanıcı sisteme giriş yaptığın-

da özel olarak token oluşturulur ve bu token üzerinden artık işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu 

sayede dışardan gelen saldırıları sistem genelinde engellenmiş olunacaktır. Sistemi kullanacak 

olan kullanıcı bilgilerin saklanacağı, sistemin genel veri içeriğinin de kayıt edilmesi için 

MySQL veri tabanından faydalanılmıştır. Sistem genelinde kullanıcı verileri minimum sevi-

yede kayıt edilmektedir. Bunlar; zorunlu tutulması gereken kullanıcı giriş bilgileri (e-posta 

adresi, şifre) bu bilgiler sistem yöneticisin dahi çözemeyeceği şekilde geri dönüdürülemez 

şekilde MD5 ve SHA şifreleme metodları kullanılacaktır. Bu sayede ne sistem yöneticisi tara-
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fından ne de dışarıdan gelen saldırılarda bilgiler çalınsa dahi anlamlı bir veri olmayacaktır. 

Sistem genelinde kullanıcılardan hiçbir şekilde kişisel parmak izileri sisteme kayıt edilmeye-

cektir. Sadece ekranda parmak izinin görüntüsü yansıtılacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

 

Günümüz eğitim anlayışı, kişilerin yeteneklerini, kabiliyetlerini, zekâ alanlarını ve öğ-

renme sitillerini desteklemeyi hedeflemesine rağmen yapılan birçok ölçme ve değerlendirme 

testlerinin onları değerlendirmede yeterli olmadığı görülmekte olup asıl önemli olanın, onların 

potansiyel yeteneklerinin ortaya çıkarılması gerektiği görüşünün gitgide yaygınlaşmasına 

doğru evrilmektedir (Talu, N. 1999). Bu sebeple her insan için aynı öğrenme yöntem ve tek-

niklerinin uygulanması özellikle de öğrencilik çağındaki kişilerin gerçek potansiyellerini bu-

labilmelerinin önündeki en önemli engellerden biridir. 

Türk Milli Eğitim Sistemimizin amaçları, (1739 sayılı kanunun:2/3) (öğrencilerin) “İl-

gi istidat (yetenek) ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi beceri davranışlar ve birlikte iş 

görme alışkanlığı kazandırmak…” şeklinde belirlemiştir (https://www.mevzuat.gov.tr/). Bu 

amaçların uygulama ortamı okul olmasına rağmen öğrencilerin asıl potansiyellerini çoğu za-

man okul dışında, yetenek temelli kurslarda, hobi etkinliklerinde yada maalesef eğitim hayat-

ları sona erdikten sonra ortaya çıkardığı bilinen bir gerçektir. Öğrencilerin yetenekleri onların 

neyi nasıl öğreneceği hususunda temel belirleyicilerdendir. 
 

Görsel 3. Eğitim Ortamına Olan İlginin Azalması Görseli 

       Eğitim ortamında öğren-

cinin yeteneklerinin yok sa-

yılması, onun eğtime olan 

ilgisini olumsuz etkiler. Ay-

rıca okul döneminde yetnek-

lerin erkenden tespit edilmesi 

çok önemlidir. Örneğin mü-

zik yeteneği hakkında yapı-

lan araştırmalar, bu yetene-

ğin erken yaşlarda tespit edi-

lerek eğitilmesi halinde ge-

liştiğini ortaya koymuştur  

(Göğüş, 2009). Bir başka örnek ise spor yeteneğin erkenden tespit edilmesi durumunun sportif 

başarıyı önemli ölçüde etkilediğinin ortaya çıkmasıdır (Kılıçkaya ve Zelyurt, 2015). Bireyin 

özellikleri ile tercih ettiği mesleğin özellikleri uyuşmadığında, birey o mesleği sürdürmkte 

zorlanmaktadır. Mesleğini devam ettirse de aldığı haz ve bireyin kendini gerçekleştirme dü-

zeyi oldukça düşük olmaktadır (Tuzcuoğlu, 2000). Bu durumda bireylerin meslek seçiminde 

isabetli kararlar vermenin birey açısından olduğu kadar toplum açısından da önemli olduğunu 

söylenebilir. Bu tür olumsuz sonuçlanan meslek seçimleri ve sonrasında bir kazanım elde 

edilememesi eğitim ortamlarından bireyleri uzaklaştırabilir. 
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3. Çözüm  

 

Günün eğitim anlayışı bireysel farklılıkları önemseyen ve destekleyen bu açıdan sü-

rekli yenilikler geliştiren bir hale evrilmektedir. Bümen (2002), öğrencilerin var olan imkânla-

rı, ait olduğu toplumun kültürel değerleri, ahlaki ve örfi koşullar, kişilerin ailesinin ve kendi-

sinin imkânları, onların zekâ alanlarının gelişimi konusunda olumlu ya da olumsuz olarak 

doğrudan etkilediğini savunmaktadır. Gardner (1993) ise çoklu zekâ kuramı ile ortaya koy-

muş olduğu zekâ alanlarının gelişmesine, çevresel faktörlerle birlikte kalıtımında destekleyici 

veya engelleyici bir rol üstlendiğini belirtmiştir. Burada imkân ve çevresel faktörlerin başında 

eğitim ele alınmaktadır. Eğitim çevresel bir faktör olarak başlar ve içsel süreçlerle devam 

eder. Bu süreçlerin tamamında desteklendiği sürece öğrencinin başarısı artacaktır. Destekleme 

ise öğrencinin yeteneğiyle doğru orantılı olmalıdır. Parmak izi ile kişilerin potansiyelleri, ye-

tenekleri ve zekâ alanları arasında bağı araştıran bu proje yenilikçi bir yaklaşımdır. Zira son 

yıllarda yapılan araştırmalar parmak izinin kimlik tespiti dışında da kullanılabileceğini ortaya 

çıkarmıştır. Örneğin; Her kişinin bir parmak izi gibi öğrenme stiline sahip olduğunu belirten 

Dunn ve Dunn (1986:47), öğrenme stilini her öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazır-

lanırken, öğrenirken ve hatırlarken ayrı ve kendine özgü yollar kullanması olarak tanımlamış-

tır (Akt: Güven, 2004:14).  Ege bölgesinde aktif spor yapan erkek sporcularla her hangi bir 

sporla uğraşmayan erkeklerin parmak izi tiplerinin mukayesesi neticesinde bu iki grup arasın-

da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (Altıntaş vd. 2011).  Bu bağlamda insanların doğmadan 

önce oluşan ve öldükten sonra da değişmeyen biyometrik verinin projemizde kullanılması 

sadece yenilikçi yaklaşım değil; değişmez kalıcı bir veri olan parmak iziyle yeteneklerin ve 

zekâ alanlarının arasındaki ilişki durumunun araştırılması aynı zamanda alana da büyük katkı 

sağlayacaktır.  

 

Sorun: Çoklu Zekâ kuramı üzerine https://tez.yok.gov.tr adresinde 252 yüksek lisans te-

zi; 36 doktora tezi; https://scholar.google.com edresinde çoklu zekâ aratıldığında 28,600 so-

nuç bulunmasına; binlerce makale, yüzlerce kitap yazılmasına rağmen kişilerin hangi zekâ 

alanlarına sahip olduğunu saptamak yeteneklerini belirlemek için kullanılan ölçeklerin tama-

mı ya gözlem yoluna ya da soru cevap yoluna dayandığından bu ölçeklerin hata payını en aza 

indirmek zordur. 

Çözüm: Projemizle, ülkemizde ilk defa, çoklu zekâ alanlarının saptanmasına dair parmak 

izi verilerine dayanan genetik temelli ve bilgisayarlı analiz teknolojisi kullanan (PAP-BİL)  

bir yöntem geliştirilmiş olunacaktır. 

Eğitimdeki Katkısı: Geliştirecek olduğumuz bu metodoloji öğrencilerin erken yaşta okul 

öncesi dönemde yeteneklerinin keşfine, ilkokulda zekâ alanlarının farkına varması, orta öğre-

timde bu zekâ alanlarının geliştirilmesine, üniversite düzeyinde ise yeteneğine uygun bir bö-

lüm ve iş seçmesi konusunda rehber olacaktır. Ayrıca eğitim ortalamalarında öğrencinin yete-

neği doğrultusunda eğitim verilerek zaman kaybı yaşanmadan iyi yetişmiş elemanalar yetiş-

tirmeyi sağlamak. 

 

Sorun: Milli Eğitim Sistemimizde geniş kapsamlı bir yetenek taraması yapılmaması, ya-

pılan taramaların ilkokul kademesinde BİLSEM seçmeleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığının 

https://tez.yok.gov.tr/
https://scholar.google.com/
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Sportif Yetenek Taraması ile sınırlı kalması, bununla beraber öğrencilerin pedagojik yetenek-

lerinin tespitinin tamamen öğretmene bırakılması. 

Çözüm: Projemizde uygulanan yöntemle hipoteze ulaşılması durumunda; öğrencilerin 

parmak izlerinden hangi zekâ alanine sahip olduğunu, bu zekâ alanlarına ait yeteneklerini 

nasıl kullanabileceğini ve en önemlisi bu yeteneklerin eğitim ve öğretime aktarılması husu-

sunda rehberlik sağlayan bir parmak izi analiz programı geliştirilecektir. 

Eğitimdeki Katkısı: Öğrencilerin yetenekleri doğrudan onların pedagojik kapasitesini 

etkilemekte olduğu bilindiğinden; işitsel zekâya sahip öğrencilerin duyarak daha iyi öğrenme-

sine karşın görsel uzamsal zekâya sahip kişilerin ise görerek daha iyi öğrendiği bilindiğinden; 

projemizle bu zekâ alanları erken yaşta tespit edilecek ve öğrencilerin daha kolay nasıl öğre-

neceği hususunda onlara rehberlik sağlanabilecektir. 

 

4. Yöntem 

 

4.1. Projede Kullanılan Araştırma Modeli  
 

Projemizde bireylerin parmak izleri ile yetenek ve zekâ alanları arasında ilişki olup 

olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel araştırma 

yaklaşımlarından temel araştırma türünde, zaman boyutunda kesitsel olarak, ilişkisel araştır-

ma deseni ile yürütülecektir. Projemiz Spor Kinestetik Zekâ, Görsel Uzamsal Zekâ, Matema-

tik Mantık Zekâ,  Sözel Dilsel Zekâ,  Ritmik Müzikal Zekâya sahip olduğu düşünülen deney 

gurubunu oluşturan 200 bireyin parmak izi grubu sınıfı ve parmak izi öz nitelik özelliklerini 

temel alan parmak izi analizi yaparak kendi aralarında benzerlik durumu araştırılacaktır. Ben-

ziyorsa ne oranda benzediği korelasyon türü ilişkisel tarama modeliyle belirlenerek, var olan 

durum saptanmaya çalışılacaktır. Bununla beraber bu gruba Çoklu Zekâ Envanteri uygulana-

caktır. Parmak izi analizi ve Çoklu Zekâ Envanteri sonuçları da korelasyon türü ilişkisel tara-

ma modeliyle belirlenecektir. Kontrol Grubunda ise Seçkisiz ve Rastgele Yöntemle belirlenen 

200 bireye Parmak izi analizi ve Çoklu Zekâ Envanteri uygulanacaktır. Bu analizlerin sonuç-

ları da korelasyon türü ilişkisel tarama modeliyle belirlenecektir. “İlişkisel tarama modeli, iki 

ve daha çok değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yak-

laşımına denir. İlişkisel tarama modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değiş-

me varsa bunun nasıl olduğu saptanmaya çalışılır (Karasar, 2011).” 

 

4.2. Katılımcılar (Evren ve Örneklem) 
 

Projemizin ön değerlendirme raporuna (ÖDP) ait puanlama durumu incelenmiş, puan 

azaltımına sebep olan hedef kitle ve yöntem üzerine yoğunlaşılmış; hedef kitlenin sayısının 

artırılması, yetenek gruplarının daha belirginliştirilmesi projeyi daha güçlü kılacağı sonucuna 

varılmıştır. Projenin evrenini parmak izine sahip bireyler oluşturmaktadır. Proje örneklemi ise 

Cumhuriyet Üniversitesinde öğretim gören öğrenci, öğretim üyesi ve öğrenim dışı yetişkin 

bireylerden toplam 400 kişi olarak belirlenmiştir. Evren örneklem seçimi projemizin en temel 

başlığı olduğundan kullanılan yöntemlere ait detaylı bilgi “8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi 

(Kullanıcılar)” başlığı altında açıklanmıştır. “Krejcia ve Morgan’ın (1970), evren hacminin 

büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğünün ne kadar alınması gerektiğine dair önerdiği ve 

Gay (1996) ve Sekaran’ın (2003), örneklem büyüklüğünü etkileyen belirleyici faktörlerin 
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(örnekleme hatası, güven düzeyi ve oranlar) dikkate alınmasıyla evreni temsil yeteneğine sa-

hip örneklem tablosundan yola çıkarak, ilgili örneklem büyüklüğünün hesaplamasında, 0,05 

anlamlılık düzeyinde ve 0,05 örneklem hatasında belirtilen 100.000’den büyük evren büyük-

lüklerinde 384 sayısı örneklem için yeterli bulunmaktadır (Öztürk ve Kenzhebayeva, 2013).” 

Bu bilgiler göz önünede bulundurularak proje araştırma örneklem grubumuz (min.=384 sayı-

sının üzerinde) 400 olarak belirlenmiştir. 

 

 

4.3.Veri Toplama 

 

Tablo 1.’de Veri Toplama şemasında yer alan ölçümler öncesinde  PAP-BİL ve Çoklu 

Zekâ  Envanterinin geçerlilik ve güvenirlilik kontrolleri için pilot uygulama, uzman görüşü ve 

test tekrar test yöntemi uygulanacaktır. 

 

 

Tablo 1. Projemizde Veri Toplama Genel  Şeması  
 

 
 

 4.4.Veri Analizi 
 

Araştırmada elde edilen veriler JAMOVI (2.2.2) programı, Microsoft Excel Programı 

ve IBM SPSS Statistics 23 programı ile analiz edilecektir. Verilerin analizinde frekans, orta-

lama (ort.), standart sapma (ss), medyan (med), varyans (var), minimum ve maximum değer-

ler, basıklık ve çarpıklık katsayıları gibi betimsel istatistikler kullanılacaktır. Çoklu zekâ lan-

larına dair bulguların test edilmesinde çok yönlü varyans analizi ve Tukey HSD testi; bir zekâ 

alanına dair alt yetenek bulguların test edilmesinde ise tek yönlü varyans analizi ve Tukey 

HSD testi kullanılacaktır.   
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Yapılan literatür taramasında, ülkemizde zekâ alanları ile parmak izi arasında bağın 

araştırıldığı bir projeye, makaleye ya da teze rastlanılmamış olması projemizin yenilikçi ve 

özgün yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca parmak izlerinin güvenlik alanı, genetik özellikleri 

belirlemek, cinsiyet tasnifi yapmak, kalıtımı takip etmek, kan grupları ile ilişkisini belirlemek, 

hastalıklarla ilişkisini belirlemek ve hatta karakter tahlili yapmak için bile argüman olarak 

kullanılmaya başlanılmıştır (Delice, vd. 2014). Bu bilgiler ışığında parmak izinin eğitime 

uyarlanması son derece yenilikçi ve geliştirilebilir bir çalışma olacaktır. Ayrıca projemizde 

kullanılacak olan PAP-BİL programı parmak izi analizi yöntemlerine farklı bir bakış açısı 

katmaktadır. Bu özelliği ile gelecekte yapılacak araştırmalar için de yeni bir yaklaşım sun-

maktadır. 

 

5.1. PAP-BİL Programı ile Piyasada Bulunan Benzer Ürünün Karşılaştırılması 
 

Piyasada bu alanda Rus Menşeili bir şirket (http://www.genetic-test.ru/) bulunmakta-

dır. Bu şirket bir kaç yıl önce Türkiye’ye (http://genetictest-istanbul.com/) de açılmış olup 

parmak izi analizi yaparak kişilere raporlar sunmaktadır. Bu yönüyle projemize benzerlik gös-

termesine karşın; http://genetictest-istanbul.com/ adresinde bulunan örnek raporun içeriği 

incelendiğinde rapor içeriğinde eğitim türü, şişmanlığa yatkınlık, sağlıkta risk faktörü, geliş-

me modeli bağımlılık, alkolün etkisi, sinir sistemi potansiyeli, tavsiye edilen spor dalları, ye-

nilikleri algılama türü, mizaç özellikleri, davranış adaptasyon tipi, gibi birçok alan hakkında 

öngörü sunulduğu ve tahminde bulunulduğu görülmektedir. Yapılan analizde temel alınan 

parmak izi şekilleri ise bizim kullandığımız yönteme nispeten dar bir kalıptadır.  

Bahse konu firmaya ait örnek rapor incelendiğinde eğitimde rehberlik sunacak bir ra-

pordan çok kişisel gelişim ve iş hayatıyla ilgili bir dizi tavsiye metinlerinin ağırlıkta olduğu 

göze çarpmaktadır. Firmanın internet sitesinde bu yazılımın geliştirilmesinde kullaılan bilim-

sel araştırma yöntemleri ve araştırma metodolojisine dair bilgilere rastlanılmamıştır. Proje-

mizle yapılan araştırmalardan elde edilen veriler kapsamında PAP-BİL hem geliştirilecek hem 

de saha testleri ile geçerlilik güvenirlikilik testleri yapılmış olacaktır. H. Gardner’in Çoklu 

Zekâ Kuramı ve D. Hebb’in Beyin Temelli Öğrenme Kuramlarını temel alan bir proje geliş-

tirmemiz projemizin bilimsel yönüne önem verdiğimiz gerçeğini desteklemektedir. Projemiz-

de kullanacak ve aynı zamanda proje sürecinde geliştirilecek olan yazılım programı PAP-

BİL’in, eğitimde yenilikçiliğin ve eğitim içeriklerini tamamlayan bir yaklaşımın başlangıcı 

olacağı düşüncesindeyiz. 

Bahse konulu firmanın fiyat politikası araştırıldığında (http://genetictest-

istanbul.com/) parmak izi analiz testini kişi başı ücretini 650 TL olarak belirlildiği, ticari satış 

itibarı ile sadece parmak izi testi yaptığı bilgisine ulaşılmıştır. Bu firmanın haricen ürün geliş-

tirme, paket yazılım programı satma, operatör eğitimi gibi bir hizmetleri bulunmamaktadır. 

Bizim yazılım programımızın ticari yönü bu alanda daha geniş yelpazeye sahiptir. Yazılım 

programımızın geniş yelpazeli satış politikasına dair detaylı bilgi “Uygulanabilirlik” başlığı 

altında verilmiştir. Bahse konulu firma testleri İstanbul merkezli yapmaktadır. Dış menşeili 

bir firma olduğundan ülke içinde yaygınlaşması kendi elinde olmayıp dış kaynaklı izin ve 

anlaşmalara bağlıdır. Değerlendirme sürecinde kullanılan ölçme araçları kültürden ve dilden 

http://www.genetic-test.ru/
http://genetictest-istanbul.com/
http://genetictest-istanbul.com/
http://genetictest-istanbul.com/
http://genetictest-istanbul.com/
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bağımsız geliştirilmeli ancak uygulanacak toplumun kültürüne ve dil yapısına uygun olmalı-

dır. Diğer bir deyişle, kullanılan araçlar değerlendirilen bireylerin ana dilinde hazırlanmalıdır 

ve kültürüne uygun olmalıdır. Aynı zamanda göçmen ailelerin çocukları, sosyal ve ekonomik 

olarak dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan veya farklı kültürlerden gelen çocukların ölçü-

müne de duyarlı araç/yöntemler tercih edilmelidir. Özel yeteneklilerin Eğitimi Ortak Akıl 

Platformu Raporu’nda tanılama sorunu olarak; tanılama için geçerli, güvenilir, kültüre uygun 

ölçme araçları geliştirilmesinin özel yeteneklilerin eğitimi uygulamasında önümüzdeki yıllar-

da görmek istenilen en önemli somut durum olarak ifade edilmiştir (TÜBİTAK, 2010).  Yazı-

lım programımızın yerli ve milli olması, projeler ve bilimsel araştırma süreçleriyle geliştiril-

mesi geçerlilik ve güvenirliliğini yüksek kılacağından ve ülkemizde böyle bir tamamlayıcı 

rehberlik hizmetlerine ihtiyaç olduğundan hızlıca ülke geneline yayılabilme potansiyeli olma-

sı, projemizde kullanacak ve aynız zamanda proje sürecinde geliştirilecek olan yazılım prog-

ramı PAP-BİL’in, eğitimde yenilikçiliğin ve eğitim içeriklerini tamamlayan bir yaklaşımın 

olma potansiyelinin bulunması, benzer firmadan üstünlükleri olarak sıralanabilir. 

 

5.2.2. Parmak İzi Kodlarının Oluşturulmasında Referans Alınan Kaynaklar 
 

Parmak izi analiz programımızın “1-4-2” kodlamaları oluştururken referans alınan, 

kriminal araştırmalarda uluslararası kabul gören Henry-Galton Tasnif Sistemine ait parmak 

izleri Tablo 2’de gösterilirmiştir. 

 

Tablo 2. Parmak İzi Grupları ve Sınıfları Tablosu (EGM, 2005, s.15). 

Görsel 4. Parmak İzi Karakteristikleri (Öz Nitelikleri) Görseli  (Cihangiroğlu, 2005). 

  

     

 

      PAP-BİL (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

kodlarını oluştururken referans alınan 

öz niteliklere ait açıklamalar Tablo 4’de 

yer almaktadır.  
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5.2.3. PAP-BİL Programı Veri Kodları  

 

Tablo 3. Parmak İzi Analizi Neticesinde Bir Kişiye Ait Oluşacak Kodlar Tablosu  
 

Parmaklar 
Kodlar 

Sağ el Sol el 

Başparmak Sa-1-4-2 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) So-1-3-1 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

İşaret parmağı Sa-2-4-1 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) So-2-3-5 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

Orta parmağı Sa-3-2-2 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) So-3-3-3 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

Yüzük parmağı Sa-4-1-2 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) So-4-2-2 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

Serçe parmağı Sa-5-1-2 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) So-5-3-4 (d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

 

Yukarıdaki kodlar, operatörün PAP-BİL programında, parmak izlerine dair uygun 

alanları işaretlemesi sonucu programın kendisi tarafından oluşturulacak veri kodlarıdır. PAP-

BİL bu veri kodlarını, kendi veri tabanıdaki karşılık gelecek kodlar ve bilgilerle çok yölü ana-

liz yapacaktır. Analiz yapma işleminde kişisel veri, parmak izinin görüntüsü kullanılmayacak-

tır. Yukarıda gösterilen veri kodlar normal parmak izine tekrar dönüştürülemeyecektir. 

“T1/T2/T3” Öznitelik kodları açısal ölçüm analizleri ile oluşacaktır. Açısal Ölçümler  değer-

leri için Çıngı Açısı (ÇA) belirme yöntemi referans alınmıştır (Çıngı, 2022).  Tablo 4 ‘te yer 

alan Öz Nitelik Kodları için her parantezden sedece bir kod kullanılacaktır. 

 

Tablo 4. PAP-BİL Programında Kullanılan Kodların Açıklaması Tablosu 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemize başlanılmadan önce yukarıda detaylarını verdiğimiz parmak izi analizi ya-

pan ve bu yolla kişilerin yetenek ve zekâ alanları hakkında ön görü raporu sunabilen PAP-

BİL’in prototipi geliştirilmiş olunacaktır. Bu prototip proje ile birlikte daha kapsamlı analiz 

yapan, yapay zekâ yönü ile operatörde destek olan, parmak izi uzmanı olmayan kişiler tara-

fından da kısa bir eğitim alınarak kullanılabilen seviyeye yükseltilecektir. Bu prototipin pro-

jemizle birlikte teknolojik olgunluk düzeyinde 7. basamağına yükselmesi planlanmaktadır. 

Böylelikle PAP-BİL artık ticari ürün kimliği kazanacaktır. Projemiz sürecinde ve sonrasında 

yapılan araştırmalar ve yayınlarla da geçerlilik güvenirlilik testleri ortaya konulması ile birlik-

te, PAP-BİL başta eğitim sektörü olmak üzere, spor camiası ve iş hayatını da içine alan geniş 

bir çalışma alanında kullanılması için talep gören bir ürün olacağı değerlendirilmektedir. Zira 

eğitimde öğrencinin erken yaşta yeteneklerinin tespit edilmesi sadece öğrenciyi, ailesini değil 

okullarında başarı durumunu etkileyen bir etkendir. Bu yönüyle bilhassa özel okullar başarı 

Sağ El Başparmak Örneği: Sa-1-4-2;(d/g), (p/n), (T1/T2/T3) 

Kodlar Sa 1 4 2 (d)/(g) (p)/(n) 
(T1)/(T2) 

/(T3) 

Açıklama 
Sağ 

El 

Baş 

Parmak 

Parmak 

izi  

Grubu 

Parmak 

izi  

Sınıfı 

1.Öz Nitelik 

Kodları 

2.Öz Nitelik 

Kodları 

3.Öz Nite-

lik Kodları 
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sıralamalarını artırmak için her yıl yeni yöntem ve teknikler geliştirmekte ve bu alandaki bu-

luşları yakından takip etmektedir. Spor camiasında anaerobik güç ile kas yapısının doğrudan 

ilgili olduğu ve kas yapısının spor branşını doğrudan en temel noktada etkisi bilinmektedir 

(Altundere, 2020). Proje örneklem grubumuzda sporcular da yer almaktadır. Projemizle yapı-

lacak araştımada parmak iziyle anaerobik güç arasında bağ tespit edilmesi halinde PAP-

BİL’in  spor camiasında da merak ve ilgi uyandıracağı değerlendirilmektedir.  

Projemizin yaygınlaştırılması için ulusal çapta bir eğitim kurumu ile görüşmelerimiz 

sürmektedir. Bu kurum hipotezlerimizi ispatlamamız ve PAP-BİL’i kurumsal satış aşamasına 

ulaştırmamız  durumunda alarak kendi bünyesinde öğrencilerin potansiyellerini öğrenmek ve 

onlara rehberlik etmek amacıyla eğitimde kullanabileceklerini beyan etmektedirler. 

Parmak izi analiz programı ticari ürün haline dönüştürüldüğünde 4 ayrı şatış şekliyle 

pazara sunulabilecektir. Kurumsal satışlar için paket halinde; bireysel taramalar için ise kişi 

bazında raporlama şeklinde olacaktır.  

 

Tablo 5. Ticari Ürün Olarak PAP-BİL’in Satış Şekilleri Tablosu 
 

Satış şekli Ürünün adı Fiyatı Ürün İçerik ve Açıklması 

Kurumsal 

Satış 

PAP-BİL 250 kişi 

Rapor kotalı paket 

35.000 

TL 

PAP-BİL Programı,  

Parmak izi tarayıcısı, 

Operatör Destekleyici  

Eğitim CD ve Kitapçıkları 

PAP-BİL 500 kişi 

Rapor kotalı paket 

55.000 

TL 

Bireysel 

Satış 

Bireysel olarak par-

mak izi analizi yapıla-

rak rapor sunulması  

500 

 TL 

Kişilerin Zekâ alanları, Yetenekleri, 

Pedagojik kapasitelerini belirleyip 

öğrenme sitili geliştirmek için onlara 

rehberlik edecek raporun sunulması. 

Destekleyici 

Satış 

Sertifikalı Operatör 

 Yetiştirme 
3.500 TL 

Kurumsal Satışlar için PAP-BİL’i kul-

lanılacak bilgi kazandırılması eğitimi. 

Kampanyalı 

Satış 

*Dezavantajlı Gurup-

lara Kampanyalı Satış 

100 / 250 

TL 
Bireysel Satış Paketiyle Aynı içerik 

sunulacaktır. 

*Dezavantajlı Guruplar: Kırsal bölge öğrencileri, maddi sıkıntı çeken aile çocukları, 

yetiştirme yurtları, yetimler gibi dezavantajlı öğrencileri kapsamaktadır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

  Tablo 6. İhtiyaç Malzemeleri, Fiyatları ve Proje Alımlarındaki Tarih Aralığı Tablosu 

 

Alımlar 
Bilgisayar 

(Dizüstü) 

Renkli  

Yazıcı 

Kâğıt 

Toner 

PAP-BİL’i 

Geliştirme 

Toplam 

Maliyet 

Maliyet  16.000 TL 6.500 TL 4.000 TL 17.500 TL 
44.000 

TL Harcamaların 

Tarih Aralığı 

17.10.2022 

12.02.2023 

17.10.2022 

12.02.2023 

17.10.2022 

12.02.2023 

13.02.2023 

02.05.2023 
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Tablo 7. Proje Faaliyetleri ve Zaman Aralığı Tablosu 
 

 
 

Proje basamaklarından 4. ve 5.faaliyetlerin eş zamanlı yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 

Proje evreni Cumhuriyet Üniversitesinde, farklı kademelerinde öğrenim gören öğren-

ciler, öğretim görevlileri ve öğrenim dışın yetişkin bireyler olarak belirlenmiştir. Proje örnek-

lem grubu, deney grubu ve kontrol grubundan oluşmaktadır.  

Deney grubu, belli yeteneklere sahip olduğu varsayılan, eğitim sürecinin bu yetenekle-

ri geliştirme temelli olduğu düşünülen bölümlereden Cumhuriyet Üniversitesinin farklı fakül-

telerinin öğrenci ve öğretim görevlilerinden Tabakalı Amaçlı Örnekleme yöntemi ile 200 bi-

rey olarak belirlenmiştir. Bu yöntem esasında, örneklemi seçmeden önce evreni çeşitli alt ta-

bakalara ayırmak, sonrasında örnekleri bu tabakaların içinden seçmek yatmaktadır. (Onwu-

egbuzie & Collins, 2007; Akt: Baltacı, 2018). Bu yöntem örnekleme hatasını azaltarak evre-

nin daha fazla temsil edilmesi amacıyla seçilmiştir (Baltacı, 2018).  

Kontrol grubu, Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve eğitim dı-

şındaki yetişkin 200 birey, Amaçlı Rastgele Örnekleme Yöntemle belirlenmiştir. Bu örnekle-

me yöntemi daha zengin verilere ulaşabilmek ve araştırmanın inanılırlığını arttırabilmek için 

yapılmaktadır (Flick, 2014; Akt: Baltacı, 2018).  

Proje Ön Değerlendirme Raporuna ait tarafınızca yapılan değerlendirmeler göz önüne 

alınarak projemizin örneklemi genişletilmiştir. Proje örneklem grubu proje evrenini en iyi 

yansıtması amacıyla belli yeteneklerin daha da belirginleştiği üniversite düzeyinden aynı ye-

tenek gruplarında farklı fakültelerden, farklı bölümlerden çeşitlendirilerek belirlenmiştir. 

“Krejcia ve Morgan’ın (1970), evren hacminin büyüklüğüne karşılık örneklem büyüklüğünün 
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ne kadar alınması gerektiğine dair önerdiği, Gay (1996), Sekaran (2003), ın söylemleriden 

yola çıkarak 100.000’den büyük evren büyüklüklerinde 384 sayısı örneklem için yeterli bu-

lunmaktadır (Öztürk ve Kenzhebayeva, 2013).” Bu bilgiler göz önünde bulundurularak proje 

araştırma örneklem grubumuz 400 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 8. Deney Grubu Adet ve Amaçlı Örnekleme Kriteri Tablosu 
 

Deney Gurubu 

Amaçlı Örnekleme Kriteri 

Öğrenim Gördüğü Bölüm Kişi Sayısı Varsayılan Zekâ  

Spor Bilimleri Fakültesi Bölümleri 40 
Spor 

Kinestetik Zekâ 

Resim Öğretmenliği Bölümü, Eğitim Fakültesi 20 
Görsel 

Uzamsal Zekâ 
Grafik Sanatlar Bölümü, Mimarlık Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi, 
20 

Orta Öğretim Matematik Bölümü, Eğitim Fakültesi 20 Matematik 

Mantık Zekâ Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi 20 

Yabancı Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi  20 
Sözel 

Dilsel Zekâ 
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Gazetecilik 

Bölümü, İletişim Fakültesi, 
20 

Müzikal Bölümler, Eğitim Fakültesi, 40 
Ritmik 

Müzikal Zekâ 

Deney Gurubu Toplam Kişi       200 

 

Tablo 9. Kontrol Grubu Adet ve Amaçlı Rastgele Örnekleme Kriteri Tablosu 
 

Kontrol Grubu 

Amaçlı Rastgele Örnekleme Kriteri Kişi Sayısı 

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, öğretim gö-

revlileri ve eğitimin dışındaki  yetişkin bireyler 

Ölçülmesi Beklenen 

Kriter yok   

(Seçkisiz karma grup) 

200 

 

 

 

9. Riskler 

 

   Riskler: Parmak izi ile zekâ alanları arasındaki ilişkiye dair daha önceden araştırma ya 

da projenin olmayışı sebebi ile mevcut proje fikrinin açıklanması, ilgili makamlarca proje 

fikrinin anlaşılamaması, projenin uzunluğu ve kullanılacak PAP-BİL programına karşı önyar-

gılar projemizin risklerinin başlıcalarıdır. Ayrıca örneklem gruplardan elde edilen verilerle 

yapılan analizin ve bu verilerle temellendirilen PAP-BİL programının verilerinin evreni 

yansıtamada yeterli olamaması da riskler arasında sayılabilir.  

Çözüm: Olaşabilecek risklerle ilgili proje takımımızla detaylı analiz yapılarak proje 

kapsam ve sınırlılıkları belirlenmiş, olası riskler ve problemlerin nasıl giderileceği hakkında 

https://iletisim.cumhuriyet.edu.tr/bolumler/40300640-radyo-televizyon-ve-sinema-bolumu
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yapılması gerekenler planlanmıştır. Bu bağlamda, proje örneklem grubunun proje evrenini en 

iyi yansıtması amacıyla örneklem grubun belirlenmesindeki yöntemler dikkatlice seçilmiştir. 

Daha önce de belirtildiği gibi bilimsel literatüre göre bu büyüklükte bir evren için minimum 

384 örneklem sayısı yeterli görülmektedir. Bununla birlikte örneklem grubundan elde edilen 

verilerin (düşük ihtimal de olsa) tatmin edici olmaması durumunda örneklemin büyütülmesi 

mümkündür. Diğer riskler  de (önyargılar ve proje fikrinin anlaşılmaması) her proje için ge-

çerli olabilecek riskler olup uygun yöntem ve metotlarla aşılabilir. 
 

B Planı: Projemizde kullanılacak olan PAP-BİL programı, bu süreçte proje haricinde de 

kullanılacaktır. PAP-BİL’in geliştirilmesi ve alan testleri açısından analiz ve raporlama işlem-

lerine devam edilmesi planlanmaktadır. Bununla beraber parmak izi analizi yapılan kişikere 

proje örneklemi dışındaki bireyler de dâhil Çoklu Zekâ Envanteri uygulanacaktır. Böylelikle 

örneklem grubun çoğaltılması, örneklemin proje evrenini en iyi temsiline destek olunması 

PAP-BİL’in denek sayısının artırılması dolayısı ile programın güvenirliliğinin artırılması 

planlanmaktadır.   
 

Risk: Parmak izinin kişisel veri olması ve projemizde parmak izinin inceleniyor olması. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda kişisel verinin ne olduğu anlatılmaktadır. 

Ayrıca kişisel verilerin kullanılmasını o kişinin doğrudan iznine tabi tutulmuştur. Bireylerin 

“Parmak izimizi alıyor.” korkusuyla projeye katılmaktan çekinmeleri. 
 

Çözüm: Kişilerin parmak izleri sadece gözlemlenecektir. Projemizde kullanılacak olan 

parmak izi tarayıcı sadece görüntüleme amaçlıdır. Bu cihaz parmak izi taraması yapılacak 

bireylere ait görüntü depolama ya da veri kaydı yapmayacaktır. Çoklu Zekâ Envanteri sonuç-

ları ile PAP-BİL Rapor sonuçlarının analizinde bulguların doğru analiz edilmesi amacıyla 

katılımcılara A-1, A2, A3, gibi isimler verilecektir. Kişisel verilerin kullanılması konusunda 

kanuni çerçeveye azami riayet edilecektir. 
 

B Planı: Proje katılımcıları parmak izi tarayıcısının işlevini bilmediği için parmak izinin 

bu cihazda görüntülenmesini istememesi durumunda operatör bu tarayıcıyı kullanmaksızın 

büyüteç kullanılarak kişilerin doğrudan parmaklarına bakarak gördüklerini PAP-BİL’e işleye-

bilecektir.  
 

Risk: Proje harcama kalemlerine ait fiyatların sürekli dalgalanması, elektronik eşya, 

kâğıt, kartuş vb. malzemelerin pahalı olması. Bu malzemelerin çoğunun yurt dışı menşeili 

olmasından kaynaklı döviz dalgalanma durumunun projemiz olumsuz etkileme ihtimali.  
 

Çözüm: Fiyat araştırması birden fazla kurumsal internet sitesi üzerinden yapılmıştır. 

Bununla beraber fiyat dalgalanmalarına ve yeni yılla beraber gelen vergi artışlarının fiyata 

yansıması da göz önüne alınarak maliyet hesaplamaları yapılmıştır.  
 

B Planı: Fiyat dalgalanmalarına bağlı ihtiyaç malzemelerinin, proje bütçesinden karşı-

lanamaması durumunda açığın proje ekibi tarafından karışılanması planlamaktadır.   

 

 

 



17 

 

10. Kaynakça  

Altıntaş, N., Şanlısoy, F., Kutlu, N., Arı, Z., Aşçı, M., Arslan, E., Candan, N., Büyükyazı, G. 

& Soner E. (2011). Ege Bölgesi Elit Sporcularında Dermatoglifik, Antropometrik ve 

Biyokimyasal Verilerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp 

Dergisi, 33, 285- 292. 

 

Altundere, T.,(2020).  Nöromüsküler elektrik stimülasyonu ve manyetik stimülasyonun el bilek 

fleksör izokinetik kas kuvveti ve el kavrama kuvvetine etkisinin karşılaştırılması [Uz-

manlık Tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi. 

 

Baltacı, A., (2018).  Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı 

Üzerine Kavramsal Bir İnceleme,  Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 2018(6), 7-1. 

Bümen, N. (2016). Çoklu zekâ kuramı ve eğitim. Pegem Atıf İndeksi, 2016(5), 1-38. 

Delice, M., Duman, A., ve Özel, Ş. A. Parmak izi tipi ile suç türü arasındaki ilişkisinin ince-

lenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (43), 3-27. 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM). (2005).  Parmak İzi Temel Eğitim Kitabı, 3. Bölüm Par-

mak İzlerinin Sınıflandırılması (vii, ix). Yayın No:5. Ankara: Kriminal Daire Başkan-

lığı Yayınları.    

Flick, U. (2014). An Introduction To Qualitative Research. New York: Sage. 

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books 

Gay, P., (1996). Consumption and Identity at Work. Sage, London. 

 

Göğüş, G. (2009). Müzik Yeteneğinin Geliştirilmesinde Küçük Yaşlarda Eğitime Başlamanın 

Önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 89-102. 

 

MEB Mevzut (1973), 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Genel Amaçlar, 2. Madde, 3. 

Fıkra. (https://www.mevzuat.gov.tr/) 

Krejcie, R.V., and Morgan, D.W., (1970). “Determining sample size for research activities”. 

Education and Psychological Measurement, Vol. 30, 607-610. 

Kılıçkaya, A. ve Zelyurt, H., (2015). Okul Öncesi Programlarında Özel Gereksinimli Bireyle-

rin Yer Alma Durumlarının İncelenmesi (1989-2013), Uluslararası Türk Eğitim Bi-

limleri Dergisi, 200-212. 

Kuzgun, Y. ve Deryakulu, D., (2006). Eğitimde bireysel farklılıklar (2. Baskı). Ankara. Nobel 

Yayın Dağıtım. 

İzci, E., ve Sucu, H., (2014). Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profillerinin İncelenmesi 

(Nevşehir Üniversitesi örneği). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 

1(1), 12-21. 



18 

 

Sekaran, U., (2003). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. John Wiley, 

New York. 

Öztürk, Y., & Kenzhebayeva, A. (2013). Turizm sektöründe hizmet kalitesi: Türkiye ve Ka-

zakistan'daki Termal Otel Işletmelerinde Karşılaştırılmalı Bir Araştırma. Journal of 

Tourism and Gastronomy Studies, 1(4), 35-46. 

Onwuegbuzie, A. J. & Collins, K. M. (2007). A Typology Of Mixed Methods Sampling De-

signs İn Social Science Research. The Qualitative Report, 12(2), 281-316. 

Talu, N., (1999). Çoklu zekâ kuramı Ve Eğitime Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 15(15). 

Yıldız, S. A., (2012). Aerobik ve Anaerobik Kapasitenin Anlamı Nedir? Türkiye Solunum 

Araştırmaları Derneği (TÜSAD). İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Spor 

Hekimliği AD,. 2012;14:1–8 

 

 

 

 

 


