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Problem: 

  Her insanda parmak izi aynı mı? 

  Parmak izi çeşitleri karakteri etkiler mi? 

 Doğduğumuz ay yada mevsim parmak izi çeşitlerini 
etkiler mi? 



Hipotezler: 

 
 Her insanda parmak izi çeşidi aynı değildir.  

 Kızların parmak izi çeşitleri birbirine benzer. 

 Erkeklerin parmak izi çeşitleri birbirine 
benzer. 

 Parmak izi çeşitleri doğduğu aya göre 
birbirine benzer. 

  Parmak izi çeşitleri karakterleri etkiler.  

 



Parmak İzleri 
 

 



PARMAK İZLERİNE BAK!  

1- Ada                       
 
2- Sarmal                     
 
3- Kemer                                
  
4- Çatal                                               
 
5- İlmik                           
 
6- Delta                                 



PARMAK İZİ NEDİR? 
 Parmak izi, parmak ucu derisinde, göz ile 
görülebilen çıkıntıların meydana getirdiği 
şekillerdir. Dış deriye ait bu çıkıntılara hat 
(papilla) denir. Parmaklarımızı dikkatlice 
incelersek, parmak izlerinin, birçok hattın farklı 
biçimlerde bir araya getirilmesiyle yapıldığını 
görürüz. 
 
 



 İnsan vücudunun dış derisinde bulunan her 
kıvrımda ter gözenekleri vardır. Bunların her 
biri iç deriye kadar uzanır. Her gözenek orada 
çiviye benzeyen ve Papila denen iki sıralı 
çıkıntılarla iç deriye sanki çivi atmış gibidir. Bu 
sebeple dış deri hasara uğrasa, hatta 
tamamiyle dökülse bile, bu Papilalar yine de 
parmak izinin tespiti için yeterlidirler. Yine, 
yeni çıkan derilerdeki izler de eskisinin aynısı 
olurlar. Fakat iç deride bulunan papilalar 
tamamiyle kaybolursa o zaman parmak izini 
tespit etmek mümkün olmaz; zira bu durumda 
parmak içi kıvrımları tamamen kaybolmaktadır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ter


 İnsanlar uzun sayılabilecek bir süreden 
beri parmak izlerinin değişik biçimlerde 
olduğunu bilmektedirler. Gerçekten de, 
Çinliler yüzlerce yıl parmak izinden çeşitli 
amaçlarla ve değişik şekillerde 

yararlanmışlardı. 
 

Fakat parmak izinin suçluların 
araştırılması ve bulunması bakımından 
bilimsel bir değer kazanması, geçmişin 
karanlıklarında kalmayan yakın bir tarihte 
başlamıştır. Parmak izinin suçluların 
teşhisi bakımından kullanılmasını ilk 
olarak öneren kimse,1880 yılında 
İngiltere`de Dr. Henry Faulds`dur. 
 



 Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere herkes, 
eşsiz parmak izlerine sahiptir. Bir başka deyişle, 
insanların kimlikleri parmak uçlarında kodlanır. Bu 
kodlama sistemi, günümüzde kullanılan barkod 
sistemine benzetilebilir 

 



Parmak İzi 



Projenin Yapılışı:(Materyal-
Metot): 
 İlk önce mürekkep yardımıyla parmak izlerini 

aldık. 14 kız ve 17 erkekten parmak izi aldık. 

Doğduğu ayı, Belirli bir hastalığı var mı, Kendini 

nasıl tanımlar diye sorular sorarak kişinin 

özellikleriyle parmak izindeki ilişkisini bulmaya 

çalıştık. Aldığımız bilgileri hazırladığımız tabloya 

yazdık. Parmak izleri hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için internette bu konuyu araştırdık. 

Araştırmamızın doğru ilerlediğini gördük.    

 











Projemizi yaparken  



Elde edilen Sonuç (Bulgular ve Sonuç): 

 

İlmik Sarmal Ada Kemer 

Toplam 

Öğrenci 

1 kız 7 (%50) 3 (%21) 2 (%14) 2(%14) 14 

2 erkek 4 (%23) 2 (%12) 3(%18) 8(%47) 17 

Kızlarda ilmik parmak  izi sayısı daha fazladır. Sonra  sarmal parmak izi sayısı ada 

ve kemer  parmak izi sayısına  göre çoktur. Kemer  ve ada parmak izi sayısı eşittir. 

Erkeklerde kemer parmak izi  sayısı daha fazladır. Sonra ilmik parmak izi sayısı ada 

ve sarmal parmak izi sayısına göre daha çoktur. Daha sonra ada daha fazladır. Son  

olarak da sarmal parmak izi sayısı en azdır.  

Sonuç olarak kızlarda ilmik, erkeklerde ise kemer parmak izi çeşidinin daha fazla 

olduğu bulunmuştur.  

Tablo: kız ve erkelerde parmak izi çeşitlerinin yüzdesi  



İlmik Sarmal Ada Kemer 

Sini
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1 kız 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 

2 erkek 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

3 Top. 2 2 2 4 2 3 2 2 3 1 3 3 

Tablo: Kız ve erkeklerde parmak izine göre karakterler  

KIZLAR 
İlmik parmak izine sahip olan kızların çoğu sakin karaktere sahiptir. Bir kısmı sabırsız 
bir kısmı da sinirli ve iyimserdir.  
Sarmal parmak izine sahip olan kızlar sinirli ve iyimser yapıya sahiptir.  
Ada parmak izine sahip olan kızlar sabırsız ve sakin karaktere sahiptir. 
 Kemer parmak izine sahip olan kızlar sinirli, sabırsız ve iyimser yapıya sahiptir.  
ERKEKLER 
İlmik parmak izine sahip olan erkekler sinirli , iyimser ve sakindir. Sarmal parmak izne 
sahip olan erkekler iyimserdir. Ada parmak izine sahip olan erkekler sabırsız ve  
sakindir. Kemer parmak izine sahip olan erkeklerin çoğu sakindir. Bir kısmı da iyimser 
ve sinirlidir.  



Tablo: Doğum ayına ve mevsimine göre parmak izi 

çeşitleri  
 Parmak 

izi  

İlk 

Bahar        

Yaz Sonbahar  Kış  

İlmik 4 2 4 1 

Sarmal 3 1 1 0 

Ada 0 1 1 2 

Kemer  5 3 3 0 

İlk bahar aylarında doğan kişilerde  daha çok kemer ve ilmik parmak izi vardır.  

 Yaz  aylarında doğan kişilerde  daha çok kemer ve ilmik parmak izi vardır. Sonbahar  

aylarında doğan kişilerde  daha çok kemer ve ilmik parmak izi vardır. 

 Kış aylarında doğan kişilerde  daha çok ada ve ilmik  parmak izi vardır.  




