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MATEMATİK DERSİ 6. SINIF  

 

 

 

KONU: TOPLU TAŞIMA İSTATİKSEL VERİLERİ 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

6.SINIF 
 Yıllık yolcu değişimi ve 

grafikte incelenmesi 

Araştırma, ölçme, ürün 

geliştirme 

2.Dönem 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 
 

Sevgili Öğrenciler, 

 

1. İstatistik kelimesinin kökeni hakkında iki farklı görüş bulunuyor. Birincisi Latincede “durum” ya da 

“vaziyet” anlamında kullanılan “status” kökünden geldiğini iddia ediyor. İkinci görüş ise “stato” 

kökeninden gelen ve İtalyanca da devlet anlamına gelen ”istatista” kelimesinden türediğini 

savunuyor. Hangi kökenden gelirse gelsin önemli olan, istatistiğin eski bir geçmişe sahip olduğunun 

farkında olmaktır. İstatistik nedir? İstatistiğe neden ihtiyaç duyuyoruz? İstatistik hangi alanlarda 

kullanılıyor? Araştırınız. 

2. İstanbul’da bulunan metro hattından bir tanesini seçip 2019, 2020, 2021 yılında taşınan yolcu 

sayılarını araştırınız. 

3. Seçtiğiniz metro hattının 2019, 2020, 2021 yıllarında aylık taşınan yolcu sayılarını araştırınız. Her 

yıl için ayrı olacak şekilde aylık verilerin açıklık değerini hesaplayınız. 

4. Seçtiğiniz metro hattının 2019, 2020, 2021 yıllarında yıllık taşınan yolcu sayılarını araştırınız.  

Verilen üç yıl arasında açıklık değerini ve aritmetik ortalama değerini bulunuz. 
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5. Seçtiğiniz metro hattının 2019, 2020, 2021 yıllarında yıllık taşınan yolcu sayılarını bulup, bu yıllarda 

aylık ortalama kaç yolcu taşındığını hesaplayınız. 

6. Seçtiğiniz metro hattının verilerini grafik veya tablo kullanarak aylara göre yolcu yoğunluğunu 

gösteriniz. 

 

ÖNERİLER: 

• Öncelikle ödevde bahsedilen konular hakkında araştırma yapınız. 

(https://www.metro.istanbul/yolcuhizmetleri/yolcuistatistikleri sitesinden yararlanabilirsiniz.) 

• Topladığınız bilgileri kendi ödevinizde kullanabileceğiniz şekilde derleyiniz.  

• Çeşitli tablolar oluşturarak yolcu sayılarını istenilen şekilde belirtiniz. 

• Çalışmanızı bilgisayar ortamında, poster şeklinde veya size özel bir tasarımla hazırlayabilirsiniz.   

• Posteri bilgisayar ortamında hazırlayarak 50x70 cm veya 70x100 ölçülerinde bastırabilirsiniz.  

 

• Çalışmanızı ara kontrole kadar kağıt üzerinde tasarlayınız veya ekran üzerinden flash disk – USB 

eşliğinde ve mutlaka proje dosyası içinde teslim ediniz.  

  

 

ARA KONTROL (Planlama-Taslak) 

Çalışmalarınızın ana hatlarını ara kontrol tarihine kadar belirleyiniz. Hazırlıklarınızı ve projenin 

devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız.  

 

Çalışmalarınıza ait taslağı, öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerin giderilmesi ya da 

çalışmanızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız.   

 

   Proje teslim dosyanız aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

 

1. Kapak  

2. Önsöz  

• Ödevin seçilme nedeni 

• Ödevden beklentiler 

3. Ara kontrol  

• Taslak çalışmalar 

4. Rapor  

• Ürün veya modele ait bilgiler 

5. Sonsöz  

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınız 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısı 

6. Kaynakça (Yararlandığınız tüm kaynakları belirtmelisiniz.)  

 

 

 

https://www.metro.istanbul/yolcuhizmetleri/yolcuistatistikleri
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DEĞERLENDİRME 

• Yapılan araştırmalar, araştırma kapsamının yeterliliği (ara kontrol-taslak) 10p 

• Ürün geliştirme 30p 

• Proje düzen ve temizliği, yazım kurallarına uyma 10p 

• Matematiksel terimleri ve kavramları doğru kullanma 10p 

• Yaratıcılık ve özgünlük 5p 

• Önsöz –Sonsöz 10p 

• Danışman öğretmen ile iş birliği ve iletişim 5p 

• Kaynakça 10p 

• Zamanlama (ara kontrol ve teslim) 10p 

 

 

 

 


