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Bu yıl, 

“50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 
Final Sergisi” ATO Uluslararası Kongre ve Sergi 
Salonu’nda 08–10 Nisan 2019 tarihleri arasında 
düzenleniyor. Türkiye genelinde 16.679 proje 
başvurusu arasından, 12 Bölge Merkezinde 
yapılan değerlendirmelerin sonucunda belirlenen 
220 proje Finalist olarak sergiye katılacaktır. Sergi, 
08 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00’da yapılacak 
açılış töreniyle başlayacak ve 10 Nisan 2019 günü 
18.00’da kapanacaktır. 12 Nisan 2019 tarihinde 
yapılacak Ödül Töreni ile program son bulacaktır. 
Sergimizi gezen ziyaretçilerin, Ülkemizin geleceği 
olan gençlerimizin yaptıklarıyla geleceğe ilişkin 
umut ve güvenlerini pekiştireceklerine inanıyoruz.
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50.

 Proje No: 1
Danışman

Ayhan KİRAZ

BERBERİS VULGARİS EKSTRESİNİN MİDE ADENOKARSİNOM’U ÜZERİNE ETKİSİ

Mide kanserleri dünya genelinde yılda 738.000 ölüm ile dördüncü en yaygın malignitedir ve kanser 
ölümlerinin en yaygın ikinci nedenidir. Güçlü bir antioksidan olan ve yüksek miktarda C vitamini içeren 
Berberis vulgaris in kanser tedavisinde etkili olabileceği düşünülebilir. Bu çalışmada, Berberis vulgaris 
bitki ekstresinin mide adenokarsinom hücre hattında kanser hücreleri üzerine etkisini araştırdık.

Gerçek zamanlı hücre analiz sisteminde KATO-III mide adenokarsinom hücre hatlarında 10 μg/ml, 
20 μg/ml, 40 μg/ml ve 80 μg/ml konsantrasyonlarında değişen dozlardaki Berberis vulgaris etkinliği 
proliferasyon yönünden incelendi ve MTT hücre canlılığı testi ile değerlendirildi.

Berberis vulgaris ekstresi artan dozlarda mide adenokarsinom hücrelerine uygulandığında çok güçlü 
bir öldürücü etki gösterdi. Bu etki bütün dozlarda görülmesine rağmen 80 μg/ml Berberis vulgaris 
uygulamasında çok daha fazla olarak görülmüştür.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, Berberis vulgaris bitkisinin mide kanser hücrelerini yok edebildiğini 
ve bu sayede kemoterapik ilaçların yanında tüketildiğinde yardımcı tedavi olarak kullanılabileceğini 
ortaya koydu. İnsanlarda kullanılabilmesi için daha ileri düzey çalışmalara ihtiyaç vardır.

Sude Nur SÜRMELİ

İclal ALBAYRAK
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Ali ALTUNTAŞ

İMPLANT KAPLAMASINDA ALTERNATİF BİR MODEL: BİTKİSEL EKSTRAKTLAR 
İLE KAPLANAN İMPLANT VE SERAMİKLERDE BİYOFİLM OLUŞUMUNUN 
ARAŞTIRILMASI

İmplant ve hastane kaynaklı enfeksiyonların en sık nedeni biyofilm oluşturan bakterilerdir. Biyofilm 
yapısında yer alan bakteriler antimikrobiyal maddelere, dezenfektanlara ve konak bağışıklık sistemine 
karşı çok dirençlidir. Bu durum bilim dünyasını alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesi için arayışa 
yöneltmiştir. Amaç: Çalışmamızda implant ve seramiğin üzerindeki kimyasal ve bitkisel kaplamaların 
biyofilm oluşumuna etkisinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda implantlar ve seramikler hem 
biyouyumlu hem de çok etkili antibiyofilm özelliği olan merkaptoundekanoik asit yanısıra 13 farklı bitkisel 
ekstrakt ile kaplanmış ve bu kaplamaların biyofilm oluşumunu etkileyip etkilemediği incelenmiştir.

İmplantlar ve seramikler merkaptoundekanoik asit ve 13 çeşit bitkisel ekstrakt (Brassica Oleracea, 
Calendula Officinalis, Apium Graveolens, Zingiber Officinale, Helichrysum Arenarium, Glycyrrhiza 
Glabra, Allium Sativum, Punica Granatum (suyu ve kabuğu), Allium Cepa, Aloe Barbadensis, 
Lawsonia İnermis ve Hypericum Perforatum) ile kaplandıktan sonra Staphylococcus aureus kültür 
süspansiyonunda 48 saat inkübe edildi. Biyofilm oluşumu kantitatif mikrotiter plak yöntemi ve 
taramalı elektron mikroskobu ile değerlendirildi.

Merkaptoundekanoik asit ve bazı bitkilerin ekstraktları ile kaplanan implantlar ve seramiklerde farklı 
derecelerde biyofilm oluşumu engellenebilmiştir. Merkaptoundekanoik asit ile bazı bitki ekstrelerinin 
(Brassica Oleracea, Calendula Officinalis, Helichrysum Arenarium ve Punica Granatum kabuğu) benzer 
sonuçlar verdiği görülmüştür. Biyofilm oluşumunu en fazla Allium Cepa, Hypericum Perforatum, 
Aloe Barbadensis, Lawsonia İnermis, Allium Sativum ve Punica Granatum bitki ekstraktları önlerken; 
Apium Graveolens, Zingiber Officinale, Glycyrrhiza Glabra hiç önlemedi. Sonuç olarak, uyguladığımız 
bitki ekstreleri ile kaplı bu modelin implant kaynaklı, bakteriyel enfeksiyonlara karşı bir çözüm 
oluşturabileceği düşünülmektedir. İmplantlar yanında hastane ortamındaki yüzeylerde biyofilm 
oluşumunu engellemek için bitki özütü içeren bu maddeler dezenfektan olarak da kullanılabilir.

Berkay SAATCI

Bahar SALMAN
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Dilara SÖNMEZTEKİN

Ayça ÖZEN

 Proje No: 3
Danışman

Fadime Ayla SEZER

RİZOSFERDEKİ MİKROORGANİZMA FAALİYETLERİYLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ 
VE BİOCHAR İLAVESİYLE VERİMİN ARTIRILMASI
Son dönemde dünyada insan nüfusunun artışı ,hızlı sanayileşme ve kentleşme süreci, petrol ve doğalgaz 
gibi birincil enerji maddesi talebinde büyük artışlara sebep olmaktadır. Enerjinin üretimi ve tüketimi 
sırasında yaşanan çevre sorunları, insanlığın yaşadığı bir başka sorundur. Enerji üretmek için kullanılan 
fosil yakıtların sürdürülebilir olmaması ve çevreyi olumsuz etkilemesi , dünyadaki bilim insanlarının 
alternatif enerji kaynakları aramasına neden olmuştur. Yapılan araştırmalar gelecekte enerjinin büyük 
kısmının yenilenebilir kaynaklardan sağlanacağını göstermektedir. Projede alternatif enerji kaynağı 
olarak rizosferdeki(kök-toprak yüzeyi bölgesi) bakteri faaliyetleriyle biyoelektrik üretilmesi ve toprağa 
eklenecek biocharla enerji veriminin artırılması amaçlanmıştır. Toprağa biochar eklenmesi tarımda 
bitkilerin kök-gövde gelişimi ve mikoriza oluşumunda olumlu etkileri nedeniyle düşünülmüştür.

Tarım ve orman atıklarından üretilen mısır ve çam biocharıyla karıştırılan toprağa peyzaj amaçlı 
kullanılan biberiye (Rosmarinus officinalis), şimşir (Buxus microphylla) gibi bitkileri dikerek, 
rizosferlerindeki bakteri faaliyetlerinden enerji üretilmeye çalışılmıştır. Biochar ilavesinin toprakta 
oluşturduğu kimyasal değişiklikler analiz edilmiş, saksılara kurulan devrelerin başlangıçtaki, 1., 2. ve 
3. hafta sonundaki gerilimleri ölçülmüş, kontrollere göre verim artışları kıyaslanmıştır.

Yapılan ölçümler toprağa ilave edilen biocharların gerilimde kontrole göre daha fazla artışa neden 
olduğunu göstermektedir.Biberiye kontrolünde başlangıçtaki ölçüme göre üç haftanın sonunda 
%105 artış bulunurken, çam biocharlı toprakta %141, mısır biocharlıda %200 artış görülmüştür. 
Şimşirde kontrolde başlangıçtaki ölçüme göre %74, çam biocharlı toprakta %89, mısır biocharlıda 
%134 artış saptanmıştır. Artışların bitki türüne göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Biocharları 
karşılaştırdığımızda mısır biocharı, çam biocharına göre çalışmada daha etkili olmuştur.

Bu çalışma ülkemizde parklarda, yol kenarındaki veya site gibi yerleşim yerlerindeki peyzajlarda 
benzer mantıkla çalışan bir düzeneğin kurulmasıyla, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yöntemle 
elektrik enerjisi üretilebileceğini göstermektedir.
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Danışman

Hilal ÇULCU

DOĞA YARALARIMIZA ÇARE OLUYOR: BİTKİSEL GAL EKSTRAKTLI BİYOÇÖZÜNÜR 
YARA FİLMLERİ
Günümüzde yara tedavisinde kullanılan çeşitli ürünlere rağmen tedavi sürecinde halen ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. İnsanlarda diyabet hastalığı, kanser tedavisi ve geniş yanıklar gibi durumlarda yara 
iyileşmesi uzun sürmekte ve kişilerin bağışıklık sistemi de baskılandığından yara bölgesi çeşitli 
enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Bu araştırmada yara iyileşme süreci uzun süren kişilerde, yarayı 
bakteri enfeksiyonlarından koruyan, iyileşme sürecini hızlandıran ve yaşam kalitesini arttıran, bitkisel 
gal içerikli etkin ve biyoçözünür yara filmlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Yara filmi yapımında 5 farklı materyal kullanılmıştır. Bunlar; Leptocybe invasa adlı arının okaliptüs 
yaprağında oluşturduğu Galler, Ophelimus maskelli adlı arının okaliptüs yaprağında oluşturduğu galler, 
Sağlıklı okaliptüs yaprağı, O. maskelli gali taşıyan okaliptüs yaprağı, Cynips gallae tinctoriae adlı arının 
meşede neden olduğu galler. Bu materyallere ait ekstraktların film haline getirilmesinde ise kitosan 
ve karajenan polimerleri kullanılmıştır. Araştırmada antibakteriyel etkinin belirlenmesi için de Bacillus 
cereus (gram +), Escherichia coli (gram -) ve Staphylococcus aureus (gram +) suşları kullanılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda, meşe gali ekstraktının yara patojenlerine karşı en yüksek etkiyi gösterdiği 
saptanmıştır. Sonuçlar gal ekstraktının filmler haline getirilerek etkili bir şekilde kullanılabileceğini 
ortaya koymuştur.

Gal kaynaklı antibakteriyel etkili bu filmler havayla taşınan bakterilerin yaraya bulaşmasını önlemekte 
ancak yara ve ortam arasındaki gaz değişimine izin vermektedir. Kitosanın vücutta çözünen bir yapıya 
sahip olması en etkin avantajlarından biridir. Ayrıca yara yüzeyine iyi bir şekilde sarıldığından ve 
yara yüzeyi ile iyi uyumluluk gösterdiğinden sürtünmeye karşı deri hasarını önlemek için de idealdir. 
Saydam olduklarından yara bölgesi doğrudan gözlenebilmektedir.

Cansu KARACA

Arda BAYDAR
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 Proje No: 5
Danışman

Nihal OKUYUCU

ÜRYANİ ERİĞİ SULU METHANOLİK ÖZÜTÜNÜN TGF-ß, TNF-α, IFN-1 GENLERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı lökosit hücre hatları ile çalışılmıştır. Gökkuşağı alabalığı hücre 
hatlarına farklı dozlarda (0, 5, 10 ve 15 μg/ ml) uygulanan üryani eriği sulu methanolik özütünün sitokin 
genlerinde hücre bölünmesini kontrol eden ve bağışıklık sistemi üzerinde etkileri olduğu bilinen TNF-α, 
TGF-β ve IFN-1 gen sunumları belirlenmiş, bu şekilde üryani eriğinin insanlarda bağışıklık sistemi ve 
kanser üzerinde olası etkileri tespit edilmiştir. Bu şekilde bu ürünü tüketen insanların hayat kalitesinin 
ne kadar etkileneceği gösterilmek istenmiştir. Bu ürünün seçilme sebebi ise tüketenlerin daha sağlıklı 
olduğuna dair genel görüştür. Projede kullanılan alabalık lökosit hücreleri hazır olarak temin edilmiş, 
bu hücrelerin elde edilişi sırasında proje sahipleri tarafından bir işlem yapılmamıştır. Çalışma 48 saat 
sürdürülmüş ve 1, 4, 12, 24 ve 48. saatlerde hücre hatları hasat edilmiş ve hemen Total RNA izolasyonu 
yapılmıştır. Total RNA’lardan cDNA oluşturulmuş ve ilgili genlerin sunumu SYBRGreen boya kullanılarak 
ROTOR qPCR’da belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre özellikle 5 μg/ml üryani eriği sulu methanolik 
özütü uygulanan grupta TGF-β kontrol grubuna göre yüksek oranda artış gösterirken aynı durum tüm 
gruplarda 48. saatte gözlenmiştir. Bundan farklı olarak üryani eriği uygulanan bütün grupların tüm 
örnekleme dönemlerinde TNF-α gen sunumlarında düşüşü gözlenmiştir. IFN-1 gen sunumları ise tüm 
gruplarda kontrol grubuna göre artış göstermiş, en etkin değerler 5 μg/ml grubunda gözlenmiştir. Bu 
sonuçlar ışığında üryani eriği sulu methanolik özütünün in vitro 5 μg/ml uygulaması TGF-β ve IFN-1 
gen yanıtlarını kayda değer oranda arttırmıştır.

Kaan KARAALİ

Elif Melisa YILMAZ



Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması

14

BİYOLOJİ

50.

 

Kayra CANPOLAT

Elif ELVEREN

Proje No: 6
Danışman
Esin TAŞIN

TRANSYAĞLARIN ENDOTELİAL VE EPİTELİAL HÜCRELERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
VE ORTAYA ÇIKAN SİTOTOKSİK ETKİNİN L-ASKORBİK ASİT UYGULAMASIYLA 
AZALTILMASI
Günümüzde sadece “fast food” marketlerde değil, hazır gıdaların tüketiminde ve ev kullanımında bile 
trans yağların besin yoluyla alınması hücresel anlamda birçok bozulmaya yol açmaktadır. Bu çalışmada, 
zararlı etkinin azaltılabilmesi için trans yağ uygulanmış hücrelerin bir antioksidan olan C vitaminiyle 
(L-Askobik asit) korunması amaçlanmıştır. Trans yağların etkilerinin azaltılmasına dönük olarak, L- askorbik 
asidin aynı anda hücre üzerine uygulanmasıyla sitotoksik etkinin azaltılıp azaltılamayacağı gösterilmiştir.

Isıtılmış bitkisel yağ karışımının (Isıtılmış BYK) hücresel seviyede ortaya çıkarttıkları etkileri azaltmaya 
dönük olarak etkileştirilmiş iki farklı tipteki hücrenin canlılık analizleri yapılmış, L-Askorbik asit 
uygulamasıyla bu zararlı etkinin ne kadar azaltılabileceği aynı canlılık analizleriyle karşılaştırılmıştır.

Hücrelerle etkileştirilecek olan yağlar üç ana gruba ayrılmıştır. Deney grubunda trans yağların 
oluşumu için Tsuzuki ve ark. yöntemi temel alınarak, ticari olarak temin edilen ayçiçek, mısır ve fındık 
yağları karıştırılmıştır. 180 derecede ısıtarak hazırlanan trans yağ grubu, aynı karışımın ısıl işlemden 
geçirilmeden uygulanan grubu uygulanmıştır.

Sonuçların değerlendirilmesi: 24, 48 ve 72 saat sürede yağlarla etkileştirilen hücrelerin MTT testleri 
yapılmış, hücrelerin içinde ortaya çıkan apoptotik cisimlerin gösterilebilmesi için AO/PI boyaması 
yapılmış, yağların hücre ve ortamdaki görüntülerini alabilmek için bir yağ boyası olan oil red boyaması 
yapılmıştır. Hücrelerin fotoğrafları çekilerek karşılaştırılmıştır.

Sonuçlara göre bu çalışma C vitamini kaynaklarının diyete sokulmasıyla trans yağların olası zararlarını 
en aza indirebileceği bilgisini ileri sürmektedir. Tüm kızartmaların yanında erişimi kolay C vitamininin 
kullanımı, ısıtılmış BYK’nın hücre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaktadır. Toplum sağlığı açısından 
önemli olan bu veri gıda sanayiinde, ticari restoranlarda rahatlıkla kullanılabilir bir bilgiyi sunmaktadır.
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Danışman

Fatma GÖKÇEN

BEYAZ DUT (MORUS ALBA) YAPRAK LİFLERİNDEN DOĞAL İPLİK ÜRETİMİ

Artan nüfus ile birlikte tüm dünyada doğal kaynaklar hızla tükenmekte ve çevreye zarar veren yapay 
ürünlerin kullanımı giderek artmaktadır. Günümüz modern insanı, sonu gelmeyen ihtiyaçları ile üstelikte 
yorulmuş bir dünyada ve tükenmeye yüz tutmuş, sınırlı kaynaklarla yaşamak zorundadır. İşte bu sınırlı 
kaynaklar sonucu yöneldiğimiz sentetik ürünler dolayısıyla oluşan sentetik atıklar çevre kirliliğinin en 
büyük nedenlerindendir. Tüm dünyanın temel sorunu olan çevre kirliliğini önlemenin tek çıkar yolu 
doğal kaynaklı ürünlere yönelmektir. Yeni nesil doğal kaynaklı lifler bu anlamda önemli bir potansiyele 
sahiptir. Doğal liflerin en önemli avantajları çevre dostu olmaları, yenilenebilir kaynaklarla üretilmeleri, 
düşük maliyetli olmaları ve üretilen ürünlerin sentetik liflere göre daha sağlıklı ve konforlu olmalarıdır.

Bu doğrultuda araştırmamızda doğal lif kaynağı olarak farklı iklim ve toprak koşullarına adapte olabilen, 
ülkemizin her bölgesinde yetişebilen dut bitkisi kullanıldı. Dut yaprakları çürütme, taraklama, zamk 
çıkarma ve eğirme işlemlerinden geçirildikten sonra iplik haline getirildi. Yaprak ve liflerin mikroskobik 
incelemesi yapıldı. Liflerin kopma kuvveti, kopma uzaması, kopma mukavemeti, incelik ve uzunlukları 
belirlendi. Sonuçlar tekstil sektöründe kullanıma uygun diğer doğal lifler ile karşılaştırıldığında doğa 
dostu yeni bir alternatif ürün olabileceği düşünülmektedir.

Ruken Dicle KAPLAN

Ruşen Deniz KAPLAN
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Ayşe Dilşad CEYLAN

Proje No: 8
Danışman

Savaş Zafer GÜLER

PLANTAGO LANCEOLATA VE LUTEOLİN-7-O-B-D-GLİKOZİT’İN SACCAROMYCES 
CEREVİSİA HÜCRELERİNDE DNA HASARI ONARIMINA ETKİSİNİN KOMET ASSAY VE 
HÜCRE KOLONİ SAYIMI METOTLARI İLE TESPİT EDİLMESİ
Mutasyona uğramış DNA hasarlı hücrelerin hasarlarını onarmak amacıyla yapılan bu çalışmada, 
Plantago lanceolata(PL) bitkisinden elde edilen ekstraktın ve PL’nin ana flavonoidi olan Luteolin-7-
O-β-D-glikozit(L7G) maddesinin, Saccharomyces cerevisiae(SC) (maya) hücrelerindeki DNA hasarını 
onarma kapasitesi incelenmiştir. İki basamaklı çalışmada önce besiyerlerinde hücre koloni sayımı 
çalışmaları yapılmış ardından komet analizleri yapılmıştır.

Aziz Sancar’dan alınan şevkle yapılan ve toplamda 15 ay süren deneysel çalışmalarda çok önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmam, PL ekstraktının ve L7G maddesinin, SC(maya) hücrelerindeki DNA 
hasarı onarımını inceleyen literatürdeki ilk çalışmadır. PL ekstraktı ve L7G bileşiği için ayrı ayrı yapılan 
hücre koloni sayımı sonuçlarına göre L7G, PL’den daha olumlu sonuçlar vermiştir. PL ekstraktı 0.5g/l 
derişiminde koloni sayısı bakımından pozitif kontrol grubuna göre %57.58 oranda artış sağlamıştır; 
L7G bileşiğinin 50μM derişiminde ise bu oran %68.25 oranda olmuştur. Yani UV ışınla DNA hasarı 
oluşturulmuş hücrelerin üçte ikisinden fazlası onarılmıştır.

Komet analizinde, DNA kuyruk uzunluğu ve kuyruk momenti parametreleri incelenmiştir. Kuyruk 
uzunluğu, PL ekstraktının ve L7G’nin incelenen birçok dozunda kontrol grubuna göre istatistiksel 
olarak anlamlı bir şekilde kısalmıştır. DNA kuyruk momentleri ise tüm gruplarda, negatif kontrol 
değerine yaklaşmıştır. Yani denemesi yapılan maddeler mutasyonu azaltmış, DNA’yı onarmıştır. DNA 
kuyruk uzunluğu ve kuyruk momenti medyanları incelendiğinde L7G bileşiğinin PL ekstraktına göre 
daha yüksek onarıcı etki gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, hücre koloni sayımı ve komet analizi büyük oranda birbirini destekleyen sonuçlar 
vermişlerdir. Buna göre incelemesi yapılan hem PL ekstraktları hem de L7G bileşiği örnekleri SC 
hücrelerinin DNA hasarlarını önemli oranlarda onarmıştır. L7G bileşiğinin mutasyon önleme kapasitesi 
daha yüksek bulunduğuna göre PL bitkisinin mutasyon onarıcı özelliğinin bu etken maddeden 
kaynaklandığı söylenebilir.
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Yunus KARASU

Tuğra ÖĞÜN

 Proje No: 9
Danışman
İsmail İŞIK

VAN GÖLÜNDEN İZOLE EDİLEN ALKALOFİLİK BACİLLUS İZOLATI TARAFINDAN 
ÜRETİLEN ANTİNEOPLASTİK L-GLUTAMİAZ ENZİMİNİN OPTİMİZASYONU

L-Glutaminaz enzimi Glutamin aminoasidini parçalayan antineoplastik bir enzimdir. L-Glutaminaz 
enzimi bitki ve hayvan dokularında, bakterilerde ve mikrofunguslar içeren mikroorganizmalar 
arasında geniş bir yayılış gösterir.

Bu çalışmada alkalofilik bir bakteri olan Bacillus’un Van Gölü’nden izole edilmesi ve bu bakteri 
tarafından üretilen antineoplastik L-glutaminaz enziminin optimizasyon basamakları incelenmiştir.

Su örneği, bir soda gölü olan Van Gölü sahilinden deniz bisikleti kullanılarak kıyıdan 500 m uzaktan 
nispeten gölün durgun olduğu sıralarda, steril şişeler yardımıyla alındı. 30dk içerisinde laboratuvara 
ulaştırıldı. Glutaminaz enzimi üreten bakterilerin taranması işleminin ardından saf kültürler alkalofil 
agar kullanılarak hazırlandı.

Saf kültürlerden elde edilen bakteriler gram boyası ile boyandı. Optimizasyon işlemi için ilgili enzimin 
farklı pH, farklı azot ve karbon kaynakları, farklı polisakkaritler ve farklı aminoasitler baz alınarak 
enzim aktivitesi spektrofotometrik yöntemle belirlenmiştir.

L-Glutaminaz enzimi Akut Lenfoblastik Löseminin tedavisinde kullanılan bir enzimdir. Bu enzimin, 
Van Gölünden izole edilmiş bir bakteri tarafından üretiliyor olması milli gen kaynakları bakımından 
önemlidir.

Yapılan optimizasyon çalışmaları sırasında en yüksek aktivitenin 120 saatlik inkübasyon süresinde 
(1,50 IU/ml), pH 9,0’da (1,45 IU/ml), 35ºC’de (1,46 IU/ml), D-Galaktoz (3,08 IU/ml), Amonyum Sülfat 
(3,02 IU/ml), Nişasta (1,59 IU/ml) ve L-Glutamin (1,82 IU/ml) varlığında olduğu tespit edilmiştir.

Projemizin ve elde ettiğimiz sonuçların ülkemizde ve dünya literatürde alkalofillik prokaryotlarda 
L-Glutaminaz enziminin belirlenmesi ile ilgili ilk çalışmalar arasında olması dolayısıyla ayrıca önemli 
olduğunu düşünmekteyiz.
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Proje No: 10
Danışman

Demet İZGÜ

Tan ELÇİN

ÜÇ BOYUTLU BİYOYAZICIDA LÜLETAŞI, YUMURTA KABUĞU, JELATİN 
BİYOKOMPOZİTİ VE KÖK HÜCRELERLE YAPAY KEMİK DOKUSU ÜRETİMİ
Günümüzde kemik onarımında kullanılan seramik-temelli biyomalzemeler işlenme zorlukları ve 
hücre/doku yenileme düzeyleri bakımından yetersiz kalmaları nedeniyle kompozit biyomalzemelere 
yönelinmektedir. Kemik doku mühendisliği (KDM) büyük kemik hasarlarının gerçek dokuya benzer 
şekilde yenilenmesinde kullanılacak yapay kemik-benzeri kompozit yapıların, hücrelerle beraber 
üretilmesi yaklaşımı olup mevcut sınırlamaları aşma potansiyeline sahiptir. Güncel bir teknoloji olarak 
üç boyutlu (3B) biyobasım, hücreli yapay kemik dokusu taslaklarının biyoyazıcıda istenilen düzende 
basılması işlemidir ve KDM’ye yeni bir soluk getirmiştir.

Bu projede, yumurta kabuğu ve lületaşının, jelatin metakrilat ve kemik iliği mezenkimal kök hücrelerle 
(MKH’lerle) oluşturduğu biyokompozitiyle 3B-biyoyazıcıda yapay kemik dokusu taslağı üretilmesi 
hedeflenmiştir. Yumurta kabuğundaki kalsiyum ile lületaşındaki magnezyum ve silisyum içeriklerinin, 
kemiğin mineral içerik ve yapı düzenine olan benzerliği göz önüne alınarak, MKH’lerle beraber kemik 
hasarlarının iyileştirilmesinde etkili olabileceği ve yeni kemik dokusu oluşumunu destekleyebileceği 
öngörülmüştür.

Hücresiz 3B-biyobasım çalışmaları sonunda belirlenen bileşimlerde model yapıların oluşturulabildiği 
ve bunların 10 gün süreyle degrade olmadıkları mikroskop ve pH incelemeleriyle saptanmıştır. MKH 
içeren biyobasımlar sonucunda oluşan modellerden, hücreler için en uygun kompozit bileşimleri 
bulunmuştur. Hücreli biyokompozit modellerin genel olarak 7-8 gün süreyle hücre kültürü ortamında 
geometrik yapısal formlarını korudukları, tüm gruplarda hücre sayısının bu süre içerisinde artış 
gösterdiği belirlenmiştir. En yüksek başarı, yumurta kabuğu ve lületaşı içeren modelde elde edilmiş, 
başlangıçtaki 5x106 olan hücre sayısı 7 gün sonrasında, 9,12x106±1,02x106 hücreye ulaşmıştır. Jelatin 
metakrilat içeren kontrol grubundaysa hücre sayısı 6,47x106±1,32x106 olmuştur.

Atık durumunda olan veya kısıtlı alanlarda kullanılan lületaşı parçacıklarının ve yumurta kabuğunun 
yapay kemik üretiminde biyokompozit madde olarak değerlendirilmesi bilimsel ve tıbbi uygulamalarda 
olumlu getiriler sağlarken aynı zamanda ulusal ekonomiye katkıda bulunacaktır.
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EMİR İSKİFOĞLU

Nil BERBER

 Proje No: 11
Danışman

Esra Kayar DOĞAN

YARA TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİYOYARARLILIĞI ARTTIRILMIŞ 
CURCUMİN İÇEREN JEL FORMÜLASYON ARAŞTIRILMASI
Yara, canlı dokunun anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanmaktadır. Yara 
iyileştirilmesinde bitkilerin kullanımı yüzyıllardır süre gelen bir uygulamadır. Geleneksel Hindistan tıp 
anlayışında oldukça sık kullanılan zerdeçal (Curcuma longa) bitkisinin ana bileşini curcumin, özellikle 
anti-inflamatuar, antikanser, antiviral ve antibakteriyel etkileriyle bilinir. Buna karşın curcuminin 
biyoyararlınımı oldukça düşüktür. Oral yollarla alındığında sadece iz miktarda curcumin kanda 
görünüp, büyük bir kısmı feçes ve ürin sistem yoluyla atılmaktadır. Bunun sebebi curcuminin su ve 
nötral pH’da çok az çözünürlük göstermesi ve bu nedenle çok zor absorbe olmasıdır. Curcuminin 
suda çözünürlüğünün, kararlılığının ve biyoyararlanımının arttırılması için mikroemülsiyon, lipozom 
ve polimerleri içeren çeşitli enkapsülasyon yöntemleri bulunmaktadır. Bu projede curcuminin 
düşük biyoyararlınım sorununun giderilip, yara tedavisinde kullanılabilecek bir jel formülasyonunun 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında fosfatidilkolin kullanılarak curcumin içeren lipozomlar hazırlanmış, yöntem 
optimizasyonu yapılarak en verimli curcumin konsantrasyonu belirlenmiştir. Hazırlanan lipozomların 
taramalı elektron mikroskobunda (SEM) şekil ve boyut analizi yapılmıştır. Yara iyileştirilmesinde 
kullanılmak üzere curcumin içeren lipozomlar, aljinat kullanılarak jel formülasyon haline getirilmiştir. 
Hazırlamış olduğumuz formülasyonda bulunan lipozomal curcuminin deriden emilim çalışması için, 
deri modeline yakın korelasyon gösteren Strat-M membran ve in vitro difüzyon çalışmaları için Franz 
difüzyon hücreleri kullanılmıştır. Yapılan incelemelerde deriden geçiş yapan curcumin oranının 
enkapsülasyon işlemleri sonucunda arttığı saptanmıştır.

Proje sonucunda elde edilen verilere göre curcuminin lipozomla enkapsüle edilmesi sonucunda 
deriden geçiş oranının arttığı ve jel formulasyon sayesinde yara tedavisinde kullanılabileceği 
gözlemlenmiştir.
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Elizan BİLGİÇ

İrem KAYLI

Proje No: 12
Danışman

Ayşegül BAŞER

ALCHEMİLLA V., HYSSOPUS O. VE RHEUM P. BİTKİLERİNİN B16F10 MELANOMA 
KANSER HÜCRESİNİN METASTAZ YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Bu çalışmada üç farklı bitki ekstresinin B16F10 melanom hücresi üzerine antimetastatik etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Bitki ekstreleri antimetastatik etki gösterip, onkolojik farmakoloji alanında 
da farklı bir alternatif oluşturabilir. Antimetastatik etkilerinin incelendiği Alchemilla v., Hyssopus 
o. ve Rheum p. bitkilerinin metanolde çözünür ekstreleri hazırlandı. Hazırlanan ekstreler süzülüp 
santrifüjlendi, filtrelendi ve +4oC buzdolabına kaldırıldı. Hücre kültürü besiyeri ve B16F10 hücreleri 
hazırlandı. Emniyet kabininde besiyeri pipet ile Corning flaske aktarılıp üzerine hücreler eklendi. 
Corning flask etüve yerleştirildi ve hücrelerde %70 büyüme sağlandı. Tripsin enzimi kullanılarak pasaj 
işlemi tamamlandı. 26 ml (22 ml besiyeri+4 ml hücre) besiyeri+hücre karışımı hazırlandı. 4 kuyuya 
her bir kuyuda 2 ml olacak şekilde ekim yapıldı. Kuyular %100 doluluk oranına ulaşınca kuyulara 
çizik atılarak ekstre muamele edildi. Ekim işleminden 24 saat sonra ters mikroskop ile görüntüleme 
ve doku kültürü plakalarında çizikler arasındaki mesafe ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre Alchemilla 
v., Hyssopus o., Rheum p. bitki ekstreleri ile hazırlanan B16F10 hücre kültürünün çizgi aralığı 
mesafesi kontrol grubunda %52,. Hyssopus o.’ta %19, Alchemilla v.’ta %42 Rheum p.’ta %5 küçüldü. 
Yani antimetastatik etki açısından Rheum p. ve Alchemilla v. bitkileri daha etkili. Bu etkilerin hücre 
çoğalmasından olduğunu düşünmüyoruz çünkü tüm deney gruplarına hücre çoğalmasını önleyen 
mitomisin (10 μl) ilave edildi. Her üç bitki özütünün sitotoksik etkisi olduğu morfolojik analizler ile 
tespit edildi. Kullandığımız bitkiler arasında Rheum p., hücre göçünü engellemede en etkili bitkidir.

Çalışmamızda üç ayrı bitkinin antimetastatik etkisine bakıldı ve üç ayrı bitkinin antimetastatik etkisi 
karşılaştırmalı olarak verildi. Her üç bitki B16F10 melonama üzerinde denendi. Bu özellikleriyle 
çalışmamız özgünlük kazanmaktadır.
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Hande TÜRKMEN

Sinem KELEŞOĞLU

 Proje No: 13
Danışman

Bahar Elif KOCAMANOĞLU

BAKTERİLER KULLANILARAK FINDIKTAKİ KÜLLEME HASTALIĞI İLE MÜCADELE

Fındık üretimi ülkemiz ekonomisinde tarımsal alanda yadsınamaz derecede büyük paya sahiptir. Bu 
sebeple fındık kalitesinin ve verimin yüksek olması son derece önemlidir. Fındıkta fungal bir hastalık 
olan küllemenin durdurulmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri kimyasal mücadeledir. 
Bu yöntem; ülke ekonomisini etkilemesinin yanında, doğal dengeyi bozmakta ve ayrıca çevre 
ve insan sağlığını büyük ölçüde tehdit etmektedir. Bu sebeple kimyasal mücadeleye bir alternatif 
olarak mikrobiyal mücadele büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; fındıkta küllemeye neden 
olan P. guttata’yı Bacillus subtilus suşları ile biyolojik mücadele yöntemi kullanılarak durdurulması 
amaçlanmaktadır. Bu sebeple; öncellikle fındık yaprağı üzerindeki küllemeye sebep olan patojenin 
yapılan incelemeler sonucunda P. guttata olduğuna karar verildi. Daha sonra, Bacillus subtilus B1, 
N5, TP4, B4 ve Ag3 suşları P. guttata ile enfekte olan ve enfekte olmayan fındık yapraklarının hem 
altına hem de üzerine gelecek şekilde uygulandı. Araştırmamız sonucunda B1 ve Ag3 suşlarının 
hastalığın ilerlemesini tamamen durdurduğu gözlemlendi. Bu da bizlere B. subtilus suşlarının diğer 
külleme ve bitki patojeni funguslar üzerindeki etkisini araştırabilmek ve kimyasal ilaçlar yerine 
biyolojik mücadele ile külleme hastalığının mücadelesinde etkin şekilde kullanabileceği hususunda 
ümit vermektedir. Bu çalışma; fındıkta küllemeye neden olan P.guttata’nın Basillus subtilus suşları 
kullanılarak durdurulmasını amaçlayan ilk çalışmadır.
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Proje No: 14
Danışman

Cansu OLGUNER

Dide Irmak ÖZÇELİK

DOĞAL MİNERALLERDEN ISITILMIŞ DOLOMİTE İLE ÇİNKO SÜLFATIN DEZENFEKTAN 
OLARAK ETKİSİ

Günümüz koşullarında satın aldığımız gıdaların kalitesi ve güvenliği açısından çok büyük bir risk 
altındayız. “Zararsız ve güvenli gıda” tanımını ne yazık ki çok az ürün için kullanabilirken sağlıklı yaşam 
gıda güvenliği esasıyla mümkündür. Gıda güvenliğinin en dar anlamda hedefi; üretilen ürünlerin 
tüketicilere, biyolojik fiziksel ve kimyasal açıdan da yaşadığımız çevreye zarar vermemesidir. Bu 
hedefle doğal ve doğa dostu maddelere olan rağbet her geçen gün artmaktadır. Bu maddelerden biri 
olan kalsiyum ve magnezyum bakımından zengin ve karbonat bileşiminden oluşan “beyaz dolomit 
taşı”, Türkiye’nin en değerli doğal taşı olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizdeki rezervi oldukça yüksek 
miktarlarda bulunmasına rağmen sadece demir-çelik ve cam sanayinde kullanılan bir maddedir 
(Anonim, 2017). Oysaki dünyadaki kullanım alanı oldukça yaygındır. Sadece sanayi alanında değil 
aynı zamanda biyoloji ve tıp alanında da etkinliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan bilimsel 
çalışmalarda da özellikle ısıtılmış dolomitin antiviral, antibakteriyel, antifungal etkiye sahip olduğu 
görülmüştür (Okouchi ve ark., 1998; Sawai ve Yoshikawa, 2003; Yasue ve ark., 2014). 

Bu projenin amacı kapsamında, CaO, MgO ve ZnSO4 içeren doğal mineralli ısıtılmış dolomitin içeriğinin 
daha da zenginleştirilerek antibakteriyel etkisi belirlenmiştir. Sonuçlara göre içerisinde çinko sülfatın 
bulunduğu “N” kodlu [Dolomit + Gliserin] (‰ 0,6) + % 1 ZnSO4 karışım solüsyonundan her iki bakteri 
(E. coli ve S. aureus) grubu için en iyi sonuç elde edilmiştir. Böylelikle ülkemizde de dolomit maddesine 
bir değer katmak suretiyle hem güvenli ve ekolojik bir dezenfektan maddesi hem de sebze-meyvelerde 
raf ömrünü uzatıcı olarak yaygın bir şekilde kullanımının sağlanması amaçlanmıştır.
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 Proje No: 15
Danışman

Erdal ÇİFTEL

Dilara KARAKAŞ

EKMEKLİK BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) BİTKİSİNİ AZOTOBACTER 
CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN BİTKİNİN VERİM VE BESİN ELEMENTİ 
KAPSAMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Azotobacter bakterileri, Eubacteriales takımının Azotobacteraceae familyasının Azotobacter cinsine 
aittirler. Azotobacter türleri içerisinde A.agilis ve A. insignis suda yasayan türleri oluşturmakta, diğer 
türler ise topraklarda bulunmaktadır. Toprakta yaşayan Azotobacter türleri içerisinde A.chroococcum 
en yaygın olanı olup ortam koşullarına göre, her 10 gr toprakta birkaç yüz ile birkaç bin adet buluna-
bilir.

Bu çalışmada kullanılan Azotobacter chroococcum, Bitlis ilinde her hangi bir şekilde kirlenmeye uğ-
ramamış çayır-mera arazisinden alınan toprak örneğinden izole edilmiştir. Alınan toprak örneğindeki 
Azotobacter’lerin izolasyonu, selektif Ashby besi yerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, her bir saksı-
ya topraklardan 4 kg konulmuş ve her saksıda 20 adet olacak şekilde buğday tohumlarının el ile ekimi 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Ashby besi yeri içinde çoğaltılmış Azotobacter ile aşılama yapılmıştır.

Sonuç olarak Azotobacter chroococcum ile yapılan aşılamanın buğday bitkisinin çeşitli verim ve verim 
unsurlarını kontrol grubuna göre büyük oranda artırdığı belirlenmiştir. Verim unsurlarından saksıdaki 
başak sayısı, saksıdaki toplam dane ve sap ağırlığında meydana gelen artış istatistiksel olarak önemli 
(P<0.01) bulunmuş iken diğer parametrelerdeki değişimler ise istatistiksel açıdan önemsiz bulunmuş-
tur. Ayrıca Azotobacter chroococcum izolatları ile aşılamanın buğday bitkisinin danesindeki besin ele-
menti kapsamını artırdığı belirlenmiş olmasına karşın bu artışların istatistiksel açıdan önemli olmadığı 
belirlenmiştir. Buna karşın, A.chroococcum izolatları ile aşılamanın buğday bitkisinin sapında P, K ve 
Mg kapsamını önemli düzeyde etkilediği saptanmıştır.
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Gökçe KAVAKYANI

Proje No: 16
Danışman

Mesude ARIYAN

YOĞURT VE PEYNİR YAPIMINDA COMBUCHA MUCİZESİ

Şifalı özelliği nedeniyle çayı içilen Combucha Mantarı’nın fermantasyon yapma ve laktik asit üretme 
özelliğini belirlemek için mandıradan yeni sağılmış birer litre inek sütü iki ayrı çelik tencerede kaynama 
sıcaklığına getirilip 15 dakika kaynatmaya devam edilerek soğumaya bırakıldı. Yaklaşık 50 dereceye 
kadar soğuduktan sonra sütlerden biri daha önce geleneksel yöntemle elde edilen mayayla, diğeri 
ise çayı hazırlanan Combucha Mantarı ile mayalandı. Geleneksel mayalamada bekleme süresi 5-6 
saat iken, Combucha Mantarı’yla mayalamada 11-12 saat kadar olmuştur. Combucha Mantarı’yla 
oluşan yoğurt, peynir mayası gibi kullanılarak yine bir litre inek sütüne kaynama sırasında ilave edildi. 
Sütün kesilmesi amaçlanarak peynir yapımı sağlanmış, işlem onlarca kez tekrar edilmiş ve en uygun 
mayalananlardan numune alınmıştır. Combucha Mantarı’nı mayalamaya uygun hale getirmek için 
steril koşulların sağlanması önemlidir. Bu nedenle her aşamada eller ve kullanılacak kaplar sirkeli 
suyla ve kaynatılıp soğutulmuş suyla yıkanmıştır. Combucha Mantarı ile üretilen yoğurt ve peynir; 
geleneksel mayadan üretilmiş yoğurtla, probiyotik özelliği olan Lactobacillus değerleri açısından 
akreditasyonu olan analiz laboratuvarında yapılan ölçümlerle karşılaştırılmıştır. Bulgulara bakıldığında 
Combucha Mantarı ile mayalanmış yoğurtta Lactobacillus sayısı geleneksel yoğurda göre az olmakla 
beraber standartlara uygun sonuçlar elde edilmiştir. Üretilen peynirde de probiyotik mikroorganizma 
sayısı yapılan araştırma sonuçlarına göre yüksek tespit edilmiştir.
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Faruk ÖZTÜRK

Dilara AYDEMİR

 Proje No: 17
Danışman

Yonca BOZKURT

AKTİF KARBON KULLANIMININ S. CEREVİSİAE HÜCRE BÖLÜNMESİ İLE  
L. TERRESTRİS’İN ÖĞRENME HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ

Nano molekül olan aktif karbonu son zamanlarda gıdalara katarak kullanmak en yeni detoks 
trendlerinden biri olmuştur. Aktif karbonun gıdalar içinde doz kontrolü olmadan kullanımının artması 
ürkütücüdür. Öyle ki; aktif karbonlu hamburger, limonata, kahve, ekmek gibi gıdalara ulaşabilmek 
her geçen gün kolaylaşmaktadır. Zararları tam olarak belirlenmemiş aktif karbonun doz kontrolü 
olmadan kullanımı çok ciddi sorunlar oluşturabilir. Çalışmamızla besi ortamlarına eklenen aktif 
karbonun S.cerevisiae hücre bölünmesi üzerine etkisi ile bu besi ortamlarındaki; Ca, Mg Na, K, Fe 
minerallerinin değişim miktarları, L.terrestris’in öğrenme hızına etkisini araştırılarak aktif karbonun 
gıdalarda kontrolsüz kullanımının sağlık üzerine olumsuz etkileri olabileceğine dikkat çekip kamuyu 
bilgilendirmeyi ve olası sağlık sorunlarını azaltabilmeyi amaçlamaktayız.

Çalışmamızda, farklı oranlarda besi ortamlarına eklenmiş aktif karbonun S.cerevisiae hücrelerinin 
bölünmeleri üzerine etkisi spektrofotometre cihazında optik dansite değişimleri incelenerek yine bu 
düzeneklerdeki Ca, Mg Na, K, Fe minerallerinin değişim miktarları, spektrofotometrik analiz tekniğiyle 
belirlenmiştir. Besi ortamlarına farklı oranlarda eklenen aktif karbonun L.terrestris’in öğrenme hızına 
etkileri Y düzeneği ile test edilmiştir.

Sonuç olarak; S.cerevisiae kontrol hücre ortamının optik dansite farkı 0.7285 nm iken diğerlerinde 
azalmış olup %1.3’lük deney grubunda 0.398 nm ile en azdır, dolayısyla aktif karbon hücre bölünmesinde 
olumsuz etkiler göstermiştir. Spektrofotometrik analiz ile potasyum hariç tüm minerallerin en fazla 
miktarı %1,3’lük grupta gözlemlenerek hipotezimizi doğrulamamıştır. L.terrestris’lerde en hızlı 
öğrenme kontrol, en yavaş öğrenme ise deney 1 grubunda gerçekleşmiş olup çalışma sonuçlarımız 
literatüre katkı sağlamıştır.
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Can KIVRAK

Güzin Beyza YILDIZ

Proje No: 18
Danışman

Umut GÖNEN

APORRECTODEA CALİGNOSA VE TİCARİ EİSENİA FETİDA TÜRÜ TOPRAK 
SOLUCANLARININ FARKLI ORTAMLARDA TÜNEL AÇMA UZUNLUKLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI
Ülkemiz zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmasına rağmen özellikle özel habitatlarda yaşayan canlıların 
belirlenmesi, korunması ve bu alanların verimli bir şekilde insan hizmetine sunulması konularında 
istenen düzeyde değiliz. Bu canlıların başında da toprak solucanları gelmektedir. Ülkemizde toprak 
solucanları ile ilgili birkaç tür dışında çalışma yapılmadığı ve bu çalışmaların büyük bir kısmının 
da E. fetida üzerinde yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Oysa ülkemiz 83 tür ve/veya alttürde toprak 
solucanı çeşitliliğine sahiptir. Bu türlerden biri de Aporrectodea calignosa’dır. Bu bağlamda bu proje 
çalışmasının amacı Kayseri ilinden toplanan A. caliginosa türü ile ticari olarak temin edilen E. fetida 
türü solucanların farklı ortamlardaki tünel açma uzunluklarını araştırarak, bu ortamlar için hangi 
türün daha toleranslı olduğunu belirlemektir.

Bu amaçla Kayseri-Vekse lokasyonundan toplanan A. caliginosa ile ticari bir kurumdan temin edilen 
E. fetida’nın üç farklı ortamda tünel açma performanslarının karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre tünel uzunlukları bakımından arıtma çamurlu ve tavuk gübreli ortamda A. caliginosa 
lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Ahır gübreli ortamda ise tünel uzunlukları bakımından anlamlı 
bir fark bulunamamıştır. Buradan kullanımı E. fetida için sınırlı olan organik atıkların, A. calliginosa gibi 
solucanlarla kompostlaştırma denemelerinin faydalı olacağı sonucuna ulaşılabilir. Ülkemizde yayılış 
gösteren ve vermikompost üretiminde tercih edilmeyen toprak solucanı türlerinin, vermikompostta 
kullanımı sınırlı olan organik atıkların kompostlaştırılması çalışmalarında ele alınmasının faydalı 
olacağını düşünmekteyiz.
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Melis YÜKSEK

 Proje No: 19
Danışman

Tolgahan BOSTAN

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TESPİTİ İÇİN OPTİK GÖRÜNTÜLEME PROBLARININ 
GELİŞTİRİLMESİ
Yirminci yüzyılın başına kadar spesifik mikrobiyal türler; organizmanın seçilerek üretilmesini sağlayan 
bir takım özel kültür ortamlarına ekilmesi ile tespit edilebiliyor ya da Gram boyama gibi fizyolojik 
özelliklerinin hedef alındığı boyama yöntemleri, morfolojik koloni özellikleri, farklı kültür ortamlarında 
üreme özellikleri ve organizmanın oluşturduğu veya tükettiği metabolit özelliklerine bakılarak 
tanımlanabiliyor.

Bu çalışmanın amacı bakteriyel enfeksiyonları olan veya olmayan yaraları kontrol etmek için daha hızlı 
ve etkili bir yol bulmaktır. Ayrıca bu alandaki maliyeti azaltmaktır. Bakterilerin nasıl tespit edileceğini 
araştırmak için, floresan boya problarının bakterileri tespit etmek ve aynı anda konumu işaretlemek 
için floresan görüntüleme teknolojisi kullanıldı. Bakteriler için Concanavalin A’yı hedefleyen bir ligand 
olarak kullanmaya karar verildi. Çünkü Concanavalin A ile yapılan optik görüntüleme probu en yaygın 
bakterileri tespit edebilecektir. Concanavalin A ve floresan boyaları sentezleyerek hazırlanan optik 
görüntü probu, bakteriyel enfeksiyonun varlığını veya yokluğunu, bakterilerin dağılımını tespit etmek 
ve onları adsorbe etmek için kullanılır.

Deneylerin sonucunda, elde edilen görüntü probları toksik olmayan bakterilerin sayısını tespit etmiştir. 
Bu çalışmanın sonuçları bakteriyel enfeksiyonların tespiti için görüntüleme probları kullanmanın 
fizibilitesini desteklemektedir.
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Şevval ÖZEREN

Özge ÖZKÖSE

Proje No: 20
Danışman

Vahide Doğru ÇAPAR

ATIKTAN ÜRÜNE YOLCULUK : BİR CEVİZ HİKAYESİ
Sıfır atık; gözden çıkarılmış tüm malzemelerin diğer ürünler için kaynak olarak kullanılabilecek biçimde 
dizayn edildiği, etik ve ekonomik bir verimlilik hedefi olarak tanımlanmaktadır. Her geçen gün tüketim 
miktarının arttığı, bu miktar kadar atık oluştuğu ve tüm bunların çevresel, ekonomik, sağlık, global 
açıdan sorun yarattığı düşünüldüğünde; geri dönüşümün, yaşamımızın temel ihtiyaçları kadar önemli 
bir noktada olması gerekliliği ön plana çıkmıştır. “Birinin çöpü, başka birisinin altını olabilir” görüşüyle 
yola çıkılan, hem çevresel hem de ekonomik yararlılıkları olan geri dönüşüm hareketi giderek önem 
kazanmaktadır.

Günümüz doğaya dönüş yüzyılıdır. İnsanların kimyasaldan uzaklaşarak organik ürünlere, bitkisel 
kaynaklara yönelmenin sağlığa daha yararlı olduğu konusunda bilinçlenmeye başladığı günümüzde 
geri dönüşümün doğal ürünler üzerinde yapılan araştırmalarının sayısını da artırmıştır. Yapılan bu 
çalışmalara gün geçtikçe bir yenisi eklenmektedir.

Bu bilgiler ışığında ve literatür incelemeleri sonucunda antioksidan, antimikrobiyal ve boyar madde 
etkinlikleri incelenmiş olan, ülkemizde çokça tüketilen Ceviz (Juglans regia) bitkisinin dış sert 
kabuklarını insanların kullanımına kazandırmak ve atıktan ürüne giden bu yolda ülke ekonomisine 
fayda sağlamak bu projenin hedefini oluşturmaktadır.

Çalışmamızda öncelikle toplanılan cevizlerin dış sert kabukları ayrılarak özütleri çıkarılmıştır. Sonrasında 
ceviz kabuğunun, her gün maruz kaldığımız UV ve serbest radikaller üzerine DNA koruyucu aktivitesi 
ve hücre kültüründe sağlıklı hücrelerimiz üzerinde sitotoksik aktivitesinin bulunup bulunmadığı 
araştırılarak atıktan ürüne yolunda çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmanın sonuçlarının, atık olarak nitelendirilen potansiyel bir ürün hammaddesinin insan sağlığı 
üzerine koruyucu etkisi ve biyolojik aktivitesinin araştırılması gerçekleştirilerek geri dönüşümünün 
yapılabilmesine yönelik yapılacak olan detaylı çalışmalara ön veri sağlayacak nitelikte olduğu 
görüşündeyiz.
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Deniz ORAN

 Proje No: 21

AYVA (CYDONİA OBLONGA) ÇEKİRDEĞİ MÜSİLAJININ BAKTERİYEL SELÜLOZA 
YERLEŞTİRİLMESİYLE YARA İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayva (Cydonia oblonga), antienflamatuar, antioksidan, antibakteriyel ve yara iyileştirici özelliklere 
sahip bir meyvedir. Ayva çekirdeğinin suda bekletilmesiyle elde edilen müsilajın yara iyileştirici 
özelliğe sahip olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. Bakteriyel selüloz, Gluconacetobacter 
xylinus gram negatif bakterisinin ürettiği bir selüloz türüdür. Mevcut projede amaçlanan; yüksek 
dayanıklılık, şeffaf nanofiber yapı gibi özelliklere sahip bu jel yapıya müsilaj yerleştirilip, kuru bir 
skafold oluşturularak maliyetsiz, biyouyumlu ve uzun süre bozulmadan kalabilecek potansiyel bir yara 
örtüsü oluşturmaktır.

Oluşturulan jel kompozit üzerinde FT-IR, SEM ve MTT analizleri yapılmıştır. FT-IR pik bulgusu, bu iki 
karbonhidrat bazlı polimerden elde edilen kompozit (BC-QSM) bir yapı olduğunu; 1. SEM bulgusu 
müsilajın bakteriyel selülozun nanofibril yapısına nüfuz ettiğini; MTT Canlılık ve 2. SEM bulgusu 
hücrenin kompozite tutunup yayılabildiğini göstermiştir.

Elde edilen sonuç, müsilajın bakteriyel selüloza eklenmesi ile ortaya çıkan QSM-BCS kompozitinin 
hücreler için üç boyutlu doğal bir hücre dışı yapı iskeleti oluşturabileceği ve böylelikle yara doku 
örtüsü veya suni deri olarak tıp alanında kullanılabileceğidir.
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Proje No: 22
Danışman

Tuğba TUNCEL

Sena EYÜPREİSOĞLU

ROSMARİNİK ASİT İÇERİKLİ KALP KORUMA-NAKİL SOLÜSYONU

Organ nakillerinin başarıya ulaşabilmesindeki ilk adım, organın işlevini kaybetmeden ve doku kaybı 
artmadan vericiden alıcıya kısa sürede taşınmasıdır. Organın taşınması sırasında organ koruyucu 
solüsyonlar kullanılır. Kullanılan bu solüsyonların amaçları; organları hipotermi ve iskemiden korumak, 
doku hasarını ve kaybını en aza indirmek, organ fonksiyonu ve graft yaşama süresini en iyi duruma 
getirmektir. Kalbin alındıktan sonra hastaya nakil edilene kadar en iyi şekilde koruma sağlayacak bir 
solüsyon içinde taşınması ve bu solüsyonun mümkün olduğu kadar uzun koruma sağlaması son derece 
önemlidir. Bu açıdan çeşitli alternatiflerin araştırılarak gelişmeler sağlanabilmesi organ nakilleri için 
çok önemli olacaktır. Literatür taraması sonucu kalp nakli ile ilgili alternatif koruma-nakil solüsyonları 
konusunda fazla bir literatür olmadığı belirlenmiştir ve kalp nakli konusunda alternatifleri araştırmak 
hedeflenmiştir. Bu amaçla, deney ve kontrol grubu organ nakil-koruma solüsyonları hazırlanmıştır 
ve temin edilen koyun kalplerinin solüsyonlara aktarımı gerçekleştirilmiştir. HTK prosedürüne göre 
kontrol grubu hazırlanmıştır. Deney gruplarına triptofan yerine antioksidan olarak rosmarinik asit 
konulmuştur. 1,5 mg /250 ml rosmarinik asit konsantrasyonu (n: 3) ve 0,5 mg/250 ml rosmarinik 
asit konsantrasyonu (n:3) için toplam 6 deney grubu hazırlanmıştır. Her bir solüsyonda 7 saat 
bekletilen koyun kalpleri daha sonra rutin histolojik işlemler için sırasıyla kademeli olarak %70’lik 
(Fotoğraf 2), %80’lik, %90’lık ve %96-I ve %96-II’lik alkol serilerinde 1’er saat bekletilmiştir. Histolojik 
işlemler sonrasında koyun kalbi doku örnekleri histolojik analiz için hazırlanmıştır. Kalp örneklerini 
içeren tüm preparatların Olympus DP-70 digital kamera ile fotoğrafları çekilmiştir. 0,5 mg/250 ml’ 
de rosmarinik asit miktarı kalp koruyucu etkisini gösterebileceği uygun bir konsantrasyon olduğu 
sonucuna varılmıştır.
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Furkan Akif DURAN

 Proje No: 23
Danışman

Barış DEMİRDAĞ

JELLEŞTİRİLMİŞ İPEK SERİSİN’İ İLE SİNİR HÜCRELERİ ARASINDA KÖPRÜ KURARAK 
FELÇ TEDAVİSİ

Nöronal göç, beyin gelişimi ve nöronal devre oluşumunun altında yatan oldukça önemli bir süreçtir. 
Beyinde, embriyonik dönemde yeni oluşmuş nöronlar, bir hasar sonrasında da tedavi sürecinde 
görev alan nöronlar başlangıç bölgesinden fonksiyonel nöronal devrelerini oluşturmak üzere son 
pozisyonlarına göç etmelidirler. Nöronal göç, hücre hareketinin farklı evrelerini ve yönlerini kontrol 
eden transkripsiyon faktörleri, adezyon molekülleri, ekstraselüler matriks bileşenleri gibi pek çok içsel 
ve dışsal faktörlerin varlığında gerçekleşmektedir (Azzarelli vd., 2017).

İskemik inme sonucu gerçekleşen geniş hücre kaybı, beyin fonksiyonlarını bozan ve ciddi sakatlıklara 
neden olan bir patalojidir. Nöronal onarım için doku mühendisliği yaklaşımı olarak genellikle nörotopik 
sitokinleri hasarlı bölgeye taşıyan hidrojeller kullanılmaktadır (Wang vd., 2015). Biz de bu proje ile 
nöronların tutunması için uygun yüzeye sahip ve göç etmesine izin veren poroz yapıda olan, iskemik 
inme yaşamış hastaların tedavisinde kullanım potansiyeli taşıyan bir jel geliştirmeyi amaçladık. Jel, 
poroz yapı sağlayacak olan düşük kaynama dereceli agaroz yanında nöroprotektif ve nörotrofik olduğu 
öngörülen ve ülkemizde çok üretilen ipek kozasından elde edilen serisin proteini ve nörorejenaratif 
tıp için çekici özellikler gösteren grafen ile hazırlanmıştır. In vitro modelde nöronların serisin içeren jel 
varlığında kemotaksik ajana çok daha hızlı göç ettiği izlenmiştir.

Gözlemlerimiz sonucu nöron göçünde etkili olan serisin proteininin iskemik inme ve benzeri 
nörodejeneratif rahatsızlıkların tedavisinde kullanım potansiyeli olduğu gösterilmiştir.
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Alp Eren ÇETİN

Proje No: 24
Danışman

Mahbup Ela YALÇIN

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KODLAMA İLE ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR

Bu proje çalışmasında Biyoloji dersi konularının hızlı, kolay ve kalıcı öğrenilmesi için kodlama ile etkileşimli 
uygulamalar yaparak biyoloji öğretiminde kullanılacak materyal oluşturmak amaçlanmıştır. Oluşturulacak 
yazılımın telefonlarda da çalışabilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada dil olarak Java programlama dili, 
düzenleyici olarak NetBeans IDE ve Android Studio kullanılmıştır. Öncelikle hesaplanması istenilen 
konuların hangileri olduğuna karar verilerek bu uygulamanın nasıl yapılacağını açıklayan şemalar 
çıkarılmıştır. Bu şemalar doğrultusunda yazılım oluşturulmuştur. Projenin ileri aşamasında NetBeans IDE 
Prefessional Swing GUI Building ile ekran tasarımı yaparak masaüstü uygulaması haline getirilmiştir. 
NetBeans ile bilgisayar ortamı için yazılan program bittikten sonra test aşamasından geçirilmiştir. 
Yazılımlar öğrenci ve öğretmenler tarafından test edilmiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan, farklı 
okullardan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden yüz yirmi kişi, on biyoloji öğretmeni, beş akademisyen 
belirlenmiştir. Uygulamalar öğrenci, öğretmen ve akademisyenler için mobil ve bilgisayar ortamında 
ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar ortamındaki yazılım uygulamasında öğrenciler için, %37,5 “Çok 
İyi/Kullanışlı”, %41.6 oranında “İyi/Kullanışlı”, mobil ortamdaki uygulama için ise %39.1 “Çok İyi/
Kullanışlı” %43.3 oranında “İyi/Kullanışlı” sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen akademisyenler için ise; 
bilgisayar ortamındaki yazılım uygulaması için % 46.6 “Çok İyi/Kullanışlı”, %46.6 oranında “İyi/Kullanışlı”, 
mobil ortamdaki uygulama için ise%53.1 “Çok İyi/Kullanışlı” %40 oranında “İyi/Kullanışlı” sonucuna 
varılmıştır. İçeriğe konu anlatımları, sorular, animasyonlar eklenerek proje yapılandırılmıştır. Bu çalışma 
ile, öğrencilerin Biyoloji dersi konularını daha kolay, eğlenceli ve kalıcı öğrendikleri, başarılı ve kullanışlı 
uygulamaların yazılımının gerçekleştiği çok açık ve net olarak ortaya konulmuştur. Hazırlanan Biyoloji 
dersi uygulamalarının en kısa zamanda birçok öğrenci ve öğretmene ulaştırılması hedeflenmektedir.
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Berkay ŞİMŞEK

Proje No: 1
Danışman

Hayriye UYMAZSOY

GÖLCÜK AFET RİSK ÇALIŞMASI

Isparta Şehri merkezine 6,5 km uzaklıktaki Gölcük Gölü’nün uyuyan bir volkanik kütle olduğu ve tekrar 
faaliyete geçme olasılığının bulunduğu teorileri üzerine gerçekleştirilen bu projede bir afet risk çalışması 
yapmak temel amaçtır. 2018 yılı Kasım ve Aralık ayları içerinde Dünya’da normalden daha fazla volkanik 
faaliyetin gözlenmiş olması da bu çalışmanın önemini arttırmıştır. Patlama riski yanında Yakaören Köyü 
güney batısında ve köye 1,5 km uzaklıktaki Büyükkükürt Dere vadisine 2008 yılında termal amaçlı 
bir sondaj kuyusu açma çalışması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlama sonrasında 
kuyudan CO2 ve H2S gaz çıkışı başlamış olup gaz çıkışı çevredeki insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerinde 
ölümcül etkiler oluşturmuştur. Bu çalışmada; volkanik gaz çıkışlarının devam etmesi hatta artması halinde 
çevredeki canlı yaşamının ve insan faaliyetlerinin bu durumdan nasıl etkileneceği sorusunun cevabı 
aranmıştır. Benzer çalışmalarda hazırlanmış olan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojileri kullanılarak 
yapılan yüzey analizlerinden yararlanılmıştır. Yıllık ve günlük rüzgar istatistikleri alınarak; olası bir etki 
konusundaki etkiler tespit edilmiştir. Böylece; jeomorfolojik ve klimatik verilere dayandırılan gaz tehlikesi 
altındaki bölgeler sınıflandırılarak, haritalandırılmıştır. Sonuçlar: CO2 ve H2S gibi volkanik sahalarda 
da görülen gazlarının etkinliğinin artması halinde bu gazların kalabalık nüfuslu yerleşim yerleri, tarım 
alanları ve doğal bitki örtüsü sahalarına yayılacağını, hem insan, hem de hayvan ve bitki yaşamı üzerinde 
toplu ölümlere neden olabileceğini göstermiştir. Yapılan araştırmalarda Gölcük volkanizmasının uzun 
aralıklarla aktif olduğu sonucu ortaya çıkması üzerine bu olasılığın gerçekleşmesi halinde nerelerin ve 
tahmini ne kadar insanın etkileneceği ve nasıl önlemler alınması gerektiği Isparta şehir planı üzerinde 
gösterilerek ortaya konulmuştur.
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Danışman

Banu SAHRANÇ

TERMİK SANTRALİN GÖLGESİNDE CAN ÇEKİŞEN AĞAÇLAR VE ONLARIN 
HALKALARI

Türkiye’nin sahip olduğu en bol fosil kaynaklı yakıt linyittir. Düşük kalitede olan linyit, yüksek derecede 
kirlenmeye yol açar. Yakın çevremdeki linyit kömürünün varlığı bu alanda bir termik santralinin 
kurulmasını gerektirmiştir. Ancak bu tür kömürün kullanımı çok yüksek miktarda Kükürtdioksit (SO2), 
Karbonmonoksit (CO), Ozon (O3), Partikülar madde (PM), ve kül oluşturmaktadır. Hâkim rüzgârların 
taşıdığı bu kirletici unsurlar adı geçen sahada çevre sağlığını tehdit eder duruma gelmiştir. Nitekim 
santral faaliyete geçtikten birkaç yıl sonra kolektif orman düşüşleri ortaya çıkmış ve 2271 ha orman 
alanı net bir şekilde kesilmiştir

Bu çalışmamızda Yatağan termik santralinin, çevresindeki kızılçam (Pinus brutia Ten.) ağaçlarının yıllık 
halka gelişimine yaptığı etkileri inceledik. Yıllık halka genişliklerinin incelenmesinde termik santralin 
işletmeye açıldığı tarihi (1982 yılı öncesi ve sonrası) esas aldık. Orman Genel Müdürlüğü’nden 
alınan izinle yaptığımız saha çalışmasından sonra arazi çalışmaları yapıldı. Belirlenen üç istasyondan 
toplamda dokuz örnekten artım kalemleri alınıp, ibre kozalak ve kabuk örnekleri toplandı, araştırma 
laboratuvarında ölçümler yapıldı. Bu ölçümler sonucunda santrale yakın olan istasyonlardaki SO2 
oranlarının, santrale uzak olan istasyondan oldukça farklı olduğu gözlemlendi. Yıllık halkalar ile iklim 
ve SO2 verileri değerlendirmeleri bu iki dönemde ilişkilendirilmiştir. Daha önce yapılmış benzer 
çalışmalardaki verilerle karşılaştırma yapılarak termik santralin etkilerinin yıllara göre değişimini 
tespit ettik.

Elde edilen bulgulara göre SO2 gazının artış gösterdiği zamanlarda mevsimsel etkiler normal olsa dahi 
ağaçlar artım düşüşlerine uğramıştır. Sonuçlara göre 1982 öncesinde ağaçlarımızdaki yıllık ortalama 
5,828mm bulunurken 1982 sonrasında yıllık ortalama 2,982mm’ye gerilemiştir. Ağaçların yoğun hava 
kirliliği etkileri altında ölmemesi durumunda bile, önemli maddi kayıplar meydana geldiği sonucuna 
varılmıştır.

Bensu VAROL
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Tuna TUFAN

Burak Yusuf SERT

Proje No: 3
Danışman

Tolga ELDURMAZ

COĞRAFYA DERSİNDE SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ İLE ARAZİ GEZİSİ YAPILMASI

Pek çok lise öğrencisinin gözünde coğrafya dersi oldukça sıkıcı, ezbere dayalı bir derstir. Ezberlemek 
yerine arazide yerinde görerek öğrenmek daha eğlencelidir. Bu sayede bilgiler daha kalıcı, ders eğlenceli 
hale gelir. Ancak lise düzeyinde arazi gezisi yapmanın parasal ve zamansal bazı zorlukları vardır. Her 
istediğimizde her yere arazi gezisi yapamamaktayız. Ancak sanal gerçeklik teknolojileri her alanda 
olduğu gibi coğrafya dersine de entegre edilebilir. Bu sayede sınıfımızdan çıkmadan şehir içi, şehir dışı 
hatta yurt dışı arazi gezisi yapılabilir.

Piyasada bulunan onlarca sanal gerçeklik gözlüğü farklı fiyatlardan alıcı bulurken proje için biz kendi 
gözlüklerimizi tasarladık. Karton ve mercekle yaptığımız gözlüklerimizi kendi hayal gücümüze göre 
dizayn edip süsledik. Ayrıca merceklerin görüntü üzerindeki etkisi ve sanal gerçeklik teknolojisini 
öğrenerek istemsiz bir STEM uygulaması yapmış olduk. Youtube üzerinde bir kanal oluşturup bu sitedeki 
360o videolardan konulara uygun oynatma listeleri oluşturduk. Video seçiminde, oynatma listelerinde 
ve video sıralamalarında coğrafya öğretmenimizden yardım aldık.

Okulumuzdaki 42 9. sınıf öğrencisini 21 kişiden oluşan iki gruba ayrıdık. Bir gruba öğretmenimiz 
konuları anlatırken aynı konuları diğer gruba sanal gerçeklik gözlüğü ile sanal arazi gezileri yaptırarak 
anlattık. Uygulama öğrencilerini öğretmenimiz özellikle coğrafya dersini sıkıcı bulan öğrencilerden seçti. 
Uygulamadan bir hafta sonra değerlendirme anketi, üç hafta sonra iki gruba da aynı yazılı sınav yapılarak 
başarı değerlendirmesi yapıldı. Sonuç olarak sanal gerçeklik gözlükleri ile sanal arazi gezisine katılarak 
konuları öğrenen arkadaşlarımızın daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca öğrencilerin coğrafyayı sevmeye 
başladıklarını ve ilgilerinin arttığını gördük.
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Enes ÖZKILIÇ

Kadir SÖYLEMEZ

 Proje No: 4
Danışman

Fahrettin ENGİN

OKULUMDAKİ İÇ HAVA KALİTESİNİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZ EDİYORUM
İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 80-90’ını açık havada değil kapalı ortamlarda geçiriyor. Konutlar, 
okullar, resmi binalar, alışveriş merkezleri, spor salonları, eğlence yerleri ve taşıtlar gibi ortamlarda 
açık veya taze hava yerine iç ortam havası veya kapalı hava soluyoruz. Atmosferde Azot ve Oksijen 
gibi gazlara oranla çok az miktarda bulunan karbondioksit canlı yaşamı için son derece önemli bir 
gazdır(Atalay, 1994). Bu gaz bitkilerin fotosentez yoluyla besin yapması ve oksijenin yenilenmesi için 
önemli bir gazdır. Normal olarak soluduğumuz havada karbondioksit gazının değeri 330-500ppm 
aralığında olmalıdır(Bulut, 2008).
Konutlarda ve sanayi hariç diğer kapalı yapılarda iç hava yapısında insan sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen karbonmonoksit, karbondioksit, nitrojenoksitler, formaldehit, sigara dumanı, radon, asbest, 
kurşun, uçucu organik bileşikler, çeşitli alerjenler gibi biyolojik, kimyasal ve fiziksel zararlı etkenlerin 
görülmesi “kapalı ortam hava kirliliği” olara tanımlanır (Soysal ve diğ. 2007). Kapalı ortam hava 
kirletiçilerinin nedeni iç ve dış ortam kaynaklı olabilir. İnsan sayısı kapalı ortamdaki karbondioksit 
miktarını arttıran en önemli sebeplerden biridir. Normal olarak sonum esnasında dışarıdaki oksijen 
oranının azalmasına ve karbondioksit oranın artmasına sebep olunur. Normal ve düzenli bir hızda 
solunum yapan bir kişi saatte yaklaşık olarak 20 litre karbondioksit gazı verir (Bulut, 2008). Kişi sayısı 
ile doğru orantılı olacak şekilde kapalı ortamdaki karbondioksit değeri kişi sayısı arttıkça artmaktadır 
ve böylece kapalı ortamın hava kalitesi düşecektir. İç havanın kaliteli olabilmesi için karbondioksit 
değerinin 1000ppm değerinin altında olması gerekmektedir. Bu değerin aşılmasından sonra ortam 
havası kötüleşecek ve insanlarda olumsuz etkiler bırakacaktır.
Bu çalışmada Elazığ İli Baskil İlçesi’nde hizmet veren bir lisede kapalı ortam hava kalitesi çeşitli 
parametrelere bağlı olarak coğrafi bir bakış acısı ile değerlendirilmiş, analiz aşamasında Arc GİS Coğrafi 
Bilgi Sistemleri programı kullanılarak sonuçların en doğru şekilde sunulması sağlanmıştır. Araştırmalar 
sırasında sınıflardaki ve okulun diğer eklentilerindeki (İdareci odaları, yemekhane, kantin, mutfak, 
kütüphane, v.b) karbondioksit değerleri ile sıcaklık değerleri ölçülmüştür. Ölçüm sonuçlarında özellikle 
kalabalık sınıflarda ve pencerelerin kapalı olduğu yerlerde karbondioksit değerlerinin yüksek çıktığı 
gözlenmiştir. Karbondioksit değerlerinin yüksek olduğu sınıflarda bulunan öğrencilerin ders sonlarına 
doğru dikkat dağınıklılığı, uyuma ve dersi aksatma davranışlarında olduğu ayrıca öğretmenlerimizle 
yaptığımız mülakatlarda ortaya çıkmaktadır.
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Bengüsu ŞİRE

Proje No: 5
Danışman

Hacer MODUK

EDEBİ COĞRAFYA
Edebiyat ve coğrafya çok eski zamanlardan itibaren insanın hikâyesini mekan unsurunda buluşturarak 
ortak özellik gösterirler. Coğrafyanın mekânı ve insanı inceleme biçimi küreselden yerele kimi zaman ye-
relden küresele bir ölçektedir. Bu durum coğrafyayı diğer bilimler arasında farklı ve özel kılan durumlar-
dan biridir. Coğrafyacı önce çevresinden başlamak üzere ülke ve dünya meselelerine ilgi duyar ve çözüm 
arar. Benzer şekilde yazar ve şairler de içinde yaşadığı toplumu ve çevresindeki insanları gözlemler ayrıca 
ülkesinde ve dünyada yaşanan olaylara ilgili ve duyarlıdır. Yazarların duygu ve düşüncelerini etkili bir 
biçimde ifade ettikleri romanlar, öyküler ise coğrafi unsurların fazlası ile yer aldığı edebi metin türleridir. 
Özellikle bazı yazarlar romanlarında ve öykülerinde coğrafi konuları gerek fiziki ortam gerekse beşeri bir 
mesele olarak ele almışlardır. Şiir özellikle eski şiirimiz de o dönem coğrafi unsurlarını bize göstererek 
geçmiş oluşumları da anlamamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkeleri ve toplumları tanımada edebi-
yat ve coğrafyanın birbirini tamamladığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın konusu bir atölye 
programı içerisinde edebi eserlerde yer alan bu unsur ve meselelerin coğrafya merkezli okuma yöntemi 
(géo-littéraire) ile metin analizlerini gerçekleştirmek ve coğrafyanın başta şiir, öykü, roman, atasözleri ve 
türkü sözleri olmak üzere edebi metinler üzerindeki etkisini gözler önüne sermektir. Bu sayede edebi-
yat ve coğrafyayı buluşturan edebiyat coğrafyasının bilimsel ve toplumsal önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
Öğrencilerin coğrafya terimlerini ve kavramlarını ezberlemeden edebi eserler içerisinde öğrenmeleri ve 
kalıcı bilgiyle donanmaları sağlanacaktır. Coğrafya merkezli yaratıcı yazma yöntemi ile edebi eserlerin 
aktarım gücünden de yararlanarak öğrencilerin çevreye duyarlılıkları da artırılabilir.



Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması

38

COĞRAFYA

50.

  

Hüseyin Samet ALEMDAR

Nursena KADIOĞLU

 Proje No: 6
Danışman

Hacer TÜRKOĞLU

MEKÂNIN DİLE GELİŞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMALARINDA DUYGU 
HARİTALARI
Kent, topluluk olarak yaşayan insanların, ortak yaşamlarından doğan ve onların yaşam biçimleri 
ile şekillenen mekânlardır. Bu özellikleriyle kent aslında insanla beraber yaşar, değişir ve insanları 
çeşitli yönlerden etkiler. Psikocoğrafya, insan-kent ilişkisini bütünüyle ele alan bir alt disiplin olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Psikocoğrafya, kullandığı yöntemlerle kentin gözlemci üzerindeki çağrışımlarını 
bireyin sorgulamasını mümkün kılarken, fiziksel çevreye olan duyusal algısını genişleterek çevre-insan 
etkileşiminin artmasını sağlamaktadır.

Bu projede, psikocoğrafik yöntemlerle kent insan etkileşimi kapsamlı olarak ele alınıp, fiziksel mekanla 
değişen duygu durumlarının bilişsel haritalar ile ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 
ilimizdeki Ortahisar ilçesinin dört farklı sosyo-ekonomik düzeyde bulanan mahallesi belirlendi. 
Katılımcıların mekanlara ait duyusal ayrıntılara karşı algılarının değişip değişmediğini görebilmek için 
bu mahallelerde yaşayan kişilerden oluşan onar kişilik gruplar oluşturuldu. Her katılımcıdan dérive 
yöntemiyle, belirlenen mahallede 10-30 dakikalık zaman geçirmeleri istendi. Gezinimleri sırasında 
duygu durumlarının elde edilebilmesi Galvanik Deri Tepkisi ölçüm sensörü ile sağlandı ve eş zamanlı 
olarak konum bilgileri edinildi. Deney sonrası katılımcılarla görüşmeler yapılarak onlardan o zaman 
aralıklarında duygu değişimlerine sebep olan etkenler öğrenildi. Bu sayede insanların mekânsal 
algı süreçlerinin duygu durumlarıyla olan ilişkisi ortaya konuldu. Elde edilen verilerle katılımcıların 
rotasına ve verilerine uygun haritalar ArcGIS Online programıyla hazırlandı. Ayrı ayrı hazırlanan 
haritalar birleştirildi ve o mahalleye ait duygu haritası dijital ortamda çıkarıldı.

Çalışma sonucunda fiziksel mekanın insan duyguları üzerine etkileri farklı coğrafi alanlar üzerinden 
tespit edilerek karşılaştırmalı sonuçlar elde edildi. Farklı sosyo-ekonomik seviyenin mahallelerdeki 
duyguların değişiklik göstermesine bağlı olarak yaşam kalitesini etkilediği görüldü.
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Muhammed Talha KURAN

Proje No: 7
Danışman

Murat FİTİL

ANKARA FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÜZERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN 
BİSİKLET YOLU
Günümüzde ulaşım tercihlerinin yoğunlaştığı motorlu taşıtlar, şehir içi ulaşımında birçok sorunu 
beraberinde getirmektedir. Bu sorunların en başında trafik ve hava kirliliği sorunları gelmektedir. Bu 
sorunlar da insanları bisiklet kullanımına yönlendirmekte fakat gerek şehir planlamalarındaki yetersizlik 
gerekse güvenlik sorunları bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını engellemekte bu da trafik ve hava kirliliği 
sorununun katlanarak devam etmesine neden olmaktadır.

Sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin odaklandığı bisikletin kullanımını attırabilmek için çalışmalar 
yapılmışsa da can güvenliğinin sağlandığı, karbon salınımının olmadığı bir ulaşım türünden enerji de 
üretmek üzerinde durulmamıştır.

Belirtilen sebeplerden yola çıkarak “Ankara Üniversitesi Hitit Bisiklet Topluluğu” ve “Ankara Bisiklet 
Tur ve Etkinlikleri” liderleriyle yapılan görüşmelerde sorun, tüm detayları ile ortaya çıkarılmıştır. 
Görüşmeler ışığında bisiklet kullanımında can güvenliğini koruyarak günlük ulaşımda bisikletin tercih 
edilmesini sağlayacak şekilde örnek teşkil edecek Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde orta 
refüj alanında bir bisiklet yolu tasarımı ön plana çıkmıştır. Tasarlanan yol üzerinde güneş panelleri bir 
çatı misali konumlandırılarak bisiklet kullanıcılarının yağıştan etkilenmemesi düşünülmüş, böylece 
dört mevsim sürüş yapılabilmesi planlanmıştır. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kolaylıkla 
aydınlatılabilecektir.

Projemizin, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, trafik problemine karşı etkili bir çözüm yolu 
olmasının yanı sıra kullanılan güneş panellerinden elde edilecek enerjinin ihtiyaç fazlası bölümünün 
ilgili kanunlar çerçevesinde depolanarak satışının gerçekleştirilmesi ile de proje maliyetinin karşılanması 
hatta birkaç yıl ardından kâr edilmesi hedeflenmiştir. Projeyi görsel olarak desteklemek için güneş 
enerjisi panelleri ile korunan ve aydınlanan bisiklet yolu modeli oluşturulmuştur.
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Mehmet Sait ŞEN

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLARIN GÜRÜLTÜ DEĞERLERİNİN 
MEKANSAL DEĞİŞİM ANALİZİNİN YAPILMASI VE GÜRÜLTÜ HARİTALARININ 
OLUŞTURULMASI

Coğrafi bilgi sistemi (CBS) dünya üzerindeki bir çok sorunun çözümünde mekana, konuma dayalı çeşitli 
analizler ve sorgulamalar yaparak karar verme süreçlerinde kullanılan ve her geçen gün kullanımı artan 
bilgisayar sistemidir. CBS’nin günlük hayata kolaylık sağlayan projelerde kullanılması öğrencilerde 
çok yönlü beceriler kazandırmaktadır. Bu nedenle okullarda sınıfların fiziksel özelliklerinden olan 
gürültü değerlerinin konumsal analizlerini yapılması için ses ölçüm cihazıyla ölçümler yapılarak 
gürültü seviyeleri tespit edilmiştir. Toplanan bu veriler CBS yazılımı yardımıyla sınıfların kat planları 
üzerinde her kat ayrı ayrı olmak üzere öznitelik tablosuna nokta katmanı olarak girilmiştir. Daha sonra 
enterpolasyon yöntemleri teker teker denenerek en uygun olan Kriging Enterpolasyon Yöntemi ile 
gürültü kirliliği haritalarının oluşturulup , yönetmelikte belirlenen eğitim ortamlarında olması gereken 
ses değerlerine göre değerlendirilmesi ve sağlığımızı etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkan ve 
gürültü kirliliğinin araştırılarak azaltılmasına karşın alınabilecek önlemler belirlenmiştir .Toplam 200 
nokta da yapılan ölçümler sonucunda 105 noktada gürültü değerlerinin yönetmelikte belirlenen 
sınırların üzerinde çıktığı saptanmıştır.

Baran TEKCE
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Zeynep TOKALAK

İlke SARI

Proje No: 9
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Işın ERDOĞAN

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE DÜNYA’YA DOKUNUYORUM MENSUPLARININ 
NÜFUSUN YENİLENME DÜZEYİNE POTANSİYEL ETKİLERİ

Bu çalışmanın temel amacı, Coğrafya öğretiminde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının öğrencilerin 
coğrafya öğrenimindeki başarılarına etkisi ile aynı zamanda öğrencilerin Artırılmış Gerçeklik (AG) ile 
işlenen coğrafya dersine olan ilgilerinin ortaya konmasıdır.

Yapılan çoğu araştırmaya bakıldığında “Artırılmış Gerçeklik” kavramının, gerçeklikten soyutlanmadan 
geliştirilen bir sanal ortam olduğu söylenebilir. 21.yy öğrenme, öğretme, beceri ve yeterlikleri hem 
eğitimciler hem de öğrenciler için hızlı bir değişim süreci içerisindedir. Bu hızlı değişim ve gelişime ayak 
uydurabilmek, yeni öğretim teknikleri açısından çağın gerisinde kalmamak eğitim anlayışının temel 
hedefleri arasındadır. Bunun yanında soyut düşünme becerisi yeteri kadar gelişmeyen öğrenciler, 
derslerde kullanılan terimlerle bilgileri zihinlerinde yeterince canlandıramamaktadırlar. Milenyum 
çağı öğrencileri ileri teknoloji becerileri, teknolojiye duydukları ilgi ve direkt teknoloji ile birlikte 
doğmuş olmaları eğitimcileri dersleri ilgi çekici hale getirmeye dair zorunlu kılan temel sebeplerden 
sayılabilir. Bu bağlamda Artırılmış Gerçeklik (AG) mobil uygulamalarının sınıf ortamında kullanılması 
öğretmen ve öğrenciler açısından eğitimde yeni bir sürecin habercisidir. Özellikle günümüzde Z Kuşağı 
olarak tanımlanan ve dijital çağın içinde doğan çocukların derse olan ilgi ve yeteneklerinin arttırılması 
eğitimcilerin en temel hedeflerindendir. Araştırma nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma 
yöntem ile desenlenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket ve mülakat kullanılmıştır. Eskişehir’de bulunan 
bir lisede 9. Sınıf öğrencilerine Coğrafya Tutum Ölçeği, Artırılmış Gerçeklik (AG) Tutum Ölçeği ile ön test 
ve başarı testleri uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.00 paket programında değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın neticesinde Kontrol ve Deney gruplarına uygulanan ölçek ve başarı testlerinin sonuçları 
ve uygulanan mülakatlara verilen cevaplar son ve tartışma bölümünde değerlendirilmiş ve böylece 
araştırmanın paydaşlarına yönelik farklı önerilerin sunulması hedeflenmiştir.
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Yasin ERDOĞAN

COĞRAFYA DERSİNDE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE WEB2.0 
ARAÇLARI KULLANIMI
Eğitim ortamlarında öğreten ve öğrenen arasındaki etkileşimi arttırma yollarına farklı boyutlar katan 
arttırılmış gerçeklik ve Web2.0 uygulamalarının her geçen gün bilinirliklerinin artması, eğitim için 
daha fazla sayıda mobil uygulamanın geliştirilmesi ve yüksek motivasyon sağlaması gibi gerekçelerle 
incelenmesi gereken bir konu olarak görülmüştür. Dolayısıyla bu projenin başlıca amacı ortaöğretim 
coğrafya derslerinde uygulanabilecek Web2.0 araçları ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarını tespit 
etmek, kullanmak ve bu araçların coğrafya dersine katkısını ortaya çıkarmaktır. Web2.0 araçları ve 
arttırılmış gerçeklik ile ilgili gerekli literatür taraması yapılmıştır. Uygulamaların çalışma prensipleri 
öğrenilmiştir 10.sınıf Coğrafya dersi 1. Ünite: Doğal Sistemler konusunda uygulamalar yapılmıştır. 
Konuya uygun kaynakları barındırmaları nedeniyle dokuz Web2.0 aracı ile üç arttırılmış gerçeklik 
uygulaması kullanılmıştır. Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ve Web2.0 araçlarının coğrafya dersi 
Doğal Sistemler ünitesinde uygulanmasından sonra 20 sınıf arkadaşımız ile görüşme yapılmıştır. 
Görüşme ile arkadaşlarımızın uygulamaların coğrafya dersine ilgisini ve motivasyonunu arttırdığını, 
hoşuna gittiğini, bir bölümünün derse olan tutumunun olumlu yönde değiştiği, coğrafya dersindeki 
başarısını arttırdığı, derste yeryüzü şekilleri ve dünya ile ilgili gerçeklik hissi oluştuğu ve dünyayı ve 
ülkemizi tanımada kolaylık sağladığı, arkadaşlarımızın bir bölümünün derse eskisinden daha fazla 
katılım sağladığını düşündüğü sonuçlarına ulaşılmıştır.
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  Proje No: 11
Danışman

Elif AYDOĞAN

ERZURUM TABYALARININ JEOSTRATEJİK ANALİZİ

Araştırmamızın amacı; Erzurum tabyalarının hemen her biri detaylı olarak incelense de neden bu 
kadar geniş alana yayıldıkları, bu yapıların birbirlerine ihtiyaç duyup duymadıkları, gerçekten de 
doğru konumlarda bulunup bulunmadıkları, askeri açıdan hala önemlerini koruyup koruyamadıkları 
gibi soruların jeostratejik cevapları verilmemiş olması ve bunun açıklığa kavuşmasıdır.

Bu araştırmada Erzurum şehri çevresindeki tabyaların mevcut konumları analiz edilerek, neden bu 
konumlarda bulundukları, tam olarak neyi korumayı hedefledikleri, neden bu kadar yaygın oldukları 
belirlenecektir. Erzurum Tabyalarının Jeostratejik Analizi adlı projenin gerçekleştirilebilmesi için nicel 
ve nitel araştırma tekniklerinin bir arada kullanılması gerektiğinden karma yöntem kullanılacaktır 
ayrıca Araştırma evreni Erzurum şehri ve yakın çevresinde inşa edilmiş tabyaları sınırlı olduğundan 
Doyma (Tam Sayım) Örneklem Tekniği kullanılmıştır.

Çalışma kapsamında öncelikle Erzurum Tabyalarıyla ilgili veri bulunduran resmi kurumlardan basılı ve 
dijital kayıtlar toplanmıştır. Elde edilen bilgiler sayısal haritalar üzerine aktarılmıştır. Oluşturan dağılım 
haritalarının doğruluğu, yapılan saha çalışmalarıyla denetlenmiştir. Ayrıca Erzurum’daki askeri mimari 
örnekleriyle ilgili kaynak eserler temin edilip, konuyla alakalı çalışmaları bulunan bilim insanlarıyla 
görüşmeler yapılmıştır. Projenin saha çalışmalarında her bir tabyada GPS ölçümleri yapılarak 
koordinat bilgileri bağımsız olarak toplanmıştır. Saha çalışmaların ayrıca her bir tabya fotoğraflanmış, 
yapının özellikleri ve izlenimleri arazi çalışma defterine kaydedilmiştir. Bu araştırmanın saha 
çalışmalarında GPS, dizüstü bilgisayarı ve fotoğraf makinesi kullanılmış; laboratuar çalışmalarında 
masaüstü bilgisayar NetcadGIS 7.7,ArcGIS 10.5, Google Earth Pro 7.3 yazılımları ile Microsoft 
Office 2016 sürümü yazılımlarından yararlanılmıştır. Erzurum Tabyaları’nın konum analizlerinin 
gerçekleştirilmesinde 1/25000 ölçekli sayısal topografya haritaları ve bu haritalara üzerine aktarılmış 
tabyaların gerçek alanları kullanılmıştır. Çalışma bütünüyle yüzey analizine dayandığından bu amaçla 
ArcGIS 3D modülünden yararlanılmıştır.

Emir AKAL

Yiğit SAATCİOĞLU
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Ataberk ÇİFTLİKLİ

Selman YÜCEL

 Proje No: 12
Danışman

Bahar ÖZGÜR

OYNAYARAK ÖĞRENİYORUM; TEKNOCOĞRAFYA

Kısacası coğrafya yeryüzünde meydana gelen ve beşeri olaylardan kaynaklanan ne ve neden sorularına 
cevap veren ve bu soruların cevaplarını mekan ile birleştiren bilim dalıdır. Yaşadığımız çevreyi tanıtan 
ve anlamamızı sağlayan coğrafya bilimini ders olarak ele aldığımızda öğrenciler tarafından öğrenme ile 
ilgili zorluk çekilmektedir. Peki, coğrafya gibi günlük hayatımızda oldukça çok kullandığımız, dünyamızı 
anlamamıza yardımcı olan bir bilimi öğrenmekte öğrenciler neden güçlük çekiyor? Bunun en önemli 
sebeplerinden biri coğrafya biliminin birçok yabancı terim içermesi ve bu terimlerin farklı metotlar ile 
öğretilmek yerine ezberlenmesidir.

Günümüz gençlerinin eğlence kaynaklarından biri de bilgisayar ve telefonlardaki video oyunlarıdır. 
Fakat öğrencilerin boş vakitlerinde oynayarak coğrafyayı sevmelerine ve öğrenmelerine katkı sağlayıp 
ayrıca ders başarısını artıracak, bunun yanında da coğrafi konumları ile şehirleri öğrenecek oyunlar 
bulunmamaktadır. Hazırlanan bu proje, öğrencilerin boş vakitlerinde oyun oynayarak coğrafya 
öğrenmesinin yanında strateji ve zekâ gelişimine de katkı sağlayarak gelişimlerine çok yönlü destek 
sağlayacaktır. Ayrıca çevrim içi oynama özelliği ile öğrenciler hep rekabet içinde olup öğrenme hızları 
da artacaktır.

Bu proje sayesinde öğrencilerin neredeyse hiç ezber yapmadan her yerde hem eğlenerek oyun 
oynaması hem de coğrafya çalışması sağlanarak öğrencilerin ders başarısı artmıştır.
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Elmira AKKILIÇ

Hacer Yeter AKINCI

Proje No: 13
Danışman

Hasan SAYILAN

MALATYA İLİNDE BİR HAMMADDE
Pirofillit sulu alüminyum silikat mineralidir. Yoğunluğu 2,8-2,9 g/cm olup, beyaz, cima yeşili, gri, 
yeşilimsi gri renklerde bulunur Tabakalı görünümü, dilinimi ve yumuşaklığı ile tanınır Genel kullanım 
açısından kyanıt, andalusıt, diaspor ve bazı yüksek alüminyum içerikli killer ile aynı malzeme grubunda 
yer alır.

Pirofillit, sağladığı üstün ısıl özellikler nedeniyle refrakter ve seramik malzemeler ile beyaz çimento 
üretiminde katkı maddesi olarak kullanılabilmektedir. Bugüne kadar, ülkemizdeki yatakları yalnızca 
Malatya Pütürge ilçesinde belirlenmiş olan pirofillitin bu bölgedeki görünür rezervi yaklaşık 7 milyon 
ton olarak hesaplanmış ve muhtemel rezervin daha yüksek olabileceği belirtilmektedir. Bölgedeki 
pirofillit cevheri, seramik-refrakter kalitesinde ve beyaz çimento kalitesinde olmak üzere iki çeşittir. 
Pirofillit eklenerek üretilmiş seramik malzemeler, fiziksel özellikleri bakımından porselene benzemekte 
olup yüksek mekanik dayanım göstermekte ve çatlaksız sır özelliği ile de dikkat çekmektedir. Üstelik 
pirofillitli seramik bünyelerin termal şoklara daha yüksek dayanıklılık gösterdiği ortaya çıkarılmıştır.

Türkiye’de şu anda bilinen tek pirofillit yatakları Malatya ili Pütürge ilçesinde, Pütürge Masifinde yer 
almaktadır. Günümüzde İlde çıkarılan pirofillit madeni, Adana ve Mersindeki çimento fabrikalarına 
beyaz çimento yapılmak üzere götürülmektedir. Oysa pirofillit, ekonomik değeri daha yüksek olan 
seramik üretiminde de verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Malatya ilinin 
sahip olduğu bu madenin seramik sanayinde önemli bir madde olacağını uygulamalı çalışmalarla 
ispatlamak ve ilde seramik sanayinin kurulmasına dönük öneriler getirmektir.
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Merve ELÇİ

Güllü SEL

 Proje No: 14
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Umut TUNÇ

TAŞIN YOLCULUĞU

Yerbilimlerinin bilgi kaynağı olan doğal taşlar, yaşamın değilse bile dünyadaki gelişmelerin ve kültürün 
temeli olmuştur. Bunu anlamak için, örneğin ilk insanların el baltalarını, yerleşim mağaralarını, 
Göbekli Tepe’yi, Mısır piramitlerini, Efes harabelerini, Ayasofya’yı, Selimiye Cami’ini, Anıtkabir’i, 
Kaşıkçı elmasını veya müzelerdeki antik zaman taşlarını görmek yetecektir. Doğal taş denildiğinde 
çoğunlukla akla gelen yapı taşlarıdır, çünkü insanlık tarihinin en önemli eserleri taştan inşa edilmiştir. 
Eski veya yeni, bütün taş yapıların ortak özelliği, görkemli ve kalıcı oluşlarıdır. Bu yüzden taş kullanımı 
her kültürde her zaman tercih edilmiştir .

Günümüzde de doğal taşların kullanımı sürmektedir. Bu kullanım tercihi bazı doğal taşların ününü 
artırmakta, yenilerinin piyasaya çıkmasını sağlamakta, bulunduğu yöre ve ülke için giderek büyüyen 
ekonomik değer oluşturmaktadır.

Değerli taşlar diğer bir ifadeyle süstaşları açısından Türkiye ve Tokat bölgemiz oldukça büyük bir 
potansiyele sahip olmasına rağmen elindeki bu potansiyeli yeterince girişimciye dönüştürebilmiş 
değildir. Özellikle mücevher yapımın da kullanılan süstaşları, artık güzellik sektöründen sağlık 
turizmine kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Şifalı taşlar olarak da biliniyor ve pek çok alternatif 
tıp yöntemin de tercih ediliyorlar.

Bu çalışmayla bölgemizde bulunan süstaşlarını lokasyonlarıyla tespit etmeyi, bu süs taşlarını İlçe Halk 
Eğitim Merkezinde bulunan taş işleme atölyesinde işleyerek taşlara hayat vermeyi, Öğrencilerimizin el 
becerileri ve yaratıcılık duyguları geliştirmeyi. Meslek seçiminde farkındalık oluşturnayı amaçlıyoruz.
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Simge Nur SEVİM

Zeynep CEBECİ

Proje No: 15
Danışman

Işın ERDOĞAN

TÜRKİYE, İTALYA, FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE’DEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
EKOLOJİK AYAK İZİ KARŞILAŞTIRMASI
21. yüzyılın en temel sorunlarından birisi küresel iklim değişikliğidir. Hızla artan dünya nüfusu küresel 
iklim değişikliği ile bir yandan dünyanın doğal kaynaklarını hızla tüketirken bir yandan da dünya 
çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple sınırlı olan Dünya kaynaklarının daha uzun süre 
kullanılabilmesi ve daha temiz bir Dünya anlayışı tüm Dünya insanlarının ortak hedefleri arasında olmak 
zorundadır. Hızlı tüketim süreci artan nüfusa büyük bir enerji sorununu doğurmuştur. Artan nüfusun 
yerleşme ve barınma ihtiyacı beraberinde hızlı şehirleşme ve sanayileşme olgusunu doğurmuştur. 
Bunun sonucunda şehirlerdeki bu hızlı ve anormal büyüme ile birlikte 21. yy’da insanoğlu ekolojik 
ayak izi kavramı ile tanışmıştır. 

Bu araştırma beş farklı ülkedeki lise öğrencilerinin ekolojik ayak izlerini karşılaştırmak amacı 
ile hazırlanmıştır. Bu bağlamda projenin problem cümlesi: “Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya ve 
İngiltere’deki lise öğrencileri ekolojik ayak izi büyümesi ülkelerdeki lise öğrencileri arasında nasıl bir 
farklılık göstermektedir?” şeklinde belirlenmiştir. 

Lise öğrencilerinin ekolojik ayak izi bilinci ve çevreye duyarlılıklarını gözlemlemeyi amaçlayan bu 
çalışma karma olup betimsel tarama modeliyle yapılmıştır. Araştırmaya veri toplamak için Türkiye, 
İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’den basit tesadüfi örnekleme yoluyla 250 katılımcıya ulaşılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak proje hazırlayanlar tarafından gerçekleştirilen ve yeniden 
tasarlanan beş farklı ekolojik ayak izi anketi kullanılacaktır Ankette kapalı uçlu sorular sorulmuştur. 
Sorulan sorular SPSS 20.00 programıyla analiz edilecektir. Beş ülkenin ekolojik ayak izi ortalamalarında 
farklılıklara rastlanmıştır. Lise öğrencilerinin Türkiye ekolojik ayak izi ortalamasının 2,60, İtalya ekolojik 
ayak izi ortalamasının 2,83, Fransa ekolojik ayak izi ortalamasının 2,60, Almanya ekolojik ayak izi 
ortalamasının 2,67 ve İngiltere ekolojik ayak izi ortalamasının 2,63 olduğu sonucuna varılmıştır.
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Hacer MODUK

ÇOCUKNAME

İçinde bulunduğumuz yüzyıl insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik ve bilimsel değişimin dev 
adımlarla yaşandığı bir süreçtir. Bu hızlı değişim sürecinde kitapların dünyasından uzaklaşmamamız 
ve değerlerimizi kaybetmememiz gerekmektedir. Değerlerin içselleştirilmesinde çocuk edebiyatı 
ve eserlerinin yeri ve önemi büyüktür. Edebi ürünler; insanı ve çevresini tanıtan, insanın kendisiyle, 
başka insanlarla, sosyal çevreyle uyum ve çatışmalarını yansıtan öğelerdir. Edebiyat, insanların değişik 
durumlarını, serüvenlerini yansıtarak, insan doğasını tanıtmakta; bu yolla yaşantımızı zenginleştirerek 
güzelin tadına ve farkına varma gücünü geliştirmektedir. Edebiyat eserleri insan, yurt, yaşama ve doğa 
sevgisiyle insanın iç dünyasını yumuşatarak; iyilik, dostluk, hoşgörü, dayanışma, çalışkanlık, dürüstlük… 
gibi insana özgü tutum ve değerleri geliştirip pekiştirmektedir. Edebî ürünler, hem bireysel hem de 
sosyal hayatla ilgili olarak, iyiye, güzele ve doğruya yönelme ve yeni değerler kazandırma yolunda 
telkinlerde bulunur ve insanları bunlar doğrultusunda eğitir. Özellikle unutulmaz kitap karakterleri 
yazarlarının bile önüne geçerek bizlerde izler bırakır rol modelimiz olur. 

Çocuk edebiyatının seçkin eserleri saygı, sevgi, hoşgörü, yardımseverlik, alçak gönüllük, iyimserlik,birlik 
ve beraberlik gibi değerler dikkate alınarak betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Tespit edilen 
bulgulara göre bildiri yazan öğrencilerden ayrıca analiz ettikleri kitabın istedikleri karakterine 
mektup yazmaları istenmiştir. Bu mektuplarla birlikte kitapların başka bir okulda öğrencilerle 
paylaşılmasıyla yardımlaşma hareketi başlatılmıştır. Öğrencilerin yazdıkları mektuplarda kitapları 
daha iyi çözümledikleri ve karakterlerle daha farklı bir özdeşim kurdukları görülmüştür. Öğrencilerin 
özgüvenlerinin gelişmesine ve sosyal gelişimlerine olumlu katkı sağlaması nedeniyle de çocuk 
kongrelerinin düzenlenip uygulanmasının verimli olacağı görüldü. Değerlerlerin kazandırılmasında 
öğrencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar yapmasına imkan verici etkinlikler düzenlenmesi etkili 
sonuçlar verecektir.

Gözde Naz YILMAZ

Ada Su KAVUKCU
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Ali Erkam ABUKAN

Proje No: 2
Danışman

Saim ÇAKIR

DİJİTAL OYUNLARIN DEĞERLERİMİZE ETKİSİ

Her toplum maddi-manevi değerlerini ve kültürünü, bireylere aktarma amacı taşır. Gelecek nesillere 
bu değerleri aktarmak büyük ölçüde oyun aracılığı ile yapılır. Bireyler oyunlarla beraber bir takım 
değerler kazanır. Eskiden geleneksel oyunlar buna hizmet ederdi. Günümüzde ise dijital oyunlar 
olumsuz etkisini yoğun olarak çocuk/gençler üzerinde hissettirmektedir. Dijital oyun çağında değer 
aktarımı bir yana değerlerimiz yok sayılmakta, bilinçli olarak kültürel yozlaşma yapılmaktadır. 
Projemizin temel amacı; Van’da ortaöğretim öğrencilerinin en çok oynadıkları dijital oyunları tespit 
etmek, bu oyunların içerik incelemesini yaparak zararlarını vurgulamak, öğrencilerin dijital oyun 
içerikleri ile ilgili kişisel görüşlerini/bağımlılık düzeylerini belirlemek, oynadıkları dijital oyunların milli 
ve manevi değerlerimizde oluşturduğu tahribatı ortaya koymak ve bu konuda duyarlılık oluşturmaktır. 
Araştırmada Van merkezdeki üç ayrı okulda okuyan toplam 200 lise öğrencisine; “Dijital Oyun Tespit 
Anketi”, “Dijital Oyun İçerik Değerlendirme Anketi” ve “Dijital Oyunların Değerlerimize Etkileri 
Anketi” uygulandı. Öğrencilerin en çok oynadığı beş(5) dijital oyun; PUBG(%63) , GTA Serisi(% 56), 
CS:GO (%51.5), Zula (%47), LOL(%43.5)’dur. Bu oyunlarda her türlü kötü içerik vardır. Araştırmaya 
katılanlar yüksek oranda şiddet, cinsel içerik, küfürlü dil, kötü alışkanlıklar(alkol-kumar), soygun-
gasp ile karşılaşmaktadırlar. “Türkiye Değerler Araştırması”na göre öne çıkan kişisel değerlerimiz 
adalet, ahlak, aile, hoşgörü, dürüstlük, saygı, güven, arkadaşlık, merhamettir. Dijital oyunların bu 
değerlerimiz üzerindeki etkilerine bakıldığında öğrencilerin yüksek oranda bu değerlerden uzaklaştığı 
görülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığının İslam düşmanlığı gerekçesiyle yasakladığı oyunlar 
içerisinde ResidentEvil, CallofDuty, CounterStrike, gibi oyunların hala yüksek oranda oynanması çok 
üzücüdür. ABD’deki okul saldırılarında dijital oyunların etkisi var. Türkiye’de de tehlikeli bir gidişat söz 
konusudur ve ciddi tedbirler alınmalıdır. Dijital oyunlar, değerlerimizi tahrip etme aracı olmamalıdır. 
Aksine değerlerimizin eğitimi için bunlar yeniden değerlendirilmelidir.
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Kezban ER

Proje No: 3
Danışman

Mustafa PİRDAL

X KUŞAĞINDAN Z KUŞAĞINA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ DEĞERLERİMİZ 
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu projede bazı sosyal medya paylaşımlarının (facebook, twitter ve instagram vb.) değerlerimiz 
açısından olumsuz etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında X kuşağından Z kuşağına 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle değişime uğrayan değerlerimizi bulmak hedeflenmiştir. Ayrıca 
daha duyarlı ve bilinçli paylaşımlar yapılabilmesi için öneriler sunmak amaçlanmıştır.

Toplumda gittikçe yaygın hale gelen sosyal medya platformlarının insanlar tarafından ne şekilde 
kullanıldığını, ne kadar paylaşım yapıldığını ve özellikle bu ortamlarda yaptıkları paylaşımın içeriğinin 
toplumsal değerlerimizi ne kadar değiştirdiğini belirlemek için bir anket çalışması yapılmıştır.

Araştırma, 2 Mayıs 2018 - 30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bolu ilinde yaşayan 1965 yılı ve sonrası 
doğumluları kapsamaktadır. Çalışmadaki katılımcılar tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Elde edilen anketler SPSS programına tanıtılmış ve verilerin 
analizi için ki kare testi ve çapraz tablolar kullanılmıştır.

Elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların yarıdan fazlası (%54) beğeni ve yorum almak için fotoğraf 
paylaşmakta, hiç tanımadığı insanların saçları ve kıyafetleriyle ilgili olumsuz yorum yapmakta (%47), iki 
kişi arasında kalması gereken şeyleri sosyal ağlarda paylaşmaktan çekinmemekte (%49), tanıdıklarının 
paylaşmış olduğu fotoğraf veya videolar hakkında başka insanlarla olumsuz yorum yapıp fikir beyan 
(%45) etmektedir. Ancak aynı katılımcılara bu tür paylaşımların hangi değerlerimizi değiştirdiğini 
sorduğumuzda, katılımcıların büyük çoğunluğu bu tür paylaşımların birçok değerlerimizin değişmesine 
neden olduğunu söylemektedirler. Buradan yola çıkarak; bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle başta 
mahremiyet algısı olmak üzere, güven, alçak gönüllülük, saygı, empati, paylaşma ve dürüstlük gibi birçok 
değerimizin kapsamının daraldığını ve değişime uğradığını görmekteyiz.

Tüm bu veriler analiz edildiğinde sosyal ağlarda yapılan bazı paylaşımlar konusunda farkındalık 
çalışmalarının ülkemiz genelinde ve tüm kurumlarda yapılması gerektiğini düşünülmektedir.
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Nilay ÇELİK

Öznur SARIHAN

Danışman
Davut ÇOŞKUNProje No: 4

UNUTULMUŞ BİR DEĞER: VEFANIN RESİM SANATININ GÜCÜYLE HATIRLATILMASI
Çalışmamızın amacı; yapacağımız sanatsal değer etkinliğinden hareketle gençlere vefa gibi son derece 
önemli bir değeri yaşlıların aktif yaşlanmasına katkı sunmak suretiyle kazandırmaktır. Konumuzla 
ilgili literatür taraması yapılmış, ulaşılan çalışmalar okunarak hem projemizin kavramsal çerçevesi 
oluşturulmuş hem de araştırmamız aynı zamanda kaynaklara dayalı olduğundan bu okumalar 
çalışmamızın bulgular kısmında kullanılmıştır.

Ardından da yaşlıların yaşadıkları sorunları yaşlıların gözünden görmek, yaşlıların kendi yaşlılıklarını 
nasıl değerlendirdiklerini anlamak amacıyla; yaşlılık sorunlarının en yoğun şekilde izlenilebildiği 
yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezindeki örneklem grubu ile nitel bir yöntem olan derinlemesine 
mülakat yapılmış ve verilen cevapların içerik analizi ile yorumlanmasına çalışılmıştır.

Vefa değerine ilişkin farklı bir etkinlik oluşturmak için, okulumuzdaki resim yeteneği olan öğrenciler 
ile güzel sanatlar lisesinden grubumuza dahil ettiğimiz diğer arkadaşlarımızla birlikte, yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezinde yine gönüllü olan yaşlılardan, gençlik anılarına ilişkin hiç unutamadıkları, 
sürekli hafızalarında canlı tuttukları bir olayı ya da anılarını anlatmaları istenmiş ve bunun tarafımızdan 
resmedileceği, bu görüşmenin dışında iki defa daha kendileriyle buluşulacağı ve resimlerin son halinin 
kendilerine gösterileceği söylenmişti. Uzun bir çalışma sonunda tamamlanan resimlerle de 18-24 
Mart 2018 yaşlılar haftasında ilimiz kültür merkezinde bir sergi açılmış ve serginin açılışında yapılan 
kokteyle de örneklem grubumuzun yaşlıları davet edilmiş, mayıs ayında yapılan ziyaretle de tablolar, 
yaşlıların ailelerinin de katıldığı bir buluşmayla kendilerine hediye edilmiştir.

Araştırmamızın ana hipotezi doğrulanmış, yaşlılara ilişkin göze batan en önemli sorunların; yalnızlık, 
yoksunluk ve yoksulluk olduğu, kendileri için yaptığımız sanatsal içerikli vefa etkinliğinden son derece 
memnun oldukları, benzeri etkinliklerin yapılmasını talep ettikleri görülmüştür.
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Fuat AYDIN

EN DEĞERLİ VARLIĞIM ANNEM

Aile, toplumun çekirdeğidir. Aile yapısının sağlam olduğu toplum sağlamdır. Toplumların sağlıklı, barış 
içinde varlıklarını sürdürebilmeleri, toplumdaki aile bireylerinin birbirlerine gösterdikleri sevgi, saygı, 
sabır, sadakat, sorumluluk ve hoşgörü değerlerine dayanır. Çocuk için anne; gözlerini açtığında ilk 
gördüğü bağlanma ve sevgi nesnesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav); ‘Cennet annelerin 
ayakları altındadır,’ diyerek, anne sevgisinin önemini vurgulamıştır. Ancak küreselleşme sonucu hızla 
değişen toplumsal yargılarımız, davranış kalıplarımız, hayat felsefemiz, ekonomik kaygılar aile içinde 
kuşaklar arası çatışmalara hatta “aile içi şiddete” sebebiyet verebilmektedir.

Projemizde anneyle yaşanan bağlanma, iletişim problemleri ve kuşak çatışmasının bilimsel olarak tespit 
edilerek iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Proje çalışmaları beyin fırtınası tekniğiyle olgunlaştırılmıştır. 
Projede amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için bilim dili ve gönül dili harmanlanarak; 4 eğitim, 16 
sosyo-kültürel etkinlik, 5 yaygınlaştırma ve toplumsal farkındalık programından oluşan toplam 25 
çalışma gerçekleştirilmiştir.

Yapılan eğitim programı ve etkinliklerin sonuçlarının anlamlı hale gelebilmesi ve bilimsel bir model 
oluşturması için örneklem olarak seçilen öğrencilere, deneme modellerinden tek grup ön test - son 
test kontrol grupsuz deneysel desen kullanılmıştır. SPSS 15 veri analiz programı ile anneye bağlanma 
ölçeği, örneklem grubuna eğitim ve etkinlikler öncesi ön test, eğitim ve etkinlikler sonrası son test 
olarak uygulanmıştır.

Çalışmadan elde edilen tüm bulgular birlikte analiz edildiğinde, çalışmaya dâhil edilen katılımcılara 
sunulan eğitim programının ve uygulanan etkinliklerin, onların birbirlerine karşı tutumları ve bağlanma 
düzeyleri üzerinde oldukça olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Projede değerler eğitimi kapsamında verilen eğitim programı ve etkinlikler ile öğrencilerin ve annelerinin 
aile içi iletişimi konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, birbirleri ile sağlıklı iletişim 
kurmalarının özendirilmesi, aile ilişkilerine bakış açılarının olumlu yönde geliştirilmesi sağlanmıştır.

Merve ÇETİN

Merve SERTKAYA
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Cem Dora BİLGE

Oğuzhan KAYA

Proje No: 6
Danışman

Mehmet Can GÜLER

BAŞUCUMDAKİ AKROPOL

Güncel teknolojilerden Sanal Gerçeklik(SG) teknolojisinin kullanımı ile dijital müze ve antik alan 
ziyaretlerinin kullanıcıya ortama uzaktan erişimini sağlayarak eğitim ve kültür turizmi alanlarına katkıda 
bulunulması amaçlamaktadır. Literatür incelendiğinde 360 derece antik alan görüntüleme ve dijital 
müze ziyaretleri gibi uygulamalara rastlanırken; projemiz kapsamında görülen üç boyutlu tarihi yapı 
gezdirme, 360 derece görüntüleme, sesli ve mekânsal etkileşimlerin bir arada kullanıldığı ortamlara 
rastlanmamıştır.

SG uygulaması yardımıyla Türkiye ve dünyadan kullanıcılar proje hedef alanı olarak seçilen Kuzey Ege’de, 
Bakırçay Havzası‘nın doğu ve batı yönüne uzanan vadinin ortasında bulunan Bergama Akropol’ üne 
uzaktan erişim sağlayarak tarihi miraslarımıza üç boyutlu SG ortamında bire bir temas edebileceklerdir. 
Giyilebilir SG gözlükleri ve mobil cihazlarla bölgede bulunması zor olan öğrencilerimize fırsat eşitliği 
sunulmakla beraber, yaşlı ve engelli bireylere de ortamda bulunma, tarihi miraslarımıza tanıklık etme 
ve bölge hakkında sesli bilgilendirme ile bölge tarihi hakkında bilgi sahibi olma fırsatları sunulacaktır. 
Proje, kullanıcıya SG ortamında Bergama Akropol’ ünün tarihine dair 3B modellenen eski yapılarının 
arasında gezinme imkanı sunmanın yanı sıra bölgede günümüzde çekilmiş 360 derece fotoğrafları 
yansıtmakta ve bu esnada yerleşkeyle ilgili tarihi bilgileri sunmaktadır.

3B modeller SketchupMake2017 eğitsel versiyonuyla modellenmekle beraber ortam etkileşimleri 
ve uygulamanın tasarımı Unity3D programı üzerinden sağlanmıştır. Uygulamada Visual Studio 2017 
aracılığıyla C# programlama dili kullanılarak uygulamadaki nesneler programlanmıştır. İzmir ilinde 
özel bir fen lisesinde öğrenim gören 20 öğrenciye çalışma uygulanmakla beraber öğrencilerden 4 
soruluk açık uçlu anket üzerinden nitel veriler toplanmış, ilgili temalar üzerinden kodlanarak analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Analizler literatür ve öngörüler doğrultusunda sunulmuştur.
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Sinem Pelin KAVALLIGİL

Betül EYÜP

Proje No: 7
Danışman

Ömer MUŞTU

DEĞERLER EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ:HAYAT TARLAM OKUL

Çalışmamız ihtiyaç sahibi olan bireylere, maddi olarak ailesine bağımlı olan biz öğrenciler tarafından 
neler yapılabileceği sorusuyla filizlendi. Öte yandan son yıllarda değerlerimizde bir erozyonun 
yaşandığı birçokları tarafından kabul edilen bir gerçektir.

Değerlerimiz toplumumuzun kültürüne yön veren, toplumlara özgü kavramlardır. Değerler eğitiminin 
önemi son yıllarda ülkemizde de giderek artmış ve talim terbiye kurulu tarafından değerler eğitimi 
tüm öğretim programlarının temeline yerleştirilmiştir. Değerler eğitimine son yıllarda önem 
verilmesine rağmen yapılan değerler eğitimi faaliyetlerinin değerleri içselleştirmede etkili olmaması 
sebebiyle değerler eğitiminde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda okulda tarım 
faaliyeti yapılıp bunun sonucunda elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi öğrencilere sağ elin verdiğini sol 
el görmesin anlayışımıza uygun olarak dağıtılmasına yönelik çalışma planı yapıldı. Projemizin amacı 
okullarımızda sosyal bir plan çerçevesinde organize edilip uygulama içeren faaliyetlerin bireylere olan 
etkisinin değerler bakımından incelenmesidir.

Çalışmada on öğrenci ve çalışmanın öğretmenlerde ve okul kültüründe etkisini gözlemlemek amacıyla 
beş öğretmen yer almaktadır. Nitel yöntem kullanılıp, veriler betimsel analiz ile incelenmiştir. 
Ayrıca öğrenciler ile sesli kayıt altına alınan birebir görüşmeler yapılıp, görüşme sonuçları alıntılarla 
sunulmuştur.

Çalışma sonucunda sosyal bir amaç etrafında planlanan, uygulamalı tarım faaliyetinin çalışmaya 
katılan bireylerin çok sayıda değer yaşamasına ve bu değerleri içselleştirmesine olanak verdiği 
gözlenmiştir. Çalışmanın öğrencilerin yanı sıra, öğretmenlerinde kendi değer yargılarını sorgulamaları 
ve farklı deneyimler yaşamasına olanak verdiği görülmüştür.

Buna benzer sosyal bir plan etrafında çerçevelenen uygulamalı faaliyetlerin farklı okul ve seviyelerde 
yapılması önerilmekte olup, değerler eğitimine katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
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Senanur KARABULUT

Danışman
Zülfiye GÖYAProje No: 8

DEĞER AKTARIMI ETKİLEŞİM MODELİ UYGULAMASI: CERRE ÇIKMA

Bireyler arası değer aktarımı olmadıkça bireycilik ve yalnızlığa yönelme artmakta, bu da değer 
kaybından oluşan kapatılması zor kuşaklar arası çatışmaları da arttırmaktadır. Bu değer aktarımı 
eğitimi ve uygulamalarının eksikliğinden doğan boşluk yerini küresel kültür endüstrisinin dayattığı 
tektipleştirmeye bıraktıkça gençler kültürel değerlerden soyutlanmakta ve değerleri tanımamaktadır.

Projemizin amacı; bireyler arası değer aktarımı etkileşimi bilinci oluşturmak birer eğitimci olacak 
ilahiyat fakültesi öğrencilerini ve lise öğrencilerini değer aktarımı eğitimi ve gerçek tecrübe paylaşım 
ortamlarında buluşturarak etkileşimi gerçekleştirmek, değer aktarımının sürmesine katkı sağlamaktır. 
Osmanlı Devleti’nde medrese öğrencileri üç aylarda ve yaz tatillerinde toplumla etkileşime geçerek 
bilgilerini toplumla paylaşmaları ve toplumda yaşanan değerleri, tecrübeleri görmelerini sağlayan 
uygulama olan “Cerre Çıkma” projemizin kavramsal zeminini oluşturmaktadır.

Bu çalışmamızda “Cerre Çıkma” kavramını genelde toplumda değer aktarımını “Cerre Çıkan” ise genelde 
değer aktarımı etkileşimini sağlayan her bireyi ve özelde üniversite gençliğini karşılayacak şekilde 
ele aldık. Bu kapsamda projemizde “Cerre Çıkma”yı sembolik bir kavram olarak; değer aktarımında 
bulunan toplumun tamamını ele alacak biçimde düşündük.

Değer aktarımı eğitimi kapsamında üniversite ve lise gençleri arası ve kuşaklararası etkileşimler ve 
uygulamalar arttırıldıkça, kültürel değerlerin aktarılabileceğine, toplumsal değer kaybının önüne 
geçilebileceğine inanmaktayız.Bu inançla literatür taramasının ve gerekli belgelerin incelenmesinden 
sonra yetkili kurumlara gerekli başvuruyu yaparak 5 “Değer Atölyesi”nden oluşan “Değer‟li Etkileşim 
Merkezi(dem)”ni kurduk. Böylece üniversite ve lise gençlerinin değer aktarımı eğitimi kapsamında 
uzun süreli etkileşim ve uygulama süreci yaşamalarını sağlayacak ortamı oluşturduk, aynı zamanda 
gençlerin “Bir Anı, Bir Tecrübe, Bir Rehber” çalışmasıyla yaşlılarla etkileşime geçmesini sağladık.

Bu proje toplumda değer aktarımının sürekliliğini sağlayacak, toplumun güven ve huzur sigortası olan 
değerlerin yaşanmasına ve yaşatılmasına büyük katkı sunacaktır.
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Danışman
Zehra IŞIK

DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUŞAK ÇATIŞMASINI FIRSATA ÇEVİRMENİN İMKANI 
ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Kuşak çatışması; aynı dönemde yaşayan insanlar arasında yaş farkına bağlı olarak oluşan, yetişkin ve genç 
kuşağın birbirlerini anlamasında birtakım problemlere yol açan modern toplumun önemli sorunlarından 
biridir. Bu çatışma; ebeveynler ve çocukları, öğretmenler ve öğrencileri arasında yaşanabilir. Kuşak 
çatışmasının gözlemlenebileceği yerlerden biri okullardaki din ve değerler eğitimi alanıdır. Dini ve 
kültürel değerlerin eğitim öğretim süreçlerinde ve öğretim metotlarında kuşaklar arasındaki bakış açısı 
farklılıklarının dikkate alınmadığı görülmektedir.

Araştırmanın amacı öğretmen ve öğrenci arasındaki kuşak farkının, dini değerlerin aktarılmasına 
yansımasını tespit etmektir. Aynı zamanda iki kuşağın değerlere bakış açılarını karşılaştırmak ve değişenin 
değerlerin kendisi mi yoksa algılama, yorumlama ve hayata yansıtma biçimleri mi olduğunu saptamaktır.

Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve 30 kişiyle mülakat yapılmıştır. Örneklem grubu, Kartal 
ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ve öğretmenlerinden seçilmiştir.

Araştırma sonucunda farklı kuşaktan bireylerin ortak dini ve kültürel değerlere sahip olmalarına 
rağmen, bu değerleri anlamlandırma biçimlerinin aynı olmadığı görülmüştür. Türk toplumunun temelini 
oluşturan dini ve milli değerlerin sonraki nesillere aktarılabilmesi ve kuşaklar arası sağlıklı bir iletişimin 
kurulabilmesi için, değerler eğitiminde yeni bir bakış açısı ve öğretmenlerle öğrenciler arasında ortak 
bir dil geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Araştırma verileri çerçevesinde kuşaklar arası farklılıkların 
çatışmaya dönüşmesini engellemeye ve kuşak farklılıklarını zenginlik olarak görme ve bu çeşitlilikten 
istifade etmeye yönelik öneriler sunulmuştur.

Esra Nur YAVUZ

Melisa BIYIK
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Ayça TEKİN

Nisa YAŞAMALI

Proje No: 10
Danışman

Serpil DENİZ

KÜLTÜREL KODLARDA KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞMELER: NE? NASIL? NİÇİN?

Bu çalışmanın amacı, hızlı değişim sürecinde Türk toplumunda kültürel kodlarda kuşaklar arası 
değişmeleri analiz etmektir. Bu amaca yönelik eski ve yeni kuşak bireylerin sahip olduğu değerler, yeni 
kuşak bireylerin sorunları ve bu sorunların sebepleri, eski ve yeni kuşakların mutlu olma durumları, 
“umutsuzluk” durumları ve nedenleri, gelecek beklentileri, yeni kuşaklara öneriler ve eski kuşak 
bireylerin önemsedikleri tutum ve davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır.

Araştırma nitel araştırma yöntemi ile desenlenmiştir. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 10 katılımcı çalışma grubunu oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonucuna göre eski ve yeni kuşak bireylerin sahip oldukları değerlerde farklılık olduğu ortaya 
çıkmıştır. Eski kuşak bireylerde; bencil olmama, gayretli, disiplinli, edepli, saygılı olma gibi değerler 
ön plana çıkarken; yeni kuşak bireylerin sahip olduğu değerler bencillik, disiplinsizlik, yalan söyleme, 
kendini düşünme olarak ortaya çıkmıştır. Yeni kuşak gençlerin sorunlarının sebepleri; aile içi eğitime 
gerekli önemin gösterilmemesi, değerlerden kopma, boş vermişlik, dünyevi varlıklara meyilli olma, 
büyüklerin dediklerini yapmama, düşünmeme ve sanal alem olarak belirtilmiştir. Eski kuşak bireylerin 
mutlu olma sebepleri; kendini tanıma, kanaat etme, umutlu olma, çalışma ve çaba olarak ortaya 
çıkarken; yeni kuşak gençlerin ise mutsuz olma sebepleri; kendini tanımama ve teknoloji bağımlılığı 
olarak ortaya çıkmıştır. Eski kuşak bireylerinin büyük çoğunluğunun yeni kuşakların yerinde olmak 
istemedikleri ortaya çıkmıştır. Eski kuşak bireylerin eskiye yönelik tutum ve davranışları küs olmasına 
karşı selamlaşmak, öğretmenin davranışlar üzerindeki etkisi, aile tutum ve davranışlarına sadakat, 
insanlarla yaşanan/paylaşılan kültürel paylaşım, samimi insan ilişkileri gibi özellikler olarak ön plana 
çıkmaktadır.
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 Proje No: 11
Danışman

Ülkü DAL

ARDEP (AKRAN REHBERLİĞİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI)’İN UYGULANMASI VE 
AHLAKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ İLE SINANMASI
Okul ortamında öğrencilerin birbirlerinden kolay etkilenerek, çabuk öğrendiklerini fark etmemiz 
projemizin çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu etkileşimin olumlu yönde kullanılabileceğinden hareketle 
akran desteği ile uygulanacak bir programın değer öğretiminde etkili olacağını düşündük. Yaptığımız 
literatür araştırmasında ahlaki olgunluk ölçeğinden hareketle ARDEP ismini verdiğimiz bir değerler 
eğitimi programı oluşturulmuştur. Deney ve kontrol grubu ile yarı deneysel bir çalışma yapılmıştır. 
Programda, ölçme aracı olarak geçerlilik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçek olan ‘ahlakî olgunluk ölçeği’ 
-gerekli izinleri alınarak- ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Farklı bir yöntem olarak çevrimiçi anket 
uygulanmıştır. SPSS 17.0 Statistics’e aktarılarak yorumlanmıştır. Programın kullanılmasında danışman 
öğretmenimizden yardım alınmıştır. ARDEP uygulaması sonrası deney grubunun ahlaki olgunluk 
seviyelerinde yükselme olurken, kontrol grubunun ahlaki olgunluk seviyesinin düştüğü görülmüştür. 
Ahlaki olgunluk puanında, ön testte, anne-baba eğitim durumu etken olarak çıkarken, son testte etken 
olarak çıkmamıştır. Bulgulara göre ahlaki olgunluk puan dağılımı cinsiyete göre anlamlı bir değer ifade 
etmemiştir. Programı uygulayan öğrencilerin görüşleri alınmış, akran rehberi öğrenciler; programı 
zevkle uyguladıklarını, öğretirken öğrendiklerini, sosyal yönlerinin ve iletişim becerilerinin geliştiğini, 
özgüvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir. Sonuç olarak, ARDEP’in kaybedeninin olmadığı bir program 
olarak çalışılabilir olduğu görülmüştür.

Bu program örnekliğinde, eğitim sisteminin tüm kademeleri ve birimlerinde öğrencilerin akademik 
başarılarının yanı sıra ahlaki anlayışlarını da geliştirecek bir eğitim anlayışına sahip olunması için bu 
yönde çalışmalar yapılabilir. Değerler eğitiminde, değer kazanımı içeren dersler temel alındığında lise 
müfredatı yeterli değildir. Lise düzeyinde değerler eğitimi programları düzenlenerek çeşitli etkinliklerle 
zenginleştirilebilir. Bu program bir lisede uygulanmıştır. Diğer liselerde de uygulanarak sonuçlar 
incelenebilir, karşılaştırmalar yapılabilir.

İrem KOCA

Ayşenur GÖREN
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Zeynep TUZLUK

İrem BERBEROĞLU

Proje No: 12
Danışman
Harun İKİZ

VİRBİL VİRÜSLER VE BİLGİSAYARLARIN SAVAŞI OYUNU İLE ÇOCUKLARIN 
İNTERNETİ GÜVENLİ VE ETİK KULLANIMI
Bu çalışma bilinçsiz internet kullanımı sonunda çocukların maruz kaldığı tehditleri azaltmak amacı ile 
yapılmaktadır. Günümüzde internet kullanımı çok küçük yaş gruplarına inmiş, hayatlarının önemli bir 
kısmını oluşturmuştur. Bu durum, çocukların daha bilinçlenmeden internet üzerinde birçok tehditle 
karşılaşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocukların psikolojisini önemli ölçüde etkilemekle birlikte 
hayatlarında da risk oluşturmaktadır. Bu sebeple, çocuklar interneti bilinçli kullanması, karşılaştıkları 
olumsuz durumlarda da yapması gerekenleri bilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda öğrencilerin kalıcı 
öğrenmeyi gerçekleştirmesi için oyun ile öğrenme modeli kullanılmıştır. Oyun içeriğinde güvenli 
internet kullanımı, siber zorbalık, bilgi güvenliği, dijital etik kuralları ve siber tehditlerle karşılaştığı 
durumlarda yapılması gerekenler ele alınmıştır. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle oynayabileceği oyunumuzda 
bilgisayar ve virüs olmak üzere 2 karakter vardır. Seçtiği karakteri ile oyun parkurunu tamamlamaya ve 
bu esnada toplayabildiği kadar puan toplamaya çalışmaktadır. Parkurun ilk yarısı kendi bölümünden 
oluşmaktadır. Kendi bölümünde topladığı puanları rakip sahaya geçtiğinde kullanarak ilerlemeye 
çalışmaktadır. Oyun parkurundaki sorularda grubuyla tartışarak çözüm aramaya çalışır. Doğru cevaplar 
takımına puan kazandırır. Sorular iki farklı türden olup, 5 veya 10 puan kazandırmaktadır. İlk bitişe 
ulaşan ekstra yirmi puan daha kazanmaktadır. En çok puanı toplayan oyunu kazanmaktadır.

Projemiz 246 öğrencide oynatılmış olup, öncesi ve sonrası olmak üzere 2 test uygulanmıştır. İlk yapılan 
test sonucunda öğrencilerin başarı oranı %40 bulunmuştur. Bir sonraki hafta uygulanan 2.testte ise 
başarı oranı %64’ tür.

Bu çalışmada ailelerin ve öğretmenlerin 5 ve 6. Sınıfa giden öğrenciler ile oynayabileceği oyun ve 
senaryo geliştirilmiştir. 5 ve 6. Sınıf öğrencileriyle yapılan görüşmeler ile araştırmalarımız sonucunda 
ilgililerini çekecek bir oyun tasarlanmıştır. Alınan dönütler değerlendirilmiş ve başarı yüzdesinde ciddi bir 
artış görülmüştür. Çalışmanın ve benzer çalışmaların geliştirilerek soru çeşitliliği ve içerikleri arttırılarak 
uygulanabilir olduğu, çalışmamızın farkındalık yaratacağı ve stratejik olarak benzer çalışmalara da ışık 
tutacağı düşünülmektedir.
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Proje No: 13 
Danışman

Özlem DİNÇTÜRK

DEĞERLERİMİZLE FİLİZLENEN BEYİNLER

Beyin gücü bir ülkenin milli sermayesidir. Küreselleşme ile hareketliliğin kolaylaştığı günümüzde bedenen, 
sanal veya gizli beyin göçü, kök ülke açısından ciddi boyutlarda bir değer kaybıdır. Değerler eğitimiyle 
temelleri sağlam bireyler ve toplumlar oluşturarak bu kaybı önlemek son derece önemlidir. Ülkemizin 
maruz kaldığı beyin göçü hakkında araştırma yapmak, beyin göçünün önlenmesi ve ileride yaşanacak 
olası göçleri tersine çevirmek için sosyal girişimcilik hareketi başlatmak temel amacımızdır. Ortaöğretim 
öğrencileri yakın gelecekte yükseköğretime başlayacak ve birkaç yıl sonra eğitim amacıyla yurt dışına 
gidebilecek kitleyi oluşturmaktadır. Proje kapsamında bu hedef kitlenin farkındalık kazanmaları için kök 
değerlerimiz ve beyin göçü kavramlarının ilişkilendirildiği; işbirliğine dayalı atölye çalışmaları ve akran 
eğitimi temelli eğitim programları gerçekleştirilmiştir.  

Projede nitel ve nicel araştırma tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeli uygulanmıştır. 
Okul bünyesinde 40 öğrenciden oluşan “Kalem ve Kadraj, Tılsımlı Sesler, Yenilikçi Dokunuşlar, 
Dijital” isimli dört atölye kurulmuştur. Atölye çalışmaları ve literatür bilgileri ışığında “Beyin Göçü ve 
Değerlerimiz” konulu eğitim programı hazırlanarak sınavla öğrenci alan 4 ortaöğretim kurumunda 10. 
sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Toplamda 345 öğrenciye ulaşılmıştır. Atölye ve okul uygulamalarında 
öz değerlendirme, bilgi formu öntest ve sontest anketleri ile odak gurup görüşmeleri ve gözlemler, ürün 
içerikleri veri toplama aracı olarak kullanılmış ve analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Atölye çalışmaları değerlerin yaşatıldığı ve parlatıldığı ortamlar olmuştur. Atölye ve eğitimler sonucu 
ortaöğretim öğrencilerinin beyin göçü ve türleri hakkındaki bilgi düzeyleri artmış, konunun ülkemiz 
açısından önemi kavranmış, vatanseverlik değeri başta olmak üzere kök değerlerimiz ile ilişkilendirilmiştir. 
Ülkemizin kalkınması ve aydınlık yarınları için bu tür programların sürekliliği olması gerekmektedir.

Göktuğ ÜNÜVAR

Deniz Mert ERTURGUT
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Proje No: 14 

Rümeysa ALKAN

Sevde Nur AYLA

Danışman
Ömer SERTAKAN

GÖZ KİRASI

Unutulmaya yüz tutan köklü medeniyetimizin eşsiz değerleri arasında yer alan (diş kirası gibi) 
geleneklerimizin günümüze uyarlanarak yaşatılması gerektiğini düşündük. Bilindiği üzere Osmanlı 
döneminde iftar ziyafeti veren varlıklı konak sahiplerinin, iftar yemeği yerken dişlerinin yorulduğunu 
varsayan bir incelik ve davete icabette duyulan memnuniyetin göstergesi olarak tüm konuklara önceden 
hazırlanmış, içinde değerli hediyelerin bulunduğu kadife keseler hediye etmesidir. Bu naif davranış 
günümüzde övgüyle yâd edilirken bu uygulamayı kitap okuma alışkanlığıyla bağdaştırıp bu kadim 
geleneği ihya etmeyi hedefledik. Böylece günümüzde, çok değerli olmasına rağmen ihmal edilen kitap 
okuma alışkanlığını öğrencilere kazandırabilmek için diş kirasını “Göz Kirası” olarak uyarlayıp yeni bir 
sentez oluşturarak, kadim geleneğimizi devam ettirmeye çalıştık. Kitap okuyan gözleri emek sarf edip 
yorulmuş gözler sayarak bu güzel işin karşılığında kütüphanemiz adına “Göz Kirası” ikramları hazırladık. 
Her okunan kitap için öğrencilere küçük birer hediye takdim ettik. Böylece geleneklerimizi devam 
ettirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve karşılıksız ikramda bulunmak gibi ulvi değerlerimizi ihya 
ettik. Bu durumda okuma alışkanlığı kazanan bireylere okuduğu kitaplar sayesinde; kelime hazinesi 
zenginleşmiş, kendini rahat ifade edebilen, özgüveni tam, hafızası kuvvetli, hayal gücü gelişmiş, 
üretken, hayatı seven, pozitif düşünen, kötü alışkanlık ve kötü arkadaşlardan uzak, başarılı, milli ve 
manevi değerleriyle barışık bir şahsiyet olmalarına destek olmayı hedefledik. Çalışmamız karşılık buldu.
Okunan kitap sayısında ve kitap okuyanların miktarında kayda değer bir artış oldu. Bu projemizi dört 
okulda uyguladık. 3 aylık karşılaştırmalı ölçek tablolarını kullanarak elde ettiğimiz verilerle kayda değer 
artışı kanıtladık. “Göz Kirası” yaşanabilir bir uygulamaya dönerken hedefimiz tüm Türkiye’de hayata 
geçmesidir.
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Proje No: 15 
Danışman

Şahin TABAR

DUYAN GÖZLER KURAN MEALİ

Türkiye’deki nüfusun %6,6 kadar engelli bireylerden oluşur. Bu orana baktığımızda göz ardı edebilecek bir 
oran değildir. Söz konusu engelli bireylerin birçoğu işitme engelli bireylerden oluşmaktadır. İşitme engelli 
bireylerin diğer engelli bireylerden farkı onların toplumdaki diğer vatandaşlarla aynı ortamda daha fazla 
bulunmalarıdır. Bir din görevlisinin, bir vaizin veya bir vaizenin işaret dilini bilmesi o işaret dili ile işitme 
engelli bireylere Kur’an mealini duyan gözler ile onlara anlatılması ve onlarla aynı dili konuşması ve Kur’an 
paydasında buluşması önemlidir. Bunun için işaret dilini özelikle imam hatip lisesinde okuyan öğrencilere 
öğretilerek ve öğrencilerin işaret dilinin öğrenilmesi; bu kapsamda işitme engeli merkezlerinin ziyaret 
edilmesi onlara ayetlerin meallerini işaret dili ile öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla işaret dilinin 
bilen bir öğrenci veya öğretmenin diğer öğrencilere bu dili öğreterek ve onlarla beraber işitme engelli 
bireylere dini konuda özellikle Kur’an ayetlerini anlatılması ve toplumda sosyal dayanışmanın artırılması; 
iç âlemine kapanan engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkemizde yaşayan işitme engelli 
bireylerden isteyenlerin İslam dinini ve İslam dininin vecibelerini yerine getirmesine olanak sağlamaktır. 
Çünkü ülkemizde işitme engellilerin dini anlamda ulaşabilecekleri kaynaklar sınırlıdır. Bunun için de işitme 
engelli bireylerin istedikleri zaman ulaşabilecekleri kaynaklar hazırlamak, bu kaynakları onlara sunmak 
istemekteyiz. Projemiz üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak; okul öğrencilerimizden gönüllü 
olanlarla işaret dili öğreniyorum sınıfı oluşturup işaret dili öğrenmelerini sağlamak. İkinci basamak; işaret 
dili öğrenen öğrencilerimizin İşitme engelli bireyler için önce namaz surelerinin mealinden başlayarak 
videolar hazırlamak. Üçüncü ve en son basamak ise işaret dili öğrenen öğrencilerimizin işitme engelli 
bireylere dini rehberlik yapacak yeterliliğe ulaştırmak.

Proje öğrencimiz işaret dili eğitimi sertifikasına sahip olduğu için işitme engelli bireylerle görüşebilmiştir. 
Bu projeyi hazırlarken proje öğrencimiz işitme engelli bireylerle görüşerek dini anlamda nasıl faydalı 
olunabileceği hakkında fikir sahibi olmuştur. Öğrencilerin en büyük sorununun soyut kavramların işaret 
dili ile anlatılırken kolay kavranamaması olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple işitme engelli bireylere 
Kur’an-ı Kerim Mealinin yanında itikat anlamında da dini rehberlik yapılması gerektiği görülmüştür. 
Projemizin temel amacı işitme engelli bireylere ulaşabilmek, onların Kur’an-ı Kerim’i anlamalarına 
olanak sağlayacak videolar hazırlamak ve dini rehberlik yapabilmektir.

Şeyma Nur BAĞLAYİCİ
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Proje No: 16 

Seda Nur YAYCI

Ayşe Müberra BOYDAK

Danışman
Mustafa KANBAŞ

DEĞERLERİMİ CANLANDIRIYORUM

Bu araştırmanın amacı drama ile değerlerimi canlandırıyorum etkinliği ile verilecek eğitimin ortaöğretim 
öğrencilerinin değerlerimizi öğrenmesindeki etkisini belirlemektir. Araştırma ekibi, öncelikle bu 
alanda konu ile ilgili literatür taraması yapmış daha sonra değerlerimi canlandırıyorum etkinliği için 
drama hazırlamıştır. Araştırma modeli olarak nicel araştırma yöntemlerinden öntest-sontest kontrol 
gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu yöntemle Konya ili Karatay ilçesinde bir ortaöğretim 
okulunda seçkisiz örneklemle 5. sınıflardan 30 kişilik deney ve 30 kişilik kontrol grubu oluşturulmuştur. 
Araştırmada çalışma grubunun iki şubesinde toplam 60 öğrenci bulunmaktadır. Grupların öntestten 
aldıkları puanlarla birbirlerine denk gruplar oldukları tespit edilmiştir. Testlerin puanlarını belirlemek 
için 25 soruluk çoktan seçmeli değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır. Deney ve kontrol gruplarına 
eğitim uygulanmadan önce öntest ve eğitim uygulandıktan sonra sontest yapılmıştır. Testlerden 
alınan veriler SPSS programına işlenmiş ve veriler bu programla analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde 
sonuç olarak; kontrol grubu öğrencilerinin geleneksel yöntemle verilen değerler eğitiminden sonraki 
sonuçla dramayla değerlerimi canlandırıyorum etkinliği uygulanarak eğitim verilen deney grubunun 
sonundaki sonuç arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda dramayla 
değerlerimi canlandırıyorum etkinliğinin öğrencilerin değerlerimizi öğrenmesinde daha etkili olduğu 
ortaya çıkmıştır. 
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Proje No: 17 
Danışman

Kübra KARABINA

O BİR KAHRAMAN

“Bizim bir süper kahramanımız yok mu?” sorusunun cevabını çocuk yaştaki kardeşlerimize iletmeyi 
hedefleyen projede, yanıt olarak vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden şehit kahramanlar ele 
alındı. Projenin amacı: Çocuklarımıza, Anadolu topraklarından çıkmış şehitlerin yiğitlik hikayelerini 
ulaştırarak unutulmalarının önüne geçmek, onları çocuklara eğitim yoluyla tanıtarak hakiki örnek 
modeller oluşturmak, kahramanlık ifadesinin gerçek ve milli halini öğreterek bu hikayeler vasıtasıyla 
çocukların dimağlarına milli şuur bilincini yerleştirmektir.

Projemizin çıkış noktasını milli şuur bilincinin eksikliği üzerine somut bir örnek oluşturmuştur. Henüz 
beş yaşındaki kuzenime doğum gününde gelen hediyelerin örümcek adam figürlü olması , doğum günü 
konseptininse örümcek adamdan ibaret olması bizi bir hayli şaşırtmış, şahit olduğumuz bu manzara 
projemizin çıkış noktasını oluşturmuştur.

Projenin amacı doğrultusunda, Erzincan’a kayıtlı 31 şehidin aileleri ile görüşülerek bilgi alınmıştır. Proje 
için seçilen iki pilot ilkokula gidilerek üçüncü sınıflara üç sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. 
Şehitlerin hayatları; kahramanlık özellikleri vurgulanarak hikaye edilmiştir. Hikayeler ilkokul 3.sınıf 
düzeyindeki öğrencilere hitap edecek şekilde oluşturulduktan sonra resimlerle zenginleştirilerek kitap 
halinde basılmıştır. Kitabımız 31 şehidin ayrı ayrı 31 hikayesinden oluşmaktadır. Proje için seçilen okullara 
gidilerek kahramanlarla ilgili hazırlanan videolar izletilmiş, hikayeler okunmuş, soru-cevap tarzında bir 
sohbet ortamı oluşturularak tanıtım aşaması tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra uygulama okullarına 
gidilerek sonuç anketi uygulanmıştır.

Edinilen bulgulardan çocukların şehitliğe dair bilgilerinin yetersiz veya eksik olduğu, zihinlerindeki 
kahramanlık şemasına şehitlerin dahil olmadığı bulguları tespit edilmiştir. Bu kardeşlerimize şehit 
kahramanları hikaye ile tanıtma metodu uygulanmış, yapılan son ankette çocuklardaki kahramanlık 
algısının olumlu ve istendik yönde değiştiği gözlemlenmiştir.

Mehmet Emin ERÇEVİK

İbrahim KOÇ
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Fatma Nur UÇAR

Emin Sami GENÇ

Proje No: 1
Danışman

Mustafa BULUT

SIVILAR İÇİN KAPİLARİTE KAVRAMI KULLANILARAK YENİ VE FARKLI BİR 
YÖNTEMLE YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ

Bu projenin amacı, kılcallık etkisi ve kapilariteyi kullanarak sıvıların yoğunluklarını ölçebilmek ve sıvı 
yoğunluğu ölçme tekniklerine yeni bir yaklaşım sunabilmektir.

Dolayısıyla bu çalışma ile akaryakıt, süt, meyve suyu gibi günlük yaşamda çok kullanılan sıvıların 
yoğunluklarını farklı bir yöntem ile hesaplamak ve aynı zamanda insanların pratik bir araç ile kendi 
kan yoğunluklarını ölçebilecekleri bir yöntem geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu projede deneysel bir araştırma modeli yürütülmüştür. Veri toplama araçları olarak da görüşme, 
kaynak tarama, beyin fırtınası, tasarım teknikleri kullanılmıştır. Öncelikle kapilariteyi etkileyen 
faktörler araştırılmış, kapiler yüksekliğin en hassas şekilde ölçülmesinin yolları tartışılıp, kapilarite ile 
yoğunluk ilişiklendirilmesi yapılmış, gerekli program yazılımları yapılarak deney düzeneği tasarlanıp 
uygulamalarla test edilmiştir.

Deney sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular ve kaynak verileri aşağda görülmektedir.

Bilgisayar Verileri (kg/m3) Klasik Ölçüm Verileri (kg/m3) Kaynak Verileri (200C) (kg/m3)

Su 1064,5464524 988 998,2

Metil Alkol 728,24526213 766 789

Süt 987,22967049 1002 1028-1035

Bu proje çalışması ile elde edilen bulgular sıvıların yoğunluk hesabı için geliştirilen yöntemin başarılı ve 
uygulanabilir bir yöntem olduğunu ancak geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Sonuçlar arasındaki 
farkların, bilgisayar kamerasının yetersizliği, ortam sıcaklığı gibi etmenlerden kaynaklanabileceğini 
düşünüyoruz. Ayrıca sıvıların içine damlattığımız gıda boyasının da yüzey gerilimlerini değiştirerek 
kapiler yüksekliği, dolayısıyla yoğunluk hesabını etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz.

Bu geliştirilen yöntem kameralı akıllı cep telefonları için bir mobil uygulamaya dönüştürülünce, sıvıların 
yoğunluk hesabı için kolay ulaşma ve pratiklik açısından oldukça avantaj sağlayacaktır.
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Can BAYLAV

Yusuf Can EKİN

Danışman
Nefize TUNALIProje No: 2

ORGANİK ATIKLARIN MUKAVEMET, ISI VE SES YALITIMI AÇISINDAN BETONDA 
KULLANABİLİRLİK ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmada ekonomik değeri olmayan ceviz, fındık ve yerfıstığı kabuklarının beton içerisinde geri 
dönüşümünü sağlayarak mukavemet, ısı ve ses yalıtımı açısından kullanabilirlik özelliklerini belirlemek 
amaçlanmıştır. Araştırmada deneysel model kullanılmıştır. Beton karışımında kullanılan agrega belli 
oranda çıkartılarak yerine 4 kg/m3, 8 kg/m3, 12 kg/m3 miktarında organik atık eklenerek deney grubu 
numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler 100*100*100 mm’lik kalıplara dökülerek uygun kür 
ortamında bekletilmiştir. Beton numunelerinin 7 ve 28 günlük basınç dayanım testi sonuçlarına göre, 
fındık kabuğunda 8 kg/m3’lik değere kadar mukavemetin arttığı ve standart beton bloğunun (C30/37 )
mukavemetine yakın değerde olduğu, ceviz ve yerfıstığı kabuğu miktarı arttıkça beton mukavemetinin 
azaldığı gözlemlenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda fındık kabuğunun beton karışımında 
agrega yerine kullanılabilirliğinin ceviz ve yerfıstığı kabuğuna göre daha uygun olduğu tespit edilmiştir. 
Ceviz ve yerfıstığı atıkları farklı düşük beton sınıflarının üretiminde grobeton, mimari beton olarak 
değerlendirilerek geri dönüşümleri sağlanabilir. Isı ve ses yalıtımı deney sonuçları değerlendirildiğinde 
fındık, yerfıstığı ve ceviz kabuğunun etkili olduğu belirlenmiştir. Isı yalıtımında en etkili atığın fındık 
kabuğu, ses yalıtımında ise fındık ve yerfıstığı kabuğu olduğu tespit edilmiştir. Isı ve ses yalıtımı açısından 
atıklar beton içerisinde değerlendirilebilir. Fındık, fıstık ve ceviz kabukları beton karışımına direk katılarak 
beton dayanım, ses ve ısı yalıtımı açısından da incelenebilir. Atıkların geri dönüşümü, enerji ve doğal 
kaynakların tüketimini azaltarak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

EMİR AKDAŞ
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Proje No: 3
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Asuman ÇELİK

Muhammed Arif KARAKUŞ

MAGNEBINE (MANYETİK TURBİN)

Teknoloji çağının birinci şartı elektrik enerjisidir. Dünya üzerindeki her bir insanın günlük yaşamında 
kullandığı telefon, bilgisayar, araba, aydınlanma gereçleri bile düşünüldüğünde ne kadar tüketici bir 
toplum olduğumuzu söyleyebiliriz. Öyle ki enerji ihtiyacı yüzünden dünyamızın doğal kaynaklarını bile 
bitirmiş bulunmaktayız.   

Geleceğimiz için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönlenmeli, doğamızı korumalı ve insanların 
sorumsuzluğu yüzünden kirlenen ve tükenen dünyamızı iyileştirmeye çalışmalıyız.  

Bu amaçla bu projede yenilenebilir enerji kaynaklarından Rüzgar Türbinlerine alternatif olabilecek ,  
döndürme kuvvetinin manyetik olarak sağlandığı bir enerji kaynağı üretilecektir.  

Magnebine dediğimiz tasarım birbirine eklenerek artırılabilen ya da ihtiyaca göre azaltılabilen 
kitlerden oluşmaktadır. Her bir kit; mıknatısların sabitlendiği polyemit çark ve bakır sargılardan 
oluşmuştur. Ana çarkın dönmesi ile diğer kitlerdeki mıknatıslar tetiklenerek ikinci ve üçüncü kitin de 
dönmesi sağlanmıştır. Bu sayede her kitte Faraday yasasıyla alternatif akım üretilmiş ve köprü diyot 
ile doğrultulmuştur.  

Kitlerde üretilen akım birbirine seri bağlanarak daha güçlü akım elde edilmiştir.Bu yüksek  akımın, 
magnebine üzerinde  üreteç olarak kullanılmasına uğraşılmıştır. Yapılan deneylerde kısa süre de olsa 
magnebine kendi kendine çalışmayı başarmıştır.

EMİR AKDAŞ
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Proje No: 4

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMADA “AKILLI KASK 
TASARIMI”
Motosikletli araç kullanımı araç sayılarındaki artışa paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Motosiklet 
sürücüleri ise araba sürücülerine kıyasla daha çok tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. Araçlarda hava 
yastıkları ve arabanın dış aksamı herhangi bir kazada sürücü ve yolcuların güvenliğini artıracak şekilde 
düzenlenmiştir. Fakat motor sürücüsü ve yolcusu bu güvenlik önlemlerinden mahrumdur. Olası herhangi 
bir kazada koruyucu olarak sadece motor kaskı ve deri ceket gibi motorlarda kullanılan koruyucu 
aparatlar vardır. Özellikle kaza anlarında baş bölgesine alınacak herhangi bir darbe ölümcül etkilere yol 
açabilmektedir. 

Proje çalışmamızda motor kaskının özelliklerini artırarak sürücü güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. 
Bunun için motor kaskını takmadan motorun çalışmayacağı elektrikli bir düzenek kaskın içine 
yerleştirilmiştir. Böylelikle sürücü kaskını takmak mecburiyetinde kalacaktır. Her ne kadar kanunen kaskı 
takmak mecburi ise de, denetimsiz yerlerde kasksız motor kullanılmaktadır.  

Çalışmamızda kullandığımız Akıllı Kaskın ikinci bir özelliği ise olası herhangi bir kaza durumunda 
sürücünün rahat nefes alabilmesi için ön kaskın camının açılmasıdır. Bunu sürücü ile motor arasına 
yerleştirdiğimiz elektrik bağlantısının kopması ile sağladık. Sürücü kaza anında bilincini yitirse de ön cam 
açılarak daha rahat nefes alması sağlanacaktır. 

Üçüncü bir özellik olarak, olası kaza anında sürücünün kendi belirlediği üç kişiye kaza olduğunu ve 
kazanın konumunu Sim kart ve GPS modülü ile bildirilecektir. Bu modüllerin devreye girmesi elektrik 
bağlantısının kesilmesi ile sağlanacaktır. Çalışmamızda sensör kullanmak yerine kablolu bağlantılar 
yaparak kendi sensörümüzü geliştirmek hedeflendiği için mümkün mertebe sensörler kullanılmamıştır. 

Dengir Şahan KARTAL

Emir AKDAŞ

Danışman
Übeyt DUMAN



Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final

Yarışması

69

FİZİK

50.

Enes TUNAY

Taha YETKİN

Proje No: 5
Danışman

Hatice ÖZMAN

KURU ISITMA
Bina dış yüzeylerine düşen güneş ışınları, maksimum verimle alınarak bina içine bir fan yardımıyla 
üflenmektedir. Su ısıtan güneş enerji sistemlerine benzer şekilde ancak  susuz çalışan sistemimizle ha-
vayı ısıtarak bina içine bir fan yardımıyla göndermekteyiz. Sistemi kumanda eden elektronik devremiz 
boru içerisindeki sıcaklığı sürekli ölçmektedir. Sistem  içindeki havanın sıcaklığı bina içi sıcaklığı geçtiği 
anda fan devreye girmektedir. Sistemin havası uygun sıcaklığa ulaşmamış ise fan durdurulmaktadır. 
Bina dış kaplamalarında kullanılan cam yüzeylerin altına sistemimizi yerleştirdiğimiz için dış cephe 
görüntüsünde hiçbir değişiklik olmayacaktır.  

Bina yüzeylerindeki güneş ışınlarını  maksimum verimle emerek sistem içindeki havayı ısıtmaktayız. 
Sistem içinde ısınan hava istenen sıcaklığa ulaştığı anda fan devreye girerek sıcak havayı bina içine 
üflemektedir. Güneş ışınlarını cam yüzey altına  siyaha boyanmış helezon şeklinde yerleştirilmiş ince 
alüminyum borularla emmekteyiz. Dış cephe kaplamasında cam kullanılarak güney cephelere bu sis-
tem çok az maliyetle yerleştirilebilir. Sistem çok kolay şekilde kurularak bedava ısınma sağlanabilir. 
Bildiğimiz gibi güney cepheler güneş ışınlarının etkisiyle ısındığından kuzey cephelere göre daha sıcak 
olmaktadır. Çoğu binada güneş ışınlarının büyük kısmı tekrar yansıtıldığından az bir kısmı bina ısısına 
katkıda bulunur. Ancak güneş alan bina yüzeyinin sınırlı bir bölümüne kuru ısıtma sistemi kurulduğun-
da güneşli havalarda tüm binayı ısıtabilecek sıcak hava enerjisi güneşten elde edilebilir. Sulu güneş 
enerji sistemlerinin kışın çok az güneşle bile suyu kaynama sıcaklığına ulaştırabildiğini görüyoruz. 
Kuru ısıtma sistemimizle bina ısınmasına çok büyük oranda katkı sağlanabileceğini gördük. Binalardan 
yansıdığı için kaybettiğimiz güneş ışınlarının kullanılabilir hale getirilmesi ile ısınma maliyetleri düşü-
rülerek ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır. 
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Elif DÖNMEZ

Aleyna TURHAN

Danışman
Turgut SARITAŞProje No: 6

BENİ PRİZDE UNUTMA
Günümüz teknoloji ile akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar kullanımı kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Günümüzde bu elektronik aletlerin kullanımı şarj problemini de beraberinde getirmiştir. Şarj cihazlarının 
bilinçsiz kullanımı hem enerji israfına hem de yangın tehlikelerine neden olmaktadır. Araştırmalarımıza 
göre Türkiye’de her yıl şarj cihazlarının prizde unutulmasına bağlı olarak birçok yangın felaketi 
yaşanmaktadır. Bu yangınlarda can ve mal kayıpları olmaktadır. Şarj cihazlarının prizde unutulması yılda 
ortalama 40 milyon TL’lik enerjiyi boşa harcıyor.  Projemizin amacı şarj cihazlarının prizde unutulmasına 
bağlı yaşanan yangın felaketlerini ve boşa harcanan elektrik enerjisini önlemektir. Projemizde deneysel 
yöntem kullanarak şarj cihazlarına elektronik devre ile uyarı sesi çıkaran alarm takıldı. Telefon şarj edilirken 
alarm kapanıyor. Telefon şarj cihazından çıkarılınca alarm çalarak şarj cihazının prizde unutulmamasını 
sağlıyor.  Kullandığımız telefon modelinde alarmlı şarj cihazımızı test ederek çalıştığını gözlemledik. Enerji 
tasarrufu ve olası tehlikeleri önlemek amacı ile geliştirdiğimiz alarmlı şarj cihazı ekonomik olduğu için 
kolayca seri üretimi yapılabilir. Tüm telefon, tablet ve bilgisayarlara uygun alarmlı şarj cihazları üretilerek 
kullanımı yaygınlaştırılabilir.
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Çetin Erdem KILINÇ

Proje No: 7
Danışman

Ahmet YILMAZ

ELEKTRONİK TERMOGRAF SİSTEMİ İLE İLAÇLARIN İSTENMEYEN BOZULMALARA 
UĞRAMASININ ENGELLENMESİ

Günümüzde herkesin zaman zaman kullanmak zorunda kaldığı ilaçların bazılarının belirli koşullar 
altında depo edilmesi gerekir.  Eczanelerde her ne kadar bu iş için soğuk hava dolapları bulunsa 
da bazen elektrik kesilmelerinden bazen de dikkatsizliklerden dolayı ilaçların bozulması ile 
olumsuzlukların yaşandığı bilinmektedir. Son zamanlarda bu tür olumsuzlukların ciddiyeti, Türkiye 
İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından 12 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar 
ve Eczaneler Hakkındaki yönetmelikteki ilgili maddede de belirtilmiştir. Ortamın sıcaklığını ve nemini 
kaydeden cihazlar bulunmaktadır ancak bu cihazlardan herhangi biri yetkiliye uyarı vermek dışında 
bir müdahalede bulunmamaktadır. Bu proje ile bu yönetmelik dahilinde gerektiğinde soğuk hava 
dolabının çalışmasını düzenleyen ve periyodik kayıtları genel ağ üzerinden grafik olarak izlemek 
üzere veri tabanına kaydeden bir cihaz geliştirdik. Projenin önemli bir kısmı olan anlık müdahale 
için kullanıcıdan alınan ortam 1 ve ortam 2 için uygun sıcaklık değerleri ile anlık sıcaklık değerini 
karşılaştırıp, gerekliyse cihaz üzerindeki röleyi aktif hale getirecektir. Prototip aşamasında röleye 
soğutucu bir fan (Röle aktif hale geldiğinde fan çalışacak şekilde) bağlanmıştır ancak devre tasarımı 
ilerde dolabı soğutacak klima vb. cihazların bağlanabileceği şekilde yapılmıştır.
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Irmak GENÇ

Dila ÇELİK

Danışman
Yasemin Keskin ÇİNKAYAProje No: 8

İPEK KOZASI VE PROTEİNİNİN, YAPI MALZEMELERİNİN SERVİS ÖMRÜ VE MEKANİK 
DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
İpek lifi incelendiğinde lifin iç kısmında fibroin tabakası, dış kısmında ise lifi kaplayan serisin tabakası 
görülür. Ham ipek lifinin % 72-81’ni fibroin, geriye kalan % 19-28’ni ise serisin oluşturur. Serisin 
fibroinin çevresini saran koruyucu bir tabaka oluşturduğundan iplik yapımı, dokuma ve örme sırasında 
mekaniksel etkilere karşı lifi koruduğu için faydalıdır.  Ancak serisin, ipek kumaş üreticilerinin istemediği 
ve ipekten uzaklaştırdıkları bir yapıdır. Serisin uzaklaştırma işlemine halk tarafından, zamk çıkarma 
işlemi denir.  Serisin’in zamksı özelliği fibroini sararak ipeğe dayanıklılık katsa da,  etraftaki kirleticileri 
de yapıya bağladığından ipeğin parlaklığını azaltmaktadır. Bu sebeple ipek kumaş fabrikalarının atık 
sularında bol miktarda serisin bulunmaktadır.  Serisin miktarı azalan ipek daha yumuşak ve parlaktır 
ancak dayanıksızdır. 

Projemizde, ipek fabrikalarında atık olarak bulunan Serisin ve İpek Kozası Kabuklarını, uygun formlarda 
yapı malzemeleri bileşimine  katarak boya ve beton örneklerinde; yapı malzemelerinin servis ömrü; 
kimyasal ve mekanik dayanımına sağlayacağı katkıları görmek amaçlanmıştır.   

Bu amaç doğrultusunda tasarladığımız deneysel sürecimizde  Boya Örneklerinde “Mukavemet, Isı 
Yalıtım, Tutuşmazlık, Korozyon, ve Asit Yağmurlarına Karşı Direnç Testleri” Beton Örneklerinde ise 
“Katılaşma Süresi, Basınç-Gerilim, Birim Ağırlık, Su Emme, Aderans (Kenetlenme)  ve Asit Yağmurlarına 
Karşı Direnç Testleri” uygulanmıştır. Testlerin sonuçları değerlendirildiğinde  oldukça başarılı sonuçlar 
elde edildiği görülmüştür.  

Önerdiğimiz sistem; yapı malzemelerinin özelliklerini iyileştirmede kullanılan diğer yöntemlerle 
kıyaslandığında; ipek fabrikalarının atıklarının kullanılıyor olması sebebiyle hem ekomik hem de çevreci 
yanı ile katma değeri yüksek bir alternatif olacağı söylenebilir. 
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Melih DEMİRTAŞ

Proje No: 9
Danışman

Saim Rıfat KARAKAŞ

SÜPER KAPASİTÖRLERİN (EDLC) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KULLANIMI
Bu proje çalışmasında enerji depolanmasının ne olduğu ve enerji depolama yöntemleri ve 
karşılaştırmaları üzerine araştırmalar yapılmıştır. Enerji depolama yöntemlerinin karşılaştırılması ve 
dünyamızda ve çevremizde bulunan sistemlerden enerji depolanması üzerine araştırmalar yapılmış 
olup bilgiler verilmiştir. Daha sonra elektrik enerji depolanmasının bir yöntemi olan süper kapasitörler 
ile elektrik enerjisinin depolanması ve süper kapasitörlerin güç elektroniği uygulamalarında DC/DC 
dönüştürücü devrelerinde kullanılması ve bunlara örnek teşkil edecek toplu taşıma da kullanılması 
uygulama hakkında bilgi verilecektir. 

Süper Kapasitörlerin (EDLC)  şarj-deşarj testi ile elde edilen güç ve enerji yoğunlukları karşılaştırıldığında 
süper kapasitörlerin ilerisi için enerji yoğunluğunun,   pillerden daha yüksek güç yoğunluğuna sahip 
olacağı ve enerji depolanmasında alternatif bir depolama aracı olmasının mümkün olduğu sonucuna 
varılmıştır.  

Bu çalışmamızda, Elektrikli Araçlar için temel enerji kaynağı olan Lityum-Polimer bataryanın geliştirilen 
Süper Kapasitörlerin (EDLC)   batarya bloklarına yardımcı olarak kullanılması ve otobüsün duraklarda 
yolcu indirip bindirmesi esnasında  geliştirilen kablosuz şarj sisteminin uygulanabilirliğinin araştırılarak 
verimli bir sistem olup olmadığının bir kablosuz  şarj cihazı dizaynı ve simülasyonu gerçekleştirilerek 
Süper   Kapasitörlerin (EDLC)  kullanımının yaygınlaştırılmasın sağlanmasıdır. 

Otobüslerin durakta kısa süreli beklemeleri esnasında geliştirmiş olduğumuz kablosuz şarj sistemiyle 
ana enerji depolama sistemimiz olan süper capasitör dolumunu, kısa sürede yaparak bir sonraki 
durağa kadar olan mesafeyi, depolanan Süper Kapasitörlerin (EDLC)  bataryalardan sağlayarak ulaşımı 
sağlayan bir sistem geliştirerek uygulanabilirliğinin kanıtlanmasından ibarettir.
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Proje No: 10

GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ (NIR) IŞINLARINI ALGILAYAN MİKRO 
SPEKTROMETRE TASARIMI VE MADDE-RENK ANALİZİ
Işığın doğası ve özellikleri yıllarca bilim dünyasının ilgisini çekmiştir. Işık, evrendeki ve çevremizdeki 
nesnelerden bilgi alabilmemizi ve iletebilmemizi sağlayan ana kaynaktır. Işığın doğasını çözümlemek gibi 
maddenin yapısını çözümlemek de bilim dünyasının büyük bir uğraşı olmuştur. İşte bu merak uyandıran 
iki konu arasındaki ilişkinin incelenmesine spektroskopi denir. Günümüzde endüstri, tarım, sağlık ve 
gıda ile ilgili uygulamalarda kullanılan maddelerin analizleri için spektroskopik yöntemlere oldukça fazla 
başvurulmaktadır. Spektroskopik yöntemlerin bu denli yaygın olarak kullanılması, buna rağmen spektral 
analizler için kullanılan yöntemlerin karmaşıklığı ve pahalılığı taşınabilir, düşük maliyetli ve pratik 
spektrometrelerin tasarımlarını gündeme getirmiştir. 

Bu yüzden bu çalışmada iki farklı spektrometre tasarımı ele alınmıştır. Bu iki spektrometreyi diğer 
spektrometrelerden ayıran özellikler, maliyetinin düşük ve uzunluklarının yaklaşık 5 cm  yani oldukça 
kısa, taşınabilir tasarlanmış olmasıdır. Spektrometre tasarımlarında, 3 boyutlu yazıcıdan çıkarılan 
parçalarının kullanılması, veri almak için kullanılan AS7265x Smart Spectral Sensor’un 18 ayrı kanaldan 
ölçüm alması ve bu verilerin Arduino Nano ile işlenip grafiğini çizdirilmesi literatüre teknolojik açıdan 
büyük katkı sağlayacaktır. Alınan verilerle madde analizi için oluşturduğumuz kütüphanenin yanında 
renk analizini yaptığımız maddelerin, ışığı absorblama ve dalga boyu grafiklerinin literatürle uyum 
sağladığı görülmüştür. 

Bartu AYGÜL

Ayçe Işık ALTIN

Danışman
TUĞBA ADIGÜZEL
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Proje No: 11

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ REFRAKTOMETRE TASARIMI
Saydam ortamlar için kırılma indisinin maddenin ayırt edici özelliklerinden olması, maddeyi 
tanımlamak ya da bazı karışımlardaki özel bir maddenin miktarını (örneğin su-şeker çözeltisindeki 
şeker miktarı) belirlemek için kırılma indisi ölçümünü akıllıca bir yöntem haline getirmektedir.  

Kırılma indisini ölçen aletlere refraktometre denir. Kullanım alanlarına göre günümüzde pek çok 
çeşitte refraktometre vardır. Bu aletlerin fiyatları hiç de azımsanmayacak kadar yüksektir. Bu durumda 
daha düşük maliyette refraktometre tasarımı cazip bir araştırma konusu olmaktadır. Tabi bilim ve 
teknoloji için her zaman geçerli olan dahalar da vardır. Daha hassas, daha güvenilir gibi. 

Biz bu projemizde elimizdeki basit imkânlarla bilgisayar kontrollü bir refraktometre tasarlamaya 
çalıştık. Bunun için camdan yapılmış, içi boş, eşkenar üçgen bir tabana sahip bir prizmayı kırılma 
indisi ölçülecek sıvı ile doldurup bunu 650 nm dalgaboyuna sahip bir laser işaretleyicinin önündeki 
bir servo motorun üstüne yerleştirdik. Öyle ki, bu sıvıdan geçecek laser ışını kırılma yasalarına uygun 
bir şekilde sıvıdan geçerken kırıldıktan sonra belli bir sapma açısıyla bir ekrana düşecekti. Bu sapma 
açısını belirlemek içinse bir webcam kullandık. Laserden prizmaya gelen ışının gelme açısını servo 
motoru döndürerek ayarladık. Kamerada belirlediğimiz minimum sapma koşulunun gerçekleştiği 
minimum sapma açısı formülünü kullanarak da prizmanın içindeki sıvının kırılma indisini belirledik. 

Python programlama dilinde yazılan bir kod hem kamerada sapma miktarını belirlemek hem de 
Arduino kartı üzerinden servo motoru istenen açıyla döndürmek için kullanılmıştır. 

Tasarladığımız refraktometreyi test etmek için farklı sıvıların kırılma indisleri ölçülmüş ve hata 
hesaplamalarıyla beraber sunulmuştur. Projenin başarılı ile sonuçlandığı değerlendirilmektedir.

Ali Tunahan IŞIK

Enis Kerem ÇAKMAK

Danışman
Erkan KOYMEN
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Danışman
Alpaslan ŞAHİNOĞLUProje No: 12

SOĞUK KIŞ ŞARTLARINA GÖRE ASKERİ KAMUFLAJLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ: PROJE 
ASTU-FEDİ
Askeri anlamda güçlü olmak sadece silah gücüyle değil aynı zamanda zihinsel ve lojistik anlamda her 
türlü askeri alanda güçlü olmakla ilişkilendirilmektedir. Bu anlamda yapılan bu çalışma ile soğuk hava 
şartlarında askeri kamuflajlarda iyileştirmeye giderek, Türk askerinin daha iyi şartlarda hizmet alması ve 
hizmet vermesi amaçlanmıştır. Bunun için askeri kamuflaj üzerinde basit bir elektronik devre kurarak 
soğuk iklim şartlarında kamuflajın sıcaklığı arttırılmıştır. Oluşturulan bu elektronik devrede güneş enerjisi 
ile şarj olabilen bir bataryaya bağlı olan bir ısıtıcı rezistans kullanılmıştır. Isıtıcı rezistansa bağlı olan yan 
devre elemanları olarak anahtar, direnç, led ve direnç kullanılmıştır. Elektronik devre ile oluşturulmak 
istenen sıcaklık değişimi dış ortam sıcaklığının düşük olduğu bir gecede termometre ile ölçülerek kayıt 
altına alınarak yapılmıştır. Dış ortam sıcaklığının düşük olduğu bir aralık gecesinde yapılan ölçümlerde 
vücut sıcaklığının yukarılara çekilebileceği elde edilen verilerle ortaya çıkarılmıştır. Bir başlangıç çalışması 
olan bu proje iyileştirilerek daha iyi sonuçlar elde edinilebilecektir. Yapılan tüm bu çalışmanın altında 
yatan gerekçe ise Ekim 2018’de askeri bir operasyonda donarak şehit düşen Uzman Çavuş Asım TÜRKEL 
ve Uzman Çavuş Ferruh DİKMEN’in anılarını yaşatmak içindir. 

Didem KOÇ
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Proje No: 13
Danışman

Delfin KESKİNTÜRK

SOĞUK ZİNCİR BOZULMASINDAN KAYNAKLI ZEHİRLENMELERE KARŞI DEDEKTÖR 
SİSTEMLER
Ülkemizde ve dünyada soğuk zincir bozulmaları sebebiyle bir çok  insan sağlık problemleri yaşamakta 
ve aynı zamanda çok sayıda besin bu sebeple israf edilmektedir.  Soğuk zincir bozulmaları, taze ve 
donmuş gıdalardaki sıcaklık değişiminden kaynaklı bakteri oluşumu olarak özetlenebilmektedir. 
Projemizde bu bozulmalardan kaynaklanabilecek gıda zehirlenmesi durumlarını minimuma indirmeyi 
amaçladık. Buna ek olarak tüketicilerin donmuş ve taze gıdaları satın alırken ürünün soğuk zincirinin 
bozulup bozulmadığını anlayabileceği kullanışlı bir dedektör yapmayı hedefledik. Tarafımızca 
geliştirilen projede her biri farklı prensiplerde olacak şekilde üç yöntem kullanılmıştır. İlk yöntemde 
0-4°C arasında saklanan taze gıdaların soğuk zincirin durumunun tespiti alkollü termometrelerin 
işleyiş prensibi temel alınarak yapılmaktadır. Bu yöntemde üretilen dedektör zaman-sıcaklık değer 
ölçüm yöntemiyle belirlenen sıcaklığı geçince kalıcı renk değişikliği sağlayan, bu sayede de soğuk zincir 
takibi yapabilen akıllı bir etiket sistemidir. İkinci yöntemde 2-( -22) °C arasında soğuk zincirin saklanan 
dondurulmuş gıdaların soğuk zincirin durumunun tespitinin, sıvıların buharlaşması prensibine 
dayanarak üretilmiş olan ve doku değişikliği suretiyle belirti veren bir çeşit dedektör yardımıyla 
yapılabildiği anlaşılmıştır. Üçüncü yöntem ise süpermarketlerde anlık soğuk zincir takibi yapabilen ve 
market içinde yaşanabilecek soğuk zincir bozunum problemlerini tespit edebilen akıllı bir sistemdir. 
Bu sistemde Arduino UNO mikroişlemciye bağlı birkaç noktasal ağırlık sensöründen yararlanılmıştır. 
Bu fiziksel çözümler sayesinde toplum sağlığında ve ülke ekonomisinde büyük zararlara yol açan 
soğuk zincir bozulmasını pratik, hızlı, ucuz ve güvenilir bir şekilde herhangi bir zarara yol açmadan 
önce tespit edilebilmektedir.

Ramazan Ege SOLAK

Boran OCAK
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Rana KARAMAN

Danışman
Berna ÖZKORKMAZProje No: 14

ARDUİNO DESTEKLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ, TASARRUFLU ALETLERLE EVLERDE 
ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLANMASI

Elektrik enerjisi gelişen teknoloji ile hayatımızdaki önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Çalışmada güneş 
pilleri ile beraber birleşen bir sistemle güneş pillerinden elde edilen verimin artmasıyla beraber, 
tasarruflu ev aletlerinin sistemle paralel çalışması ile evlerde enerji tasarrufu yapılması amaçlanmıştır. 
Bu proje ile bir güneş takip sistemi oluşturulması ve gelecek için yapılabilecek olan sistemler üzerine 
model yapılmıştır. Ayrıca proje için maliyet hesaplamalarına dikkat edilmiştir. 

Güneş takip sisteminin yapımı sırasında Arduino Uno, LDR sensör ve Servo motor  kullanılmıştır. Öncelikle 
sistem tasarımı yapılmış, kullanılacak olan panel seçilmiş ve  mekanik bölüm hazırlanmış ardından 
sistemin devre elemanları eklenmiş, yazılım aşaması tamamlanmıştır. Tasarruflu ev aletleri için kaynak 
taraması gerçekleştirilmiştir. Ev aletlerinin enerji harcama miktarları karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar 
sonucunda en verimli olan ev aletleri tipi belirlenmiştir. En son bu iki aşama birleştirilmiş, analiz ve 
hesaplamalar yapılmıştır. 

Bunun sonucunda, çalışma boyunca amaçlanan sistemin uzun vadede verim getireceğine ulaşılmıştır. 
Ayrıca elektrik enerjisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneşin elektrik üretmede 
kullanılmasının çevreye yararlı ve uzun ömürlü olduğu tespit edilmiştir. 
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Proje No: 15
Danışman

Mehmet EKEN

KORUYUCU GÖZLÜK

 Gözlerimiz yaşamımız sırasında fiziksel ve bilişsel aktiviteleri yerine getirirken en çok yararlandığımız 
organlarımızın başında gelir. Görme olayı elektromanyetik dalgaların görünür ışık bölgesine denk gelen 
ışınlarla gerçekleşir. Cisimlerin üzerine düşen elektromanyetik dalgalar yüzey tarafından yansıtılıp 
gözümüze geldiğinde cisimleri görürüz. Elektromanyetik dalgalar foton denilen parçacıklardan oluşur 
ve enerji taşırlar. Bir kaynağın yaydığı ışık enerjisi  

Zeynep Ana KARAKOÇ

Yağmur AĞIN

şeklinde ifade edilir. Yüksek miktarda enerji ve foton sayısına maruz kalan gözümüz zamanla yorulur, 
bozulmaya uğrar.  

Günümüzde gözlerdeki bozulmaları tedavi etmek için gözlük, kontak lensler ve lazer tedavisi gibi 
birtakım yöntemler kullanılmaktadır. Ancak literatür taraması yaptığımızda bilişsel faaliyetler sırasında 
gözlerin bozulmasını engelleyecek ya da genetik faktörler sebebiyle gözlerimiz bozulsa bile daha da 
ilerlemesini engelleyecek bir çalışmanın olmadığını gördük. Bunun için koruyucu gözlük projesini ortaya 
koyduk.     

Tasarladığımız gözlük aparatında uzun süre televizyon, telefon, bilgisayar gibi mavi ışığın yansıdığı 
yüzeylere bakan ya da uzun süreli kitap okuyan, ders çalışan insanların gözlerini bozulmasını 
engelleyebilmek için zaman ayarlı olarak kullanıcıya uyarı veriyor. Böylelikle gözlerin dinlendirilmesi 
için belli bir süre boyunca başka yere bakmamızı hatırlatıyor. Bu şekilde gözlerimizi aşırı yormamış 
oluyoruz. Okulumuzda yaptığımız uygulamada Koruyucu Gözlük fikri öğrenciler tarafından destek 
gördü. Aynı şekilde ilimiz Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki doktorla görüştüğümüzde böyle bir 
gözlük örneğinin olmadığını öğrendik. 
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      Özet: 

 Gözlerimiz yaşamımız sırasında fiziksel ve bilişsel aktiviteleri yerine getirirken en çok 
yararlandığımız organlarımızın başında gelir. Görme olayı elektromanyetik dalgaların 
görünür ışık bölgesine denk gelen ışınlarla gerçekleşir. Cisimlerin üzerine düşen 
elektromanyetik dalgalar yüzey tarafından yansıtılıp gözümüze geldiğinde cisimleri görürüz. 
Elektromanyetik dalgalar foton denilen parçacıklardan oluşur ve enerji taşırlar. Bir kaynağın 
yaydığı ışık enerjisi  

𝑬𝑬 = 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏 𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚𝒚 𝑬𝑬 = 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏
𝝀𝝀  

şeklinde ifade edilir. Yüksek miktarda enerji ve foton sayısına maruz kalan gözümüz 
zamanla yorulur, bozulmaya uğrar.  
Günümüzde gözlerdeki bozulmaları tedavi etmek için gözlük, kontak lensler ve lazer tedavisi 
gibi birtakım yöntemler kullanılmaktadır. Ancak literatür taraması yaptığımızda bilişsel 
faaliyetler sırasında gözlerin bozulmasını engelleyecek ya da genetik faktörler sebebiyle 
gözlerimiz bozulsa bile daha da ilerlemesini engelleyecek bir çalışmanın olmadığını gördük. 
Bunun için koruyucu gözlük projesini ortaya koyduk. 
    Tasarladığımız gözlük aparatında uzun süre televizyon, telefon, bilgisayar gibi mavi ışığın 
yansıdığı yüzeylere bakan ya da uzun süreli kitap okuyan, ders çalışan insanların gözlerini 
bozulmasını engelleyebilmek için zaman ayarlı olarak kullanıcıya uyarı veriyor. Böylelikle 
gözlerin dinlendirilmesi için belli bir süre boyunca başka yere bakmamızı hatırlatıyor. Bu 
şekilde gözlerimizi aşırı yormamış oluyoruz. Okulumuzda yaptığımız uygulamada Koruyucu 
Gözlük fikri öğrenciler tarafından destek gördü. Aynı şekilde ilimiz Üniversitesi Araştırma 
Hastanesindeki doktorla görüştüğümüzde böyle bir gözlük örneğinin olmadığını öğrendik.  
  Anahtar Kelimeler :Göz, Göz Rahatsızlıkları , Gözlük , Mavi Işık , Zaman Sensörü 

1. Giriş  
Gözlerin yaşantımızdaki önemi hepimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. 

Öğrenmelerimizin büyük bir kısmı gözlerimiz sayesinde olmakla birlikte yaşamsal 
faaliyetlerimizi yerine getirirken de bizim en önemli yardımcılarımızdandır. Göz çok 
önemli olduğu kadar çokta hassas bir organımızdır. Gözün fiziksel yapısı ışığın geçişine 
ve görüntü oluşumuna uygun olarak mercek yapısı saydam sıvısı ve elektriksel iletileri 
ileten sinir yapısı ile mükemmel bir sistem oluşturmaktadır 
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Caner KARACA

Serhat TÜRK

Danışman
Halil VURUŞProje No: 16

FARKLI SENSÖRLERLE ATIK SU KİRLİLİĞİ TESPİT SİSTEMİ
Günümüzde fabrikaların kontrolsüzce su kaynaklarını atıklarla kirletmesi birçok çevre sorununun yanı 
sıra canlılar için tehlikeli bir durum oluşturmaktadır. Proje su kirliliğini doğru ve anlık tespit ederek 
yaşanan bu olumsuzlukları önlemek amacıyla düşünülmüştür. Su kirliliği için bulanıklık, pH, sıcaklık ve 
iletkenlik bir kanı için tahmin oluştursa da farklı değişkenlerin işin içine girmesiyle tek başlarına kesin 
sonuç verme konusunda bazen yetersiz kalmaktadır. Projemizde bu dört değişken için farklı sensörler 
kullanarak çalışan ve atık sulardaki kirliliği doğru ve en az hatayla anlık tespit imkânı sağlayan bir sistem 
oluşturduk.  Bu sensörlerden birincisi ile sudaki bulanıklık seviyesi tespit edilir. Diğer sensörlerle pH 
değeri, sıcaklık değişimi ve iletkenlik değişimi ölçülür. Bunlar arasındaki ilişkiden yola çıkarak elde edilen 
verilerden hata payını en aza indirecek şekilde su kirliliği tespit edilir. Sensörler tarafından ölçülen 
veriler wifi modülü ile ağa yollanarak kirliliğin anlık tespiti yapılır. Bu anlık tespit sayesinde, ilgili denetim 
birimlerine zamanında bilgi aktarılması sağlanır. Kirliliğe sebep olan fabrika ve tesislere gereken işlemin 
yapılması için bir delil oluşturur. 

Mobil atık su analiz ve veri paylaşımı projemizde amaçladığımız sonuçlara büyük oranda ulaşıldı. 
Sistemin doğru çalıştığı ve referans değerler için kullandığımız temiz su örnekleri ile örneklerin analizleri 
yapıldı. Daha sonra kirli su örnekleri analiz edildi. Kirlilik çeşitlerine göre pH, gerilim, sıcaklık, partikül 
sayısı, iletkenlik değerlerinin kullanıldığı analiz sonuçları alındı. Ölçülen sonuçların önceden bilinen 
örnek özellikleri ile uyumlu olduğu gözlemlendi. Sensörler aracılığı ile sıcaklık, iletkenlik ve partikül sayısı 
(ışık saçılım oranı) verileri ile örnek su numuneleri analizi başarı ile gerçekleştirildi.



Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final

Yarışması

81

FİZİK

50.

Arda İNANÇ

Proje No: 17
Danışman

Yonca BOZKURT

DUŞTA D3 PREVİTAMİN D3 SENTEZLEYEN UV LAMBA SİSTEMLİ DUŞAKABİN
 Son yıllarda, D vitamini eksikliğinin yaygın kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, 
enfeksiyöz ve otoimmun hastalıklar gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu yaygın 
hastalıkların spektrumu endişe vericidir. D vitamini eksikliği artık küresel bir salgın olarak kabul 
edilmektedir. Günümüzde bu yetersizlik oral olarak giderilmeye çalışılsa da özellikle D3 vitamini emilim 
sorunu yaşayan malarbsorbsiyon, obezite hastaları ve yaşlılar için sorun büyümektedir. Son yıllarda. D 
vitamini ihtiyacının % 10-20 diyetle alındığı, % 90  ‘ının güneş ışığı (UVB) etkisi ile deride fotosentezle 
oluştuğu bilinmektedir. Yaşanılan bölgenin enlemi, mevsim, gün içi zaman, cilt tipi, yaş, güneş ışığına 
maruz kalan deri miktarı ve güneş koruyucu kullanımı deride D3 vitamini sentezini etkiler. Çalışmamız, 
deride Previtamin D3 sentezini sağlayabilecek dalga boyuna sahip bir UV lamba kullanarak deri tipine 
göre süre belirleyebilecek, duşa kabinlerde kullanılabilecek bir sistem tasarlamayı amaçlamaktadır.   

Çalışmamızda Previtamin D3  sentezleyebilecek UVB (295-315nm) dalga boyuna sahip PHILIPS CLEO 
Compact 20W SLV kullanılmıştır. UV lambamızın yüksek ışık gücünde  40 cm ve 1 m’den ayrıca 40 
cm’den dimmerle ışık şiddeti ayarlanarak üç ayrı ışık dalga spektrumu Photon Counts (1/s) ölçümlenerek 
metrekare başına düşen enerji miktarları (W/m2) hesaplanıp tekrar grafiklendirildi. Uluslararası kabul 
gören 7-DHC’nin absorbsiyon grafiği ,CIE eritem eylem spektrum grafiği , UV lambamızın  foton güç 
etki grafiği ile  birlikte incelenerek sonuçlandırıldı. Buna göre, UV lambamız ile Previtamin D3 sentezi 
gerçekleşir. UV lamba sistemimiz, çizdiğimiz bir duşa kabinde, cilt tipine uygun zaman ayarlayıcı bir 
sistem yaparak daha etkin bir hale getirilmiştir.
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Yasemin Tuğba ALGIN

Danışman
Şermin TUYGUNProje No: 18

IŞIĞIN BÜKÜLMESİ VEYA OPTİK HİLELERLE SAĞLANAN GÖRÜNMEZLİK
Aslında insanlar yüzyıllardır ‘görünmezliğin’ anahtarını aramışlardır. Nasıl mı? Mesela kamuflaj…          
Bulunduğumuz konuma şeklen uyum sağlayarak gizlenme arzusu… Yirmi birinci yüzyılın başlarından           
itibaren ise bu hususta mühim çalışmalara imza atıldığını söyleyebiliriz. Peki bizim projemiz 
görünmezlik araştırmalarının ne kadarını kapsamakta? 

Bilimsel bir çalışmanın; işlevsel olmasının yanı sıra, insan hayatını kolaylaştırması ve sadece 
(kağıt üzerinde) teorik bir boyutta kalmaması (uygulanabilirliği) de önem arz etmektedir. O hâlde 
çalışmamızın amacının hayatı kolaylaştırmak olduğu iddia edilebilir. 

Rochester Cloak; optik görünmezliği, daha doğrusu, herhangi bir engelin arkasını görmeyi sağlayan bir             
mercek düzeneğidir. Çalışma süresince bu düzenekten yararlanılmış, deneyler yapılmış, görünmezliğin 
nano teknolojik boyutu (bkz. metamateryaller) araştırılmış, Einstein’in göreliliği incelenmiş ve 
Rochester Cloak’in hayatı hangi alanlarda etkileyebileceği mevzusu üzerinde durulmuştur. Bu 
düzeneğin çalışma prensibi, bulunduğu yüzyılın başarılı icatlarından sayılan periskopunki kadar 
basittir. Ayrıca maliyeti ve ekonomik avantajları da göz önünde bulundurulduğunda, düzeneğin yararlı 
olacağı açıkça görülmektedir. Yani Rochester Cloak, günlük hayata uygulanabilir bir modellemedir.
Metamateryallerin faydaları ise sadece optik görünmezlikle sınırlı kalmamaktadır. Her alanda olumlu 
tesiri olan bir teknolojidir. 

Çalışma sonucunda Rochester Cloak’in (uygun mercekler ve hesaplamalar yardımıyla) savunmada 
kullanılabileceği düşünülen bir modeli hazırlanmış, metamateryallere farklı bir bakış açısı getirilmeye 
çalışılmış, birtakım yeni öneriler sunulmuştur. 4 adet double konveks lens kullanılan düzenekte, 
uzaklıkların görüntüye olan etkileri saptanmış ve değerlendirilmiştir. 
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Oğuzhan CEVİZ

Proje No: 19
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Sinan KURTMAN

DOĞRUSAL DEĞİŞEN FARK TRANSFORMATÖRLÜ (LVDT) TERAZİ
Teraziler günlük hayatta sıkça kullandığımız ölçme araçlarıdır. Aldığımız ürünleri tarttırıp ödemeyi 
ona göre yaparız. Yani teraziye güveniriz. Bu nedenle terazi tasarımında güvenilirlik ve hassasiyet 
büyük önem kazanmaktadır. Piyasada yaygın olarak kullanılan terazi sistemlerinde transdüzer olarak 
strain-guage denilen ağırlıkla değişen dirençler kullanılmaktadır. Gerek maliyetinin çok düşük olması 
gerekse kolay uygulanabilir olması dolayısıyla tercih edilmektedirler.  

Terazi tasarımında LCD ekran, ATmega 328P mikrodenetleyici, AD598 LVDT sinyal işlemcisi, AD8615 
hassas op-amp, LVDT transdüzer ve tartım tablası ile güç kaynağı kullanılmıştır. LVDT’den gelen 
sinyaller AD598 LVDT sinyal işlemcisi ile alınarak gerilim izleyici AD8615 op-amp ile güçlendirilmiştir. 
Elde edilen gerilim değeri ATmega 328P mikrodenetleyicinin Analog Dijital Dönüştürücü (ADC) giriş 
gerilimi seviyesine kaydırılmıştır. Analog değerler okunarak program kodları ile yorumlandı ve elde 
edilen ağırlık değerleri LCD ekranda görüntülenmiştir.  

Tartım tablasında oluşan en küçük bir hareket LVDT sensörde bir sapmaya yol açacak ve bunun 
sonucunda ise primerden salınan değişen manyetik alan iki sekonderden birine daha çok, diğerine ise 
daha az ulaşacaktır. Böylece sekonder sarımlarda oluşan indüksiyon akımları arasında fark meydana 
gelecektir. Sekonder sarımlarda oluşan gerilimler AD598 entegre devresi tarafından önce yükseltilecek 
sonra karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonucu oluşan     -V ile +V yine op-amp ile yapılan gerilim izleyici 
ile 0 ile +V arasına taşınacaktır. Elde edilen gerilim ATmega 328P mikrodenetleyicinin ADC girişinden 
ölçülerek LCD ekranda görüntülenecektir. 

Bu projede geliştirdiğimiz terazinin temeli strain-guage transdüzerlere göre üstün özelliklere sahip 
olan LVDT transdüzere dayanmaktadır. Dolayısıyla maliyetin önemsiz sayılabileceği hassas ölçüm 
gerektiren yerlerde kullanılabilecektir. Örneğin kimyasal tepkimeler için hammadde tartımı, ilaç 
hazırlama, biyokimyasal testler gibi. Sonuç olarak, biz bu terazinin hassas ölçümlerde kullanılmasını 
önermekteyiz.
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Simay Su KUMBASAR

Sudenur GÜLTEKİN

Proje No: 1
Danışman

Sibel KESER

ÜVEZ MEYVESİ ATIKLARINDAN DOĞAL YENİLEBİLİR BİYOFİLM YAPIMI
Biyobozunur film ve kaplamalar; gıdaları korumak, raf ömürlerini uzatmak amacıyla bir gıdanın 
yüzeyi üzerinde oluşturulmuş ince tabakalı, gıdayla birlikte yenilebilen, sentetik olmayıp doğal 
kaynaklardan elde edilen maddelerdir. Günümüzde artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak 
çoğalan çevre sorunları biyobozunur filmlerle ilgili çalışmaların önem kazanmasına sebep olmuştur. 
Bu proje çalışmasında doğal bir biyopolimer olan pektin ve antimikrobiyal özellikleri bulunan üvez 
bitkisi özütü kullanılarak biyobozunur filmlerin sentezi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır. Proje 
çalışmaları için öncelikle kullanılacak üvez meyveleri temin edildi. Ardından üvez meyve ekstresi 
laboratuvar koşullarında uygun yöntemler ile çıkarıldı. Çıkarılan üvez meyve ekstraktının agar 
kuyu difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal özellikleri araştırıldı. Daha sonra üvez katkılı pektinli 
biyobozunur filmler üretildi. Üretilen filmlerin fiziksel özellikleri belirlendi. Yapılan deneyler 
sonucunda, çapraz bağlı ve çapraz bağlı olmayan her iki grup hidrojel homojen ve saydam olarak 
elde edilmiştir. Çapraz bağlı hidrojellerin dayanıklılığının yüksek olduğu ve bu sebeple koruyucu 
film olarak kullanımının uygun olduğu tespit edilmiştir. Işık geçirgenlik özelliklerinin spektroskopik 
analizler sonucunda yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçları 
değerlendirdiğimizde üvez özütü içeren pektinli biyobozunur film kaplamamızın bazı iyileştiriciler 
kullanılarak gıda endüstrisinde rahatlıkla kullanılabileceğini gözlemlemiş olduk. Gelecekte petrol 
fiyatlarının artması ile yenilenebilir hammadde kaynaklarının daha da önem kazanacağı ve çevre 
dostu ambalaj ürünlerinin üretiminin günümüzdeki plastiklerin yerini alacağı düşünülmektedir. Bu 
sebeple petrokimyasal plastiklere göre hammadde sıkıntısı olmayan, çevre dostu, antimikrobiyal, 
biyobozunur filmimizin üretim ve kullanımı, birçok soruna çözüm bulacaktır.
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Danışman

Gülay GÜLTEKProje No: 2

BİYOAKTİF DERMATOLOJİK ORGANOFİLİK KİL-NANOKOMPOZİT SENTEZİ
Bu araştırmada, kozmetik formülasyonlarda yaygın olarak kullanılan kil (montmorillonit, MMT) 
mineralinin kullanım amaçları doğrultusunda etkinliğinin artırılması amacıyla yenilikçi bir yaklaşımla 
biyoaktif organofilik nanokompozitlerinin hazırlanması ve biyoaktivitesinin test edilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla yerli kaynaklardan alınan montmorillonit kili sedimentasyon yöntemiyle saflaştırıldı. Dodesil 
trimetil amonyum klorür çözeltisi kullanılarak montmorillonit kili organofilik (OMMT) hale getirildi. 
Organofilik montmorillonit organik bileşikleri çok kolay ve hızlı bir şekilde bünyesine katmaktadır. 
Şifalı bitkiler arasında bulunan ve baharat olarak kullanılan sumak (meyve kısmı) yerel aktarların 
birinden alınarak kurutuldu, öğütücüde öğütüldü ve n-hekzan ile 8 saat boyunca Soxlet düzeneğinde 
özütlendi. Özütteki n-kekzan vakum altında uzaklaştırıldı ve elde edilen katı tekrar su/etanol çözeltisi 
ile özütlenerek %95 verimle gıda kalitesinde (food grade) sumak özütü elde edildi. OMMT içerisindeki 
sumak özütü miktarı %1; %3 ve %5 olacak şekilde nanokompozitleri hazırlandı ve PEG-400 ile 
uyumlaştırılarak biyoaktiviteleri test edildi. Biyoaktivite testleri, deri yüzeyinde üreyen gram pozitif 
Staphylococcus aureus bakterisi kullanılarak Violet Bile Red Agar ortamında 37ºC’de yapıldı. Üç farklı 
bileşimde hazırlanan kil nanokompozitlerin tamamı Staphylococcus aureus bakterisinin üremesini 
inhibe ederek biyoaktif özelliğe sahip olduklarını gösterdi.

Özcan DENİZ
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Proje No: 3 

Ada YILDIRIM

Selin Öykü TANÖREN

Danışman
Arzu ERDEMİR

EYMİR GÖLÜ SU KALİTESİNİN SCENEDESMUS TÜRÜ MİKROALG İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Eymir Gölü’ndeki su kirliliğinin istenmeyen düzeye geldiği fark edilerek su kalitesinin iyileştirilmesi 
için alternatif ve yenilikçi bir çözüm bulmak amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda; fotosentez 
yapan ve besin olarak suda istenmeyen fazla nitrat (NO3-) ile fosfat (PO₄³⁻) kullanan Scenedesmus 
türü mikroalgin, Eymir Gölü su kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Mikroalgin oksijeni 
(O2) artırıcı ve nitrojen ile fosforu azaltıcı biyolojik aktivitelerinden yola çıkılarak su kalitesini 
iyileştirmesi beklenmiştir. Yöntem olarak, biri kontrollü tutulacak şekilde dört adet farklı oranlarda 
Scenedesmus kültürü eklenmiş Eymir Gölü suyu içeren düzenek hazırlanmıştır ve sabit koşullarda 
10 gün boyunca; sıcaklık, pH, O2, iletkenlik ve fosfat miktarı parametrelerinin nasıl etkilendiği 
gözlemlenmiştir. Sıcaklığın tüm düzeneklerde beklenilen şekilde sabit kaldığı; mikroalg bulunan 
düzeneklerde, kontrol grubuna göre oksijen miktarının ve pH değerlerinin arttığı, fosfor miktarının 
ve iletkenliğin ise azaldığı bulunmuştur. Bulgular değerlendirildiğinde parametrelerdeki değişimlerin 
anlamlı olduğu ve mikroalglerin belirtilen parametreleri su kalitesini iyileştirecek şekilde etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Proje sonuçlarının Eymir Gölü’ne uygulanması konusunda, Scenedesmus türü 
mikroalgin direkt göl suyuna karışmadan bir su arıtımı sistemi içerisinde kullanılması planlanmıştır.
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Yasemin KAVAL

Sude Nur YILDIRIM

Danışman
Öznur Pamukçu GEZERProje No: 4

POLİ(VİNİL PİROLİDON)/MAGNETİT NANOLİFLERİN SENTEZİ-FERRO-SPANÇ ÜRETİMİ

WHO verilerine göre her yıl 234 milyon ameliyat yapılmakta ve hasta vücudunda unutulan yabancı 
cisimlerin 1000-1500 operasyonda bir görüldüğü belirtilmektedir. Operasyon bölgesini temizlemek 
ve/veya tamponlamak amacıyla kullanılan sargı bezlerinin (spanç) hasta vücudunda unutulması 
komplikasyonlara neden olmaktadır. Spançların röntgen, ultrason vb. görüntüleme sistemleriyle 
belirlenememesi, sorunun anlaşılmasına engel olmaktadır.

Bu çalışmada piyasadaki spançlara alternatif, yapısında manyetik özellik gösteren Magnetit partiküller 
ve çeşitli görüntüleme sistemleriyle belirlenebilen Ferro-spançlar geliştirilmiştir. Sentezlenen 
magnetit partikülleri, sentetik bir biyopolimer olan PVP matris içinde karıştırılarak elektroeğirme 
yöntemiyle nanolif üretilmiştir. Yapısında farklı konsantrasyonlarda magnetit bulunan nanolifler, ince 
pamuk üzerinde, etrafı sargı beziyle sarılı manyetik spançlar hazırlanmış, görüntüleme sistemleriyle 
su emme kapasiteleri incelenmiştir.

Magnetit partiküllerinin FTIR, TGA, partikül boyutu analiz sonuçlarını sentezlendikten sonra ağırlıkça 
%5, 10, 15, 50 oranlarında PVP matrise katılan Magnetit partikülleri, elektroeğirme yöntemiyle PVP/
Magnetit nanoliflerin üretiminde kullanıldı. PVP matrise fiziksel olarak bağlandığı, moleküler yapısını 
bozmadığı anlaşılmış, DSC analizinden Magnetit miktarının artmasıyla Tg sıcaklığının ötelendiği 
görülmüştür. TGA sonuçlarının, termal dayanımlarını arttırdığı ve %15 oranının optimum seviye olduğu 
belirlenmiştir. Magnetit içeriği en fazla olan PVP/Magnetit-50 nanoliflerinin, pamuk, sargı bezi arasında 
manyetik Ferro-spançlar üretilmiş, ticari spançlara alternatif düşünülmüştür. Su emme kapasitesi ticari 
spançlara göre 2 kat daha fazla su emen manyetik Ferrospançların, düşük miktarlarda Fe3O4/magnetit 
partikül örneklerinin röntgenle belirlenememesi dezavantaj gibi görünse de miktarlarının artırılmasıyla 
çözümlenebilir. Daha hassas bir görüntüleme yöntemi olan mamografide manyetik Ferro-spancın 
magnetit partikülleri tespit edilmiş; çalışmanın ileri aşamalarında röntgen analiziyle görüntülenebilmesi 
için TiO2, ZnO gibi çeşitli metal oksitlerle yüzey modifikasyonu gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
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Hamide Ayçin SÖNMEZ

Senanur EVECEN

Proje No: 5
Danışman

Fatma BAKAR

ALTIN NANOPARTİKÜL GLİKOKONJUGAT PROFİLAKTİK İLAÇ DİZAYNI VE İN VİTRO 
UYGULAMALARI
Nötropeniya kanser kemoterapisinde sıklıkla görülen nötrofil düşüklüğü durumudur. Nötropeniyanın 
ciddi olduğu veya ateşli olduğu durumlarda vücudun mikrobiyal enfeksiyonlara maruz kalması ile ölüm 
ve ciddi hastalık durumları oluşmaktadır. Profilaktik antibiyotikler ve nötrofil üretimini artırıcı granülosit 
koloni stimüle edici (G-CSF) lerin kullanımı ile nötropenija durumunda hastanın mikroorganizmalara 
karşı korunması sağlanır. Profilaktik antibiyotikler ve G-CSF kullanımı yan etki göstermesi, bakterilerin 
direnç geliştirmesi, kemoterapinin ertelenmesi ve invazif uygulamalara ihtiyaç duymaları nedeniyle 
istenilen başarıda değillerdir. Bu çalışmada, tüm bu durumların üstesinden gelmek ve profilaktik 
ilaçların, mikroorganizmaların bertaraf edilmesinin yanı sıra, antikanser özelliklerine sahip olan 
yeni ilaçların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, karbonhidrat-lektin etkileşimlerinin yüksek 
hassasiyet ve spesifikliklerinden ötürü şeker ligandlar geliştirilmiştir. Geliştirilen şeker ligandları altın 
nanopartikül glukokonjugatların sentezinde kullanılmıştır. Şeker ligandları şekli ve boyutu kontrol 
edilebilen altın nanopartikül glukokonjugatları (AuNP-GJ) sentezlenerek in vitro antibakteriyel (gram 
– ve +) ve antikanser (meme ve akciğer) uygulamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, şeker ligand 
materyalinin kimyasının hedef bakteri ve kanser türüne uygun olarak seçilerek AuNP-GJ sentezi ve 
sonrasında kanser ve bakteri gelişiminin önüne geçerek elimine edilmeleri için profilaktik AuNP-GJ 
geliştirilmesine olanak sağlayacağını göstermektedir. Elde edilen başarılı sonuçlar, AuNP-GJ’ların 
mevcut profilaktik antibiyotik ve G-CSF’lerin yerine kullanılabileceği fikrini oluşturmaktadır.
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Evindar DAYAN

Nazar GÜNEŞ

Danışman
Hüsnü DİKKAYAProje No: 6

BİTKİLERİN VERİMİNİ ARTTIRACAK GÜBRE YAPIMI VE BİTKİ KORUMA ELDESİ
Bu projenin çıkış noktası; topraktaki verimin yıllar geçtikçe azalması nedeniyle bitkilerin büyüme 
ve gelişmesinin olumsuz etkilenmesiyle toprağın yapısında azalan ve bitkinin ihtiyaç duyacağı 
besinleri evsel atıklarımızı kullanarak elde ederek toprağa yeniden kazandırıp, Kazandırılan kalsiyum, 
potasyum ve gümüş koloidinin toprağa ve bitkinin gelişimine bir etkisinin olup olmadığını anlamaktır. 
Projede bitki olarak domates bitkisi seçilmiştir. Evsel atık olarak ise yumurta kabuğu ve muz kabukları 
seçilmiştir ki daha birçok evsel atık bu şekilde kullanılabilir.Bunun yanında, bitkinin toprak üstünden 
korumasını sağlayacak olan koloidol gümüş elde etmek için gümüş çubuklar seçilmiştir. Bu seçilen 
bitkinin ihtiyacı olan maddelerden elde edilen gübre ,eşit şartlarda ve eşit miktardaki toprakta farklı 
saksılarda bulunan domates bitkisinin birine verilip diğerine verilmeyerek aynı süre içerisinde bu 
gübrenin domates bitkisine nasıl bir etkiyi ne kadar sürede verdiği kayıt altına alınacaktır.
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Beliz KARGI

Boran DÜŞEN

Proje No: 7
Danışman

Gülay DEMİRCİ

ATIK PALMİYE LİFLERİNDEN ALEV GECİKTİRİCİ ISI VE SES YALITIMI SAĞLAYAN 
KOMPOZİT MALZEME
Enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, enerjiyi harcarken kazanmamız gerektiğini göstermektedir. Bu 
da enerji kaybını en aza indiren yalıtım malzemelerine olan ihtiyacı arttırmıştır. Artan nüfus yoğunluğu 
gürültü kirliliğinin oluşmasına sebep olmuş ve ses yalıtım malzemelerine olan ihtiyacı da arttırmıştır.

Projemizin amacı, çevremizde çok fazla atık olan doğal palmiye yaprak ve gövde liflerinden antifungal, 
alev geciktirici, ısı ve ses yalıtımı yapan ucuz, hafif yalıtım malzemesi yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
atıklar değerlendirilmiş, yalıtım malzemesinin maliyeti düşürülmüş, enerjiden tasarruf edilmiş ve ses 
yalıtımı ile kaliteli bir yaşam hedeflenmiştir.

Budanmış ve atık olarak ayrılmış palmiye yaprak-gövde lifleri alınıp, yıkanmıştır. 0.5M NaOH çözeltisi 
ardından kütlece %5’lik asetik asit çözeltisi ile ön işlemden geçirilmiştir. Elde edilen lifler yanmayı 
geciktirici kimyasallarla muamele edilmiş ve 45 derecelik yanmazlık testini başarıyla geçmiştir. Doğal 
lifler çok esnek oldukları için eğmezlik testi uygulanmamıştır. Poliakrilonitril(PAN) DMF’de çözülmüş 
ağırlıkça %30 oranında atık mermer tozu karıştırılmıştır. PAN-atık mermer tozu kompozit malzemeye 
eğmezlik ve basınç testleri yapılmış ve yalıtım malzemeleri standartlarında olduğu görülmüştür. Liflerin 
ısı iletimi cam yünü referans alınarak kıyaslanmış ve cam yününden daha az ısıyı ilettiği ölçülmüştür. 
PAN-atık mermer tozları kompozit ile doğal liflerden iki katmanlı sandviç kompozit malzeme 
üretilmiştir. Üretilen sandviç kompozit malzemeden 15x15x15 cm boyutlarda kutu yapılıp beyaz ses 
ile tam yansımasız odada ses yalıtım testi yapılmış ve ses basınç şiddetini 54 kat azalttığı ölçülmüştür. 
Isı ve ses yalıtımı standartlara uygun, doğal atık liflerden alev geciktiricili sandviç kompozit malzeme 
başarıyla üretilmiştir.
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Elif GÜVEN

Timuçin TOPCU

Danışman
Şenay UÇARProje No: 8

MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS VE MYTİLUS EDULİS KABUĞUNUN ANALİZ 
EDİLMESİ VE KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ
Mytilus galloprovincialis ve Mytilus edulis, Mytilidae (Yenen Midyeler) familyasına ait midye 
türleridir. Günümüzde her iki türün dünyada kullanımı yaygındır. Bu projede temel amacımız Mytilus 
galloprovincialis ve Mytilus edulis kabuklarının kablo sektöründe izolasyon ve kılıf malzemesi olarak 
kullanılan PVC bileşiklerinde alternatif dolgu malzemesi olarak kullanılmasını sağlamak, elde edilen 
bileşiklerin fiziksel testlerinin yapılmasıdır.

Mytilus galloprovincialis ve Mytilus edulis kabukları bol miktarda bulunup kabukların kullanım alanlarının 
sınırlı olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında Mytilus galloprovincialis ve Mytilus edulis kabukları ilk 
olarak toz haline getirilmiş, yapısal analizleri FT-IR testiyle yapılmıştır. Yapısal olarak kalsite benzediği tespit 
edilmiştir. Kalsitin; plastik, boya, gıda, inşaat gibi birçok sektörde kullanımı mevcuttur. Kablo sektöründe 
yalıtım ve kılıf katmanlarında kullanılan PVC bileşikleri dolgu maddesi olarak kalsit içermektedir. Mytilus 
galloprovincialis, Mytilus edulis ve kalsite; sıcaklık ve zamanın bir fonksiyonu olarak kütle kaybını ölçmek 
için TGA, ısı kapasitesinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini incelemek için DSC testi yapılmıştır. Testlerden 
sonra Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis ve kalsit ile üç farklı PVC bileşiği hazırlanmıştır. Hazırlanan 
bileşikler preste plaka haline getirilmiştir. Bu plakaların yoğunlukları bulunmuş; çekme-uzama, termik 
stabilite, izolasyon direnci testi uygulanmıştır. Bu testlerden olumlu sonuç alınmıştır.

Alternatif dolgu malzemesi olarak atık midye kabuklarının kullanımı doğadaki döngüye katkı 
sağlayacağından bu malzemelerden elde ettiğimiz tozların sanayide uygulamalı olarak kullanılması 
motivasyonumuzu arttırmıştır.

Mytilus galloprovincialis ve Mytilus edulis yenen midye türleri olduklarından tüketimlerinden 
sonra kabuklar çöp olmaktadır. Sanayide hammadde olma potansiyeline sahip bu kabuklar 
değerlendirilebilecekken Türkiye’nin ekonomisi açısından kayıp oluşturmaktadır. Mytilus galloprovincialis 
ve Mytilus edulis kabuklarına uyguladığımız testlerden olumlu sonuç çıkmasından dolayı bu kabukların 
plastik sektöründe kullanılmasının Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.
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ROZA YALÇIN

Proje No: 9
Danışman

Ümmühan YOKUŞ

FRUKTOZ KAYNAKLI PROTEİN GLİKASYONUNA KARŞI DEFNE (LAURUS NOBİLİS)  
YAPRAĞININ ETANOL EKSTRAKTININ ANTİGLİKASYON AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Son yıllarda fruktozlu gıdaların ve içeceklerin tüketiminin artmasıyla metabolik hastalıklarda hızlı bir 
artış meydana gelmiştir. Aşırı fruktoz obezite, diyabet ve nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı için risk 
faktörüdür. İleri Glikasyon Son Ürünlerin (AGE) modern beslenmeyle ilişkili metabolik hastalıkların 
patogenezinde ortaya çıkan bir olgudur. Diyabet görülme sıklığı dünyada artmakta olup, Türkiye 
Avrupa’da birinci sıradadır. Diabetes mellitus, insülin salınımı, insülin etkisi veya her ikisinde de 
bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabetli 
hastaların uzun süre ile hiperglisemiye maruz kalmaları sonucu nöropati, nefropati ve retinopati 
komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır. Bu komplikasyonların gelişmesinde ileri glikasyon 
son ürünlerinin rol oynadığı düşünülmektedir. 

Defnegiller familyasından, Defnenin (Laurus nobilis), Dünya’daki üretiminin neredeyse tamamı 
ülkemizde yapılmaktadır. Defne, antibakteriyel ve kan şekerini dengeleyici etkisiyle bilinmektedir. Bu 
projede defne yapraklarının etanol ekstraktının ve tip II diyabet tedavisinde kullanılan aminoguanidinin 
in vitro fruktoz kaynaklı protein glikasyonuna karşı koruyucu etkileri incelendi. Defne yaprağının 
öncelikle total fenolik ve flavonoid bileşen miktar tayini yapıldı. Defne yaprakları sokslet ekstraksiyon 
metoduyla etanol ile ekstrakte edildi. Defne yaprakları ekstraktının toplam fenolik, toplam 
flavonoid içerikleri belirlendi. Defne yaprağının ektraktı ve aminoguanidinin in vitro Bovine Serum 
Albumin (BSA)/Fruktoz sistemi ile modifiye edilen proteinler üzerine antiglikasyon etkileri floresans 
spektroskopisi ile araştırıldı.

Defne yapraklarının gallik asite eşdeğer toplam fenolik bileşen miktarı 0.0330 ± 0.001μg GAE/mg 
ekstrakt, quercetine eşdeğer toplam flavonoid eşdeğeri 0.0950 ± 0.021μg QUE/mg ekstrakt olarak 
bulundu.

Sonuç olarak, defne yapraklarının fruktoz kaynaklı protein glikasyonunun oluşumunu önlemede 
belirgin bir inhibisyon etkisi gösterdiğinden dolayı anti-glikasyon ajanı olma potansiyeline sahip 
olduğunu da göstermektedir ve tip II diyabetin tedavisinde klinik uygulamalara sahip olabilir.
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Zehra Eylül SİNLER

Beyza BAYRAM

Danışman
Semra Çelik YENİGÜNProje No: 10

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ KAYNAKLI AKTİF KARBON VE POLİSTREN KÖPÜK ATIĞI İÇEREN 
POLİMERİK KOMPOZİT ÜRETİMİ, ÜRETİLEN POLİMERİK KOMPOZİTİN YALITIM 
MALZEMESİ OLARAK KARAKTERİZASYONU

Bu proje çalışmasında zeytin çekirdeğinden elde ettiğimiz aktif karbon, polistren köpük atığı, barit, 
sodyum pentaborat anhidriti ve silisyum üretim aşamalarından geçirilerek ısı, ses, su, radyasyon, 
zehirli gazların yanı sıra kötü kokuları da yalıtabilme özelliğine sahip “beşibiryerde doğal optimum 
kalkan” olarak adlandırdığımız yalıtım malzemesi olarak kullanmayı hedeflediğimiz bir polimerik 
kompozit ürün elde edilmiştir.

Projemizde nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Atık zeytin çekirdekleri aktif karbon haline 
dönüştürülmüştür. Zeytin çekirdeği kaynaklı aktif karbon, polistren köpük atığı, sodyum pentaborat 
anhidriti, barit, silisyum kullanılarak deneysel çalışma sonucu yalıtım amaçlı polimerik kompozit ürün 
elde edilmiştir. Elde edilen polimerik kompozit ürüne ses yutum ve ses geçiş kaybı testi, ısı geçirgenlik 
testi, yüzeysel yanma testi, radyasyon tutma testi, sertlik testi, üç noktadan eğme testi, eğme dayanımı 
ve mukavemet testi, su alma testi şeklinde testler yapılarak üretilen polimerik kompozit malzemenin 
yalıtım malzemesi olarak karakterizasyonu incelenmiştir.

Bu proje çalışması sayesinde polistren köpük atıkları, atık zeytin çekirdekleri gibi atık maddelere 
yeni kullanım alanları sağlanacağı, atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılacağı, çevre kirliliğinin 
önüne geçileceği, ülkemiz ekonomisine katkı sağlanarak, ülkemiz açısından dışarıya bağımlılığımızın 
azaltılması öngörülmektedir.
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Ahmet Kadir YALÇINKAYA

Başak ESER

Proje No: 11
Danışman

Sevil CANDAL

PAMUK ÇEKİRDEĞİ KÜSPESİ VE PAMUK SAPI KULLANILARAK ALTERNATİF 
KOMPOZİT ÜRETİMİNE EKOLOJİK YAKLAŞIM, SÖKE ÖRNEĞİ
İnşaat sektöründe kullanılan yer döşemeleri, duvar ve tavan kaplamalarında dayanıklılığı arttırmak, 
birçok yönden yalıtım sağlamak enerji verimliliği açısından gerektiği düşünülmektedir. Elde edilecek 
kompozitlerin geri dönüşümünde çevreye zarar vermemesi ekolojik denge açısından önem arz 
etmektedir. Yöremizdeki geçim kaynağı olan pamuk atıklarından yararlanarak ağaçların kesilmesi 
önlenebilir ve ekonomiye katkı sağlanabilir diye düşünülmektedir.

Bu çalışmada kompozit malzemeyi matris özelliğindeki epoksi ve takviye malzemesi pamuk bitkisinin 
atığı olan sapı ve çekirdeği kullanılmıştır. Ayrıca literatür araştırmalarından elde edilen bilgilere göre 
radyasyon etkilerini azaltıcı, antimikrobiyel, zararlı virüsleri temizleme özelliğindeki bentonitler döküm 
sanayisinde, kalıpta genişleme ve deformasyonu önlemektedirler. Döküm sanayisindeki kabuklanma 
probleminin minimuma indirilmesi mümkündür. Bu bilgilerle elde edeceğimiz kompozit hem ekolojik 
etkileri olan, hem geri dönüşümü mümkün olan, hem de bitkisel atıklardan elde edildiğinden ekonomik 
olacak diye düşünülmektedir. Dolayısıyla bu projenin amacı Söke Ovası’nda en büyük geçim kaynağı 
olan pamuk bitkisi atığıyla kompozit üretilerek çevreye zarar vermeyen alternatif bir hammadde 
kaynağı üretilebilmek.

Çalışmada pamuk sapının ve pamuk çekirdeği küspesinin epoksi ile %5,%10,%15 oranlarında 
karıştırılmasıyla elde edilen kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri karşılaştırılmıştır. Işık sensörü 
ile ışık geçirgenlikleri karşılaştırıldığında epoksi reçinesinin takviye elemanı kullanılmadan elde edilen 
numunesinin ışığı en çok geçirdiği ve çoktan aza sırasıyla %5,%10,%15 pamuk çekirdeği örneği, %5, %10, 
%15 pamuk sapı örneği sonuçlanmıştır. Kompozit örneklerinden %15 pamuk sapı içeren numune ışığı 
en az geçirmiştir. Mukavemetlerinin karşılaştılması epoksi ile elde edilen nunumenin en az mukavemete 
sahip olduğu, takviye elemanı eklenen numunelerden en çok mukavemete sahip numunenin %15 
pamuk sapı örneğinde olduğu görülmüştür. Ses geçirme düzeneğinde ses geçirgenliklerinde benzer 
özelliklerle karşılaşılmıştır.



95

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final

YarışmasıKİMYA

50.

 

İclal DİDİN

Danışman
Mustafa Kemal KALKANProje No: 12

PETROL ATIĞI FULÜEN İLE YANMAYAN YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİ

Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane bulunmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak da yıllık ortalama 600 
bin yeni daireye ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak yeni yapılan binalarda yalıtım olmasına rağmen, belirli 
bir yaşın üstündeki binalarımızın ısı yalıtımı bulunmamaktadır. Türkiye’deki bina sayısının yaklaşık 
8,5 milyon olduğunu, bunun da %86’sının konut olduğu göz önüne alınırsa, yapılacak tasarrufun 
maddi karşılığı yılda 7 milyar dolardır. Bu tasarrufun ülke ekonomisine yapacağı katkı da kayda değer 
miktarda olacaktır.

Son yıllarda meydana gelen yangınlarda dış cephelere uygulanan yalıtım malzemelerinin alev alarak 
yanması kamuoyunda çok yer almış ve ısıya daha dayanıklı yalıtım malzemeleri üretebilir miyiz 
sorusuyla bu projeye yönelmemize sebep olmuştur. Bu çalışmamız ile çok düşük maliyetli ve ısıya 
daha dayanıklı bir yalıtım malzemesi elde edilmeye çalışılmıştır. Atık madde niteliğinde olan fulüen 
maddesini kullanarak maliyeti düşük ve ekonomiye katkı sağlayacak bir hammadde ile ısıya dayanıklı 
bir yalıtım malzemesi elde edilmiş olacaktır.

Konu ile ilgili literatür tarama yapılmıştır. Deneysel yöntem kullanılmıştır. Deneyler 3 kez tekrarlanmış, 
güvenlik tedbirlerine dikkat edilmiştir. Çalışmada materyal olarak rafinerilerden temin edilen ve 
fulüen olarak isimlendirilen katı atık madde kullanılmıştır.

Petrol rafinelerinde yaklaşık %20-40 oranında kalan ve fulüen olarak isimlendirilen kısmın 
kullanılabilirliği incelenmiştir. Yaptığımız çalışmalarda katalizör olabilecek polimer üretilmiştir. 
Çalışmada fulüene %10 oranında katalizör katılarak yaklaşık 400 ºC’ye kadar 3 saat ekstraksiyon 
işlemi uygulanmıştır. Ekstarsiyondan geriye %10 oranında tortu kaldığı belirlenmiştir. Kalan tortunun 
özellikleri incelendiğinde; koyu renkli, kuru, leke bırakmaz, düşük yoğunluklu ve yanmaz özellikte 
olduğu görülmüştür. İstenilen şekil verilerek binalarda rahatlıkla dış cephe yalıtım malzemesi olarak 
kullanılabileceği tespit edilmiştir. Elde edilen bu malzemenin yalıtım malzemesi olarak kullanılması 
halinde emsallerine göre çok daha düşük maliyetli olabileceği gözlemlenmiştir.
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Rümeysa SELÇUK

Zeynep YILDIZ

Proje No: 13
Danışman

Bahtışen RAMOĞLU

ATIK PEÇETEDEN YANMAZ TEKSTİL ÜRÜNÜ ELDESİ
Günümüzde kullanılan tekstil ürünlerinin çoğu kolayca tutuşup yanabilen malzemelerdir. Kentleşme, 
nüfus artışı veya yanlış şehir planlamalarının bir sonucu olarak yangın riski ve yangının yol açtığı maddi 
ve manevi kayıplar azımsanmayacak bir boyuttadır. Bununla beraber geri dönüşümü sağlanamayan 
peçete gibi selülozik maddeler büyük çaplı çevre kirliliklerine ve ekonomik kayba sebep olmaktadır.

Bu çalışmada atık peçetelerin geri kazanımından elde edilen ürüne borik asit, Wolmanlt karışımı ve 
kalsiyum karbonat gibi güç tutuşurluk bileşikleri doğrudan ve sinerjik olarak eklenerek numunelerin 
yanma karakterizasyonu araştırılmıştır. Böylece geri dönüşümü sağlanamayan atık peçetelerin geri 
kazanımıyla çevre temizliğine katkıda bulunmak ve yanmaz tekstil ürünü elde etmek amaçlanmıştır. 
Böylece yangınların önlenmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Çalışmada bakır sülfat penta hidrat ve sodyum hidroksit çözeltileri karıştırıldı. Oluşan çökeleğe NH3 
çözeltisi eklendi ve Schweitzer’s reaktifi elde edildi. Reaktife peçete eklendi ve yirmi dört saat bekletildi. 
Karışım şırıngayla çekilerek sülfürik asit çözeltisine enjekte edildi. Oluşan ipliksi yapılar süzüldü. Güç 
tutuşurluk için Wolmanlt karışımı, borik asit ve kalsiyum karbonat kullanılarak absorpsiyon çektirme 
yöntemi uygulandı. Numuneler 1 hafta bekletildikten sonra kare prizma şeklindeki kalıplara dolduruldu. 
Dikey yanma testi ile yanma karakterizasyonu ve nem tayini yapıldı. Güç tutuşurluk sağlayan 
bileşikler ve karışımların sinerjik etkileri karşılaştırıldı. Deneysel bulgulara göre sinerjik etkinin yanma 
parametrelerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. En iyi etki %70 borik asit içeren 
numunede görülmüştür. Çalışma sonucunda atık peçeteden yanmayan tekstil ürünü elde edilebileceği 
görülmüştür.

Pek çok otel, resmi kurum vb. işyerlerindeki atık peçetelerin toplanması ve elde edilen ürünün çadır, 
halı, döşeme vs. gibi alanlarda kullanılması önerilmektedir.
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Selay Nisa ŞAHİN

Danışman
Fatma DAĞLIProje No: 14

CAST VE ELEKTROSPİN YÖNTEMLERİYLE ÜRETİLEN NANOZEOLİT KATKILI 
BİYOBOZUNUR PVA/PEKTİN KOMPOZİTLERİNİN KARAKTERİZASYONU
Çevre kirliliğinin önlenmesine ve insan sağlığının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar özellikle 
ambalaj üretiminde petrol kaynaklı geleneksel malzemelerin yerine biyobozunur sentetik polimerlerin 
ya da biyopolimerlerin kullanımını önermektedir. Biyopolimer filmlerin zayıf mekanik özellikleri ve 
neme karşı aşırı duyarlı olmaları ambalaj sanayisindeki kullanımlarını sınırlamaktadır. Diğer taraftan 
biyopolimerlerin mekanik ve bariyer özelliklerinin geliştirilmesi ve doğada bozunma sürelerinin 
artırılması için nanoteknolojik uygulamalara olan ilgi giderek artmaktadır. Polimerlere istenen bazı 
özellikler kazandırabilmek amacıyla maddelerin belli oranlarda, belli koşullarda makroskobik düzeyde 
bir araya getirilmesiyle yapılan kompozit üretimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Bu çalışmada; cast ve elektrospin yöntemleriyle pektin ve nanozeolit katkılı polivinil alkol (PVA) 
kompozit/nanokompozitleri sentezlenerek; PVA’nın mekanik, fiziksel ve termal özelliklerinin olumlu 
yönde değiştirilmesi ve yanmaya dirençli biyobozunur ambalaj filmlerinin üretilmesi amaçlandı.

PVA’nın kütlece %10’luk çözeltisi hazırlanarak cast ve elektrospin yöntemleriyle saf PVA, PVA/
Pektin(%2) ve PVA/Pektin(%2)/Nanozeolit(%2) kompozit filmleri üretildi.

Polimer ve kompozitlerinin yüzey özelliklerini belirlemede Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), 
termal davranışlarını incelemede Termogravimetrik Analiz Yöntemi (TGA), kimyasal yapısını belirlemek 
için Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopisi (FTIR), mekanik davranışları için çekme dayanım ve 
biyobozunur özelliklerinin tespiti için çözünme süresi testleri uygulandı.

Yapılan analizler sonucunda; elektrospin yöntemiyle üretilen PVA/Pektin/Nanozeolit kompozitinin 
en yüksek termal dayanımı gösterdiği, Pektin katkısının hem hidrofilik özelliği sebebiyle su çekerek 
hem de mekanik mukavemeti azaltarak biyobozunur özelliğe katkıda bulunduğu, nanozeolit katkısının 
pektin varlığında azalan mekanik mukavemeti artırdığı görüldü.

Sonuç olarak; iki farklı yöntemle üretilen Polivinil alkol ve kompozitlerinin karşılaştırılmalı olarak 
incelendiği bu çalışmada, elektrospin yöntemiyle üretilen PVA/Pektin/Nanozeolit kompozitinin suya 
dayanıklılığını artıracak daha ileri çalışmalarla, yanmaya dirençli ve biyobozunur ambalaj malzemesi 
üretiminde kullanılması mümkün olabileceği söylenebilir.
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Buse Damla EMRE

Proje No: 15
Danışman

Tuba GÜLER

İÇME SULARINDA AĞIR METALLERİN, DEFNE ÇEKİRDEĞİ POSASI KULLANILARAK 
GİDERİLMESİ
İnsanların en önemli ihtiyaçlarından biri sudur. İçme suyu daima temiz ve kokusuz kullanılmalıdır. 
Günümüzde endüstrinin hızla gelişmesi, nüfusun çok hızlı artması, insanların lüks yaşama isteği ve 
dünyanın çoğu yerinde olan savaşlardan dolayı tatlı su kaynakları devamlı kirletilmektedir. 21. yy. da 
ülkesinde içme suyu bulamayan insanlar bulunmakta, milyonlarca insan içme ve kullanma suyundan 
bulaşan kimyasal ve biyolojik unsurlar nedeniyle hastalanmakta hatta ölmektedir. Bu araştırmada 
İskenderun şebeke suyu ve metalik depo sularında mevcut ağır metal içeriği belirlenmiştir. İnsan 
sağlığına zararlı olan bu metallerin, içme sularından giderilmesi amacıyla doğal bir adsorban özelliği 
olup olmadığını araştırdığımız defne posasının çekirdekleri kullanılmıştır. Toz haline getirilen defne 
çekirdekleri bir kolona doldurulduktan sonra ağır metal içeren içme suyu kolondan geçirilmiştir. Doğal 
adsorban tarafından adsorbe olan içme suyunun ICP analizleri sonucu ağır metal içeriğinin özellikle 
As için %74-79, Cd için % 99, Ni için %54-99, Pb için %99, oranında azaldığı belirlenmiştir. Yumurta 
kabuğu, antep fıstığı kabuğu, fındık kabuğu, pirinç kabuğu, zeytin çekirdeği vb. doğal adsorbentlerle As 
giderme çalışmaları yapılmıştır. Bu adsorbentlerin arsenik giderme kapasitesi yüzde 21-67 aralığında 
değişmektedir(Karagöz, 2011). Defne çekirdeklerinin absorpsiyon özelliğinin olup olmadığını 
araştırdığımız bu çalışmada yüzde 74-79 aralığında arsenik absorpsiyon kapasitesi göstermesi bu 
çalışmanın umut vaat etmesi açısından önem teşkil etmektedir. Defne çekirdeği posasının doğal bir 
adsorban özelliği gösterdiği görülmüştür.
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Danışman

Şengül Tuğba ÖZEKEN BERBERProje No: 16

SAFRANİN O VE KRİSTAL VİYOLE BOYAR MADDELERİNİN PYRACANTHA COCCİNEA 
BİYOKÜTLESİ İLE ADSORPSİYONU
Bu projenin amacı, ekolojik dengeyi bozan, canlıların sağlığını tehdit eden zararlı boya maddelerinin 
giderilmesi için doğa dostu, uygulanabilir, ekonomik ve verimli bir metot geliştirmektir. Biyolojik 
olarak zor parçalanan boyaların ve metal kirleticilerin sulu bir ortamda bir biyokütle tarafından 
tutulmasına “Biyosorpsiyon” denir. Biyosorpsiyon, biyolojik alt yapılı ve düşük maliyetli bir metot 
olması nedeniyle, son yıllarda popüler bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu projede, endüstride 
yaygın bir biçimde kullanıldıktan sonra, atık sularla birlikte yüzey su kaynaklarına ulaşan kristal viyole 
ve safranin O boyalarının model çözeltileri hazırlandı. Ultraviyole-Görünür bölge spektrofotometresi 
ile ateş dikeni Pyracantha coccinea, biyokütlesi içeren model çözeltilerin, belirli zaman aralıklarında 
ve içerdiği boyanın karakteristik bir özelliği olan absorpsiyon dalgaboyunda, absorpsiyon pikinin 
şiddeti ölçüldü. Absorpsiyon pikinin şiddeti, sıvı kısımdaki boyanın konsantrasyonu ile orantılıdır. 75. 
dakikadaki pik şiddeti ile biyokütle içermeyen başlangıç çözeltilerinde ölçülen pik şiddeti kıyaslanarak 
absorpsiyon verimi hesaplandı. Absorpsiyon pikinin şiddetindeki düşüş, sudaki boya konsantrasyonun 
azalmasıyla açıklanabilir. Böylece, boyanın tamamının veya bir kısmının biyokütle tarafından 
absorbe edildiği anlaşılmaktadır. Bulgular, kırmızı meyveli ateş dikeninın, safranin O ve kristal viyole 
boyalarının gideriminde biyokütle olarak kullanılabileceği hipotezini desteklemektedir. Safranin O 
gideriminde %100 ve kristal viyole gideriminde %87,67 verim alınmıştır. Projenin geliştirilmesi için; 
su sertliği ayarlanmış model çözeltilerde biyosorpsiyon davranışının incelenmesi, model çözelti 
yerine endüstriyel atık su numuneleri ile deneylerin tekrarlanması, çok sayıda zararlı azo boyar 
madde ve ağır metal kirliliği üzerine ateş dikeni biyokütlenin adsorpsiyon davranışının araştırılması, 
konsantrasyon limitlerinin ve optimum şartların belirlenmesi planlanmaktadır. Proje sonuçlarının 
akademik platformlarda yayınlanması hedeflenmektedir.

İdil BÜYÜKGÖLCİGEZLİ
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Zeynep Dilara BALKAN

İbrahim Mert KOTBAŞ

Proje No: 17
Danışman

Ömer ÖZCAN

ALZHEİMER HASTALIĞININ TERAPÖTİK UYGULAMALARINDA IN SİLİKO 
YÖNTEMLERLE ASETİLKOLİNESTERAZ VE BÜTİRİLKOLİNESTERAZ 
İNHİBİTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Alzheimer günümüzde 40 milyondan fazla insanın hayatını etkileyen bir hastalıktır. Demansın 
prevalansı en yüksek tipi olarak görülmesine rağmen hala Alzheimer hastalığının gizemi çözülememiştir. 
Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan yollardan biri de asetilkolinesteraz inhibisyonudur. Bu 
projede Alzheimer hastalığına sebep olan asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimlerinin in siliko 
yöntemlerle geliştirilmiş moleküllerle inhibisyonu amaçlanmıştır.

Asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesterazın optimal inhibisyonunu hedefleyen bu projede, in siliko 
yöntemlerden yararlanılmıştır. In siliko yöntemlerle ilaç tasarımı, bilgisayar ortamında fizyolojik 
koşulların simüle edilmesiyle oluşturulan yeni nesil analiz yöntemidir. In siliko yöntemler sayesinde 
bilimsel çalışmalar çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde ilerletilebilmektedir. Bilgisayar 
ortamında bir molekül bankasından aldığımız 25.000 molekülün terapötik aktivite testleri ve toksisite 
testleri yapılarak bu moleküllerin önce Alzheimer hastalığına karşı terapötik aktiviteleri daha sonra 
ise insan vücuduna alındığı zaman ne çeşit yan etkiler oluşturabilecekleri hesaplandı. Daha sonra bu 
moleküllerin kenetleme (docking) işlemleri yapılarak asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz üzerindeki 
bağlanma enerjileri ve uyumları ölçüldü ve raporlandı.

In siliko testlerle bilgisayar ortamında gerçekleştirdiğimiz terapötik aktivite, toksisite, uyumluluk 
ve bağlanma enerjileri analizleri sonucunda, teste tabi tutulan 25000 molekülden testlerin hepsini 
başarıyla geçen moleküller not edildi ve test sonuçlarını doğrulama için testler tekrarlandı. Her iki 
denemede de başarılı sonuç veren AG-690/40756290, AG-690/40699126, AP-970/43012393, AI-
204/42991726, AO-080/43378942, AQ-086/43457614 kodlu 6 molekülün asetilkolinesteraz ve 
bütirilkolinesteraz enzimleri üzerinde başarılı bir inhibisyon sergileyecekleri kanısına varıldı.
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Danışman

Hatice ERSOYProje No: 18

KARAÇAM KATRANININ DEMİR KOROZYONUNA ETKİSİ

Demir ve demirden yapılmış malzemeler günlük hayatımızın pek çok anında karşımıza çıkmakta ve 
bizim için önem teşkil etmektedir. Bu malzemelerin korozyona uğraması yaşamı olumsuz etkilemekle 
birlikte, işlerin aksamasına neden olabilmektedir. Korozyonu önlemek için pek çok yöntem vardır. 
Kullanılan yöntemlerin bazılarının zahmetli, bazılarının maliyetli ya da kimyasal maddeler içermesi 
olumsuz etken olarak görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde geniş bir yayılıma sahip karaçam (Pinus 
nigra) ağacının çırasından elde edilen katranı kullanarak demir ve demir cinsinden olan maddelerin 
(çelik veya dökme demir) korozyonunu önlemek amaçlanmıştır.

Hem maddi hem de çevreye zararı olan korozyonun önlenmesi için karaçam katranının demir 
korozyonuna etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Projede deneysel yöntem kullanılmıştır. Gözlem 
tekniğinden yararlanılmıştır. Karaçam reçinesinden elde edilen katran ile demir malzemeler kısmen 
ve tamamen kaplanmış, pas tutması uygun olan şartlarda bekletilerek korozyonun oluşup oluşmadığı 
gözlenmiştir. Kaplama yapılan kısımlarda herhangi bir korozyon belirtisine rastlanmamıştır. Böylece 
karaçam çırasından elde edilen katranın korozyonu önleyici doğal bir kaplama malzemesi olarak 
kullanılabileceği görülmüş, korozyonun önlenmesinde alternatif bir çözüm önerisi ortaya çıkarılmıştır.

Bilge Nur ÇAYLI

İdris KARAKAŞ
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Ersin ERTÜRK

ALTERNATİF FİLAMENT OLARAK 3 BOYUTLU YAZICILARDA KULLANILABİLİR B4C/
RHDPE MİKROKOMPOZİTİNİN SENTEZLENİP BAĞ OLUŞTURMA KAPASİTESİNİN 
MATEMATİKSEL MODELLEMELER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

Plastikler günümüzde oluşturdukları geniş kullanım alanları ile endüstriyel materyallerin temelini 
oluşturmaktadır. Gıda paketleme alanı ve evde kullanılan birçok malzemenin yapısı polimer bazlı 
plastikler kullanılarak oluşturulmaktadır. Günlük kullanım alanları dışında kompozit materyal üretiminde 
de hafif ve dayanıklı olduklarından dolayı bazı tür plastikler ana bileşen olarak kullanılmaktadır. Plastik 
bazlı kompozitler; selüloz atıkları, yarı metal-metal moleküler yapılar ya da nano-parçacıklar ile 
güçlendirilerek başta nükleer, savunma, termodinamik olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, günümüz endüstriyel tasarım cihazları incelenmiş, yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu 
yazıcılarda, ısıl dayanımı yüksek, geri dönüşümlü alternatif bir yapı sentezi araştırılmıştır. Günümüzde 
yaygın olarak kullanılan PLA ve ABS filamentlerinin çalışma sıcaklıklarının dar aralığa sahip olması, 
yapılarındaki azotun yüksek sıcaklıklarda NOX türevlerini oluşturması kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. 
Projemizde atık malzemeler değerlendirilerek kullanım alanı geniş, literatürdeki filament yapılarından 
farklı özelliklerde, 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir makromolekül katkılı kompozit sentezi 
gerçekleştirilmiştir. Yaygın kullanılan filamentlere oranla geri dönüştürülmüş plastiklerin çevreye zarar 
vermeden yapıya katılması, bunun yanında hafif ve dayanıklı özelliğinden dolayı geri dönüşümlü, 
yüksek yoğunluklu polietilen (rHDPE), kompozit ana bileşeni olarak kullanılmıştır. Yapıda oksidasyonu 
engelleyici bor karbür (B4C) katkısı kullanılmıştır. Bor karbür makromolekül özelliğine sahip ekzotermik 
reaksiyonlar sonucunda üretilen bir molekül yapıdır. Makromoleküller, dayanıklı uzaysal yönelimleri ile 
nem, ısı, reaksiyon vermeme eğilimi başta olmak üzere birçok etmene dayanabilmektedir.

Çalışmada literatüre kazandırılan B4C/rHDPE mikrokompozitinin fiziksel oluşumlu bir materyal olduğu 
gözlemlensede, oluşturulan geri dönüşümlü yapının FTIR analiz ve SEM görüntüleme verilerine göre 
kimyasal bağ oluşturduğu görülmüştür. Yapı incelenerek rhombohedral yönelim ve bağlar matematiksel 
fonsiyonlar ile GeoGebra uygulaması kullanılarak bilgisayar ortamında inşa edilmiştir.

Mehmet Sertaç ÇEKÜÇ
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Proje No: 1
Danışman

Adnan KAYNAK

DÜZGÜN ÇOKGEN ÜZERİNDEKİ SİMETRİK ŞEKİLLERİN OLUŞTURDUĞU TAM SAYI 
DİZİLERİ
Euler’e ait olan düzgün çokgen bölme problemi; düzgün çokgensel bölgeyi birbirini kesmeyen 
köşegenler ile kaç farklı üçgensel bölgeye ayrılabileceği sorulmuş ve 1758 yılında Segner tarafından 
çözülmüştür. İlk bakışta basit bir problem gibi gözükse de kenar sayısı küçük çokgenlerde çizilerek 
bulunabiliyorken, otuz gen için 263.747.951.750.360 farklı kombinasyon oluşmaktadır.

Çalışmamızda 2013 ve 2015 ulusal matematik olimpiyatlarında sorulmuş iki sorudan esinlendik. 
Projemizde köşeleri düzgün çokgenin köşeleri üzerinde olan ikizkenar üçgenlerin, deltoidlerin ve 
ikizkenar yamukların sayısını, çokgenin kenar sayısı ve köşegen sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmak ve 
bu sayıların oluşturduğu dizilerin genel terimlerini bulmak amaçlanmıştır.

Doğrudan sayma yöntemini kullanarak dizilerin genel terimlerini ifade ettik. Düzgün çokgeni bilgisayar 
ortamında çizerek köşeleri çokgenin köşeleri üzerinde olan ikizkenar üçgen, deltoid ve ikizkenar yamuk 
sayılarını saydık. Bu sayıların oluşturduğu dizilerin genel terimlerini elde ettik ve bu dizileri Uluslararası 
Tam Sayılar Elektronik Kütüphanesinde 

(OEIS) araştırdık. Bulduğumuz dizilerin birinin daha önce hiç bulunmamış olduğunu, diğerinin ise 
ongensel sayılarla ilişkili olduğunu gördük ve bu dizileri kütüphaneye kaydettirdik. Projemizde, düzgün 
çokgenin köşelerinden çizilen diğer simetrik şekillerin sayısı araştırılabilir. Bu şekillerle oluşturulacak 
çizgelerin uzunlukları, kaplamaların sayıları araştırılabilir. OEIS te yorumlar kısmında projemizde 
kullandığımız dizilerin farklı kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler de edindik. Bunlardan bazıları: 

• Sn simetrik grubunun üçüncü en küçük indirgenemez sunumunun derecesi. 

• “Asal” n-boyutlu polyominoların sayısıdır. 

• Einstein denklemlerinin çözülmedeki serbestlik derecelerinin sayısı. 

• Bir n x n satranç tahtasında (n> = 2), şahın ve kalenin tek başına bir şah karşısındaki muhtemel mat 
pozisyonlarının sayısı .

Ata GÜLBANDILAR

Halil İbrahim KANPAK
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Emre Türkay YILDIZÇELİK

Mustafa Şit TURĞUT

Danışman
Cahit GÜNEŞProje No: 2

SİLİNDİRİK YÜZEYLİ KONKAV PRİZMALAR
Yaptığımız araştırmalar sonucunda daha önceki çalışmalarda silindirik yüzeyli prizmalar konusunda 
özellikle silindirle, konveks çokgenlerle, konveks prizmalarla ve konveks piramitlerle ilgili birçok çalışma 
yapıldığı, konkav prizmalar ile ilgili ise sadece modelleme çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Ancak 
hem silindirik yüzeyli hem de konkav bir cisim üzerinde çalışma yapılmamıştır. Bu projede bir silindirin 
yan yüzeyleri kullanılarak, silindirik yüzeye sahip yay kenarlı üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen prizmalar 
ve genelleştirilerek silindirik yüzeyli çokgensel prizmalar inşa edilmiştir. Elde edilen geometrik cisimler 
için kenar, alan ve hacim bağıntıları bulunarak konkav prizmalar için geçerli konkav prizma sabiti ortaya 
koyulmuştur ve en kısa yol probleminin bir uygulama örneği verilmiştir. Birincil ve ikincil prizmalar 
arasındaki alan ve hacim bağıntıları bulunarak bicentric taban durumu incelenmiştir. Ayrıca silindirik 
yüzeyli konkav prizmalardan piramide geçiş yapılarak temel bağıntılar ortaya konulmuştur. Projemizin 
gelecek aşamalarında ortaya koyduğumuz bağıntı ve sabitleri piramitler için de genelleştirmeyi 
amaçlıyoruz. Projenin bu konuda yapılan araştırmalara ışık tutacağına inanıyoruz. Çalışmamızın, farklı 
bir bakış açısı ortaya koyması düşüncesiyle faydalı olduğu kanaatindeyiz.
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Arif Kerem DAYI

Proje No: 3
Danışman

Özlem MOĞOL

POLİNOM DENKLEMLERİN MUTLAK DEĞERCE EN BÜYÜK REEL KÖKÜNÜ VEREN 
BİR YÖNTEM
Fibonacci Tavşan Problemi önemli bir sayı dizisi olan Fibonacci dizisini vermektedir. Bu dizi incelendiğinde 
karşılaşılan indirgeme bağıntısının karakteristik denklemi 2. dereceden bir polinom denklem olduğu 
görülür. Bu dizinin ardışık terimlerinin oranının limiti ise bu 2. derece denklemin köklerinden birine 
yakınsar. Peki neden Fi sayısına yakınsar? Sadece pozitif kök olduğu için mi?

Bu projede tavşan problemindeki bazı verileri değiştirdik. Değiştirilen veriler α= Canlının yetişkinliğe 
ulaşma süresi, β= Canlının yetişkinliğe ulaştıktan sonra hangi aralıklarla doğum yaptığı, olmak üzere 
bu değişkenlerin aldıkları değerlere göre ortaya farklı indirgeme bağıntıları çıkmıştır. Bu indirgeme 
bağıntılarının karakteristik denklemlerinin 2. dereceden yüksek mertebelerde polinomlar olduklarını 
gördük ve 2. dereceden yüksek mertebeli polinom denklemlerin çözüm yollarını araştırdığımızda bu 
yöntemlerin ne kadar karmaşık ve zor olduklarını fark ettik. Bu dizilerin karakteristik denkleminin 
köklerinden birinin Fibonacci dizisinde uygulanan algoritmada olduğu gibi ardışık terimlerin oranlarının 
limiti ile bulunabildiğini fark ettik. “Bu durumda oluşan dizinin ardışık terimlerin oranının limit değeri 
her zaman bir köke yakınsar mı? Hangi köke yakınsar? Bu yöntem hangi koşullar altında sağlanır? Bunu 
nasıl ispatlayabiliriz?” sorularına cevap aradık.

Bu projede yüksek mertebeden polinom denklemlerin köklerinden mutlak değerce en büyük kök reel 
ise bu reel kökün bulunması için bir yöntem ortaya konmuştur. Bu yöntem aynı zamanda polinom 
denklemlerin reel kökleri için üst veya alt sınır bulunmasına katkı sağlamaktadır.
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Cüneyt KARAÇUHA

Akif Buğra ÇETİN

Danışman
Cevdet BAYARProje No: 4

ASAL ÇARPANLAR MODUNDA ÇARPANSAL MOD
Asal bir (mod) da çarpansal yapıları irdeleyen Wilson teoreminden ilham alarak, ardışık sayıların 
çarpımını içeren asal bir (mod) daki denkliğin başkaca ardışık sayılar için de geçerli olabileceğini araştırdık. 
Doğrusal (lineer) örüntüye sahip olan çarpansal yapılar incelenerek bunların denklikleri değerlendirildi. 
Çarpansal yapıların, asal (mod) larda denk olduğu değerlerin yanı sıra farklı ve aynı asalların çarpımı 
olarak yazılabilen yarı asal (mod) değerlerinde farklı çarpansal yapıların denkliklerine ulaşıldı.

Önce yarı asal (mod) larda geçerli olan ve sadece (m.k−1) ve (m.k+1) şeklinde doğrusal örüntüye 
sahip çarpansal yapılar için oluşturulabilecek denklikler elde edildi ve bunlar ispatlandı. Ardından da 
bunu genelleyerek, üç de bir asal (mod)larda da geçerli olabileceğini göstererek, tümevarım ile en 
genel hali elde edildi. Bu denkliklerin genel hallerini özetleyecek olursak;

m ve p asal sayılar olmak üzere

 
 

1 
 

PROJE ÖZETİ 

ASAL ÇARPANLAR MODUNDA ÇARPANSAL MOD 

 Asal bir (mod) da çarpansal yapıları irdeleyen Wilson teoreminden ilham alarak, 
ardışık sayıların çarpımını içeren asal bir (mod) daki denkliğin başkaca ardışık sayılar için de 
geçerli olabileceğini araştırdık. Doğrusal (lineer) örüntüye sahip olan çarpansal yapılar 
incelenerek bunların denklikleri değerlendirildi. Çarpansal yapıların,  asal (mod) larda denk 
olduğu değerlerin yanı sıra farklı ve aynı asalların çarpımı olarak yazılabilen yarı asal (mod) 
değerlerinde farklı çarpansal yapıların denkliklerine ulaşıldı.  

Önce yarı asal (mod) larda geçerli olan ve   sadece    𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1   𝑣𝑣𝑒𝑒  (𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1) 
şeklinde doğrusal örüntüye sahip çarpansal yapılar için oluşturulabilecek denklikler elde 
edildi ve bunları ispatlandı. Ardından da bunu genelleyerek, üç de bir asal (mod)larda da 
geçerli olabileceğini göstererek, tümevarım ile en genel hali elde edildi. Bu denkliklerin genel 
hallerini özetleyecek olursak; 

             m  ve p   asal sayılar olmak üzere 

𝟏𝟏)     𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1 =  𝑚𝑚 − 1 .  2𝑚𝑚− 1 .  3𝑚𝑚 − 1 … (𝑚𝑚𝑝𝑝 − 1)
𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡?               (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑝𝑝.𝑚𝑚) 

i)  𝑝𝑝 = 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒      − 𝟏𝟏 
ii)  𝑝𝑝 > 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒         − 1

𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚       𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    𝒂𝒂.𝒑𝒑   𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟.  

𝟐𝟐)     𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1 =  𝑚𝑚 + 1 .  2𝑚𝑚 + 1 .  3𝑚𝑚 + 1 … (𝑚𝑚𝑝𝑝 + 1)
𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡?               (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑝𝑝.𝑚𝑚) 

i)  𝑝𝑝 = 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒      𝟏𝟏 
ii)  𝑝𝑝 > 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒         1

𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚       𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    𝒂𝒂.𝒑𝒑   𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟.  

  𝟑𝟑) 𝑚𝑚,𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙ı 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟ı 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑛𝑛       − 1
𝑛𝑛𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚   𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    

    𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1 =  𝑚𝑚 − 1 .  2𝑚𝑚− 1 .  3𝑚𝑚 − 1 …  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝 − 1 
𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡ 𝒂𝒂.𝒏𝒏𝒑𝒑      (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝) 

   𝟒𝟒) 𝑚𝑚,𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙ı 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟ı 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑛𝑛        1
𝑛𝑛𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚   𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    

    𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1 =  𝑚𝑚 + 1 .  2𝑚𝑚 + 1 .  3𝑚𝑚 + 1 …  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝 + 1 
𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡ 𝒂𝒂.𝒏𝒏𝒑𝒑      (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝) 

Anahtar Kelimeler : Mod , Wilson Teoremi, Çarpansal Mod, Asal Mod, Yarı Asallar 
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PROJE ÖZETİ 

ASAL ÇARPANLAR MODUNDA ÇARPANSAL MOD 

 Asal bir (mod) da çarpansal yapıları irdeleyen Wilson teoreminden ilham alarak, 
ardışık sayıların çarpımını içeren asal bir (mod) daki denkliğin başkaca ardışık sayılar için de 
geçerli olabileceğini araştırdık. Doğrusal (lineer) örüntüye sahip olan çarpansal yapılar 
incelenerek bunların denklikleri değerlendirildi. Çarpansal yapıların,  asal (mod) larda denk 
olduğu değerlerin yanı sıra farklı ve aynı asalların çarpımı olarak yazılabilen yarı asal (mod) 
değerlerinde farklı çarpansal yapıların denkliklerine ulaşıldı.  

Önce yarı asal (mod) larda geçerli olan ve   sadece    𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1   𝑣𝑣𝑒𝑒  (𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1) 
şeklinde doğrusal örüntüye sahip çarpansal yapılar için oluşturulabilecek denklikler elde 
edildi ve bunları ispatlandı. Ardından da bunu genelleyerek, üç de bir asal (mod)larda da 
geçerli olabileceğini göstererek, tümevarım ile en genel hali elde edildi. Bu denkliklerin genel 
hallerini özetleyecek olursak; 

             m  ve p   asal sayılar olmak üzere 

𝟏𝟏)     𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1 =  𝑚𝑚 − 1 .  2𝑚𝑚− 1 .  3𝑚𝑚 − 1 … (𝑚𝑚𝑝𝑝 − 1)
𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡?               (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑝𝑝.𝑚𝑚) 

i)  𝑝𝑝 = 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒      − 𝟏𝟏 
ii)  𝑝𝑝 > 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒         − 1

𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚       𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    𝒂𝒂.𝒑𝒑   𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟.  

𝟐𝟐)     𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1 =  𝑚𝑚 + 1 .  2𝑚𝑚 + 1 .  3𝑚𝑚 + 1 … (𝑚𝑚𝑝𝑝 + 1)
𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡?               (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑝𝑝.𝑚𝑚) 

i)  𝑝𝑝 = 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒      𝟏𝟏 
ii)  𝑝𝑝 > 𝑚𝑚      𝑖𝑖𝑠𝑠𝑒𝑒         1

𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚       𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    𝒂𝒂.𝒑𝒑   𝑑𝑑𝑖𝑖𝑟𝑟.  

  𝟑𝟑) 𝑚𝑚,𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙ı 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟ı 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑛𝑛       − 1
𝑛𝑛𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚   𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    

    𝑚𝑚.𝑘𝑘 − 1 =  𝑚𝑚 − 1 .  2𝑚𝑚− 1 .  3𝑚𝑚 − 1 …  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝 − 1 
𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡ 𝒂𝒂.𝒏𝒏𝒑𝒑      (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝) 

   𝟒𝟒) 𝑚𝑚,𝑛𝑛 𝑣𝑣𝑒𝑒 𝑝𝑝 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑟𝑟𝑘𝑘𝑙𝑙ı 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑟𝑟ı 𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑛𝑛        1
𝑛𝑛𝑝𝑝 ≡ 𝑎𝑎     𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑 𝑚𝑚   𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒    

    𝑚𝑚.𝑘𝑘 + 1 =  𝑚𝑚 + 1 .  2𝑚𝑚 + 1 .  3𝑚𝑚 + 1 …  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝 + 1 
𝑛𝑛𝑝𝑝

𝑘𝑘 = 1
≡ 𝒂𝒂.𝒏𝒏𝒑𝒑      (𝑚𝑚𝑜𝑜𝑑𝑑  𝑚𝑚𝑛𝑛𝑝𝑝) 

Anahtar Kelimeler : Mod , Wilson Teoremi, Çarpansal Mod, Asal Mod, Yarı Asallar 
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50.
MATEMATİK

Proje No: 5

Muhammet Talha HATİPOĞLU

Danışman
Fatma ATASU

FERMAT? TORİÇELLİ VE NAPOLYON NOKTALARININ OLUŞTURDUĞU GEOMETRİK 
ŞEKİLLERİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, üçgenin içinde köşelere olan uzaklıklarının toplamının en küçük olduğu nokta 
olan Fermat-Toriçelli Noktası ile Napolyon Noktasının oluşturduğu geometrik şekillerin birbirleri ile 
olan ilişkilerini araştırmaktır. Fermat-Toriçelli noktası ve Napolyon noktasını elde etmek için dinamik 
geometri yazılımı olan GeoGebra programında çizimler yapılmıştır. Fermat ve Napolyon noktasının 
oluşturduğu geometrik şekillerin hangileri üzerinde çalışılacağına karar verilmiştir. Ayrıca her iki 
noktayı belirleyen ortak şekil üzerine ek çizimler yapılarak, oluşan geometrik şekiller incelenmiştir. 
Oluşan şekillerin geometrik ilişkilerini ortaya koyan bağıntıların ispatı Doğrudan İspat Yöntemi 
ile yapılmıştır. Yapılan çalışmalarımız sonucunda, Fermat noktasını oluşturan doğru parçalarının 
oluşturduğu üçgenlerin ikişerli alanlarının eşit olduğu, üçgenin üzerine kurulan eşkenar üçgenlerin 
ağırlık merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan eşkenar üçgenin alanının, ağırlık merkezleri ve temel 
üçgenin köşeleri ile birleştirilmesi ile oluşturulan altıgenin alanının yarısına eşit olduğu görülmüştür. 
Oluşan altıgenin içinde alanları birbirine eşit üç tane dörtgensel bölge ve alanlarının toplamı altıgenin 
alanına eşit deltoidler bulunmuş, ispatları yapılmıştır. Bu çalışmayla ilgili Fermat-Toriçelli noktası, üçgen 
dışında farklı geometrik şekillere uygulanarak özellikleri incelenebilir.

Süleyman KELEŞOĞLU
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50.
MATEMATİK

Tolga AVKAN

Ege KABASAKALOĞLU

Danışman
Fatih Kürşat CANSUProje No: 6

OLASILIK KULLANILARAK TEMEL FONKSİYONLARIN HESAPLANMASI
Bu araştırmada çeşitli olasılık problemlerinin çözümü olarak bulunabilecek trigonometrik, hiperbolik 
ve ters trigonometrik fonksiyonların değerleri bilgisayar üzerinde Monte Carlo metodu kullanılarak 
simülasyonlar yapılmasıyla hesaplanmıştır. Olasılık probleminin analitik ve Monte Carlo yöntemi ile 
bulunan sonuçları karşılaştırılarak fonksiyonların değeri bulunmuştur. Kullanılan problemde 3 tane 
parametre (a, b ve c) ve bir değişken (n) tanımlanmıştır. İlk olarak c ile n arasında bir x1 reel sayısı, 
ardından da 0 ile x1 arasında bir x2 reel sayısı seçilmiştir ve x2’nin a ile b arasında olma olasılığına 
bakılmıştır. Bu olasılık integral kullanılarak hesaplanmıştır. Bu problemin özel bir durumuna bakılarak 
logaritmik fonksiyonlar, problemin değiştirilmiş versiyonları kullanılarak ters tanjant ve ters hiperbolik 
sinüs fonksiyonları hesaplanmıştır. Bütün bu fonksiyonları hesaplamak için simülasyonlar bilgisayar 
üzerinde Python programlama dilinin 3.7.1 versiyonu kullanılarak yapılmıştır. Grafiklerin oluşturulma-
sı için ise Python’ın Matplotlib kütüphanesinin 3.0.2 versiyonu kullanılmıştır. Yapılan 106 simülasyon 
için hata miktarının 10−4’e yakın bir değer olduğu gözlemlenmiştir. Bu hata miktarının kolaylıkla göz 
ardı edilebileceği belirtilmiştir.
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50.
MATEMATİK

Çağrı YILDIZ

Proje No: 7
Danışman
Yusuf İPEK

BİR DÜZGÜN ÇOKGENİN HERHANGİ ÜÇ KÖŞESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞAN 
ÜÇGENLERİN AÇILARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmada, bir düzgün çokgenin herhangi üç köşesinin birleştirilmesi ile oluşturulan üçgenlerin kaç 
tanesinin dar açılı, kaç tanesinin dik açılı ve kaç tanesinin geniş açılı üçgen olduğu ile ilgili çalışmalar 
yapılmıştır. Çalışmayı yaparken, düzgün çokgenin köşe sayısının çift ya da tek olması durumunun önemli 
olduğu fark edilip, hipotezin ispatı bu iki durumu ayrı ayrı inceleyerek ve doğrudan ispat yöntemi 
kullanılarak yapılmıştır.

Literatür taraması yapıldığında benzer bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiş ve bu proje çalışmasının 
yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma esnasında, kombinasyon ve bazı tümevarım yöntemi ile üretilen 
toplam formülleri kullanılmıştır.

Düzlemde, herhangi üç tanesi doğrusal olmayan n tane nokta ile C(n,3) kadar farklı üçgen oluşacağı 
bilinmektedir. Bu noktaların herhangi bir düzen içerisinde olup olmadığı belli olmadığı için oluşacak 
herhangi bir üçgenin iç açılarının durumu ile ilgili bir yorum yapılamazdı. Ancak bu noktalar bir düzgün 
çokgenin köşeleri olsaydı, oluşacak üçgen sayısı yine C(n, 3) kadar olmakla birlikte, düzgün çokgenin 
köşelerini oluşturan noktalar belirli bir düzen içerisinde olacaktı. Böylece herhangi üç noktanın seçimi 
ile ortaya çıkacak üçgenlerin de iç açıları ile ilgili bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır. 

Yapılan bu çalışma sonunda, köşeleri; n kenarlı bir düzgün çokgenin köşelerinden oluşan üçgenlerin 
açıları ile ilgili,

bağıntılarına ulaşılmıştır .

Proje Başlığı:  
BİR DÜZGÜN ÇOKGENİN HERHANGİ ÜÇ KÖŞESİNİN 
BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞAN ÜÇGENLERİN AÇILARININ 
İNCELENMESİ 
 
Özet: 
Bu çalışmada, bir düzgün çokgenin herhangi üç köşesinin birleştirilmesi ile 

oluşturulan üçgenlerin kaç tanesinin dar açılı, kaç tanesinin dik açılı ve kaç tanesinin geniş 
açılı üçgen olduğu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Çalışmayı yaparken, düzgün çokgenin 
köşe sayısının çift ya da tek olması durumunun önemli olduğu fark edilip, hipotezin ispatı 
bu iki durumu ayrı ayrı inceleyerek ve doğrudan ispat yöntemi kullanılarak yapılmıştır.     

  
Literatür taraması yapıldığında benzer bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiş ve 

bu proje çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma esnasında, kombinasyon ve 
bazı tümevarım yöntemi ile üretilen toplam formülleri kullanılmıştır.   

 
Düzlemde, herhangi üç tanesi doğrusal olmayan n  tane nokta ile (n,3)C  kadar 

farklı üçgen oluşacağı bilinmektedir. Bu noktaların herhangi bir düzen içerisinde olup 
olmadığı belli olmadığı için oluşacak herhangi bir üçgenin iç açılarının durumu ile ilgili bir 
yorum yapılamazdı. Ancak bu noktalar bir düzgün çokgenin köşeleri olsaydı, oluşacak 
üçgen sayısı yine (n,3)C  kadar olmakla birlikte, düzgün çokgenin köşelerini oluşturan 
noktalar belirli bir düzen içerisinde olacaktı. Böylece herhangi üç noktanın seçimi ile ortaya 
çıkacak üçgenlerin de iç açıları ile ilgili  bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır. 

 
 Yapılan bu çalışma sonunda, köşeleri; n  kenarlı bir düzgün çokgenin köşelerinden 

oluşan üçgenlerin açıları ile ilgili, 
  

  n  tek ise; 

i. Geniş açılı üçgen sayısı: n( 1)(n 3)
8

n − −  

ii. Dar Açılı Üçgen Sayısı: n( 1)(n 1)
24

n − +  

iii. Dik açılı üçgen yoktur 
 
n  çift ise; 

i. Geniş açılı üçgen sayısı: n( 2)(n 4)
8

n − −  

ii. Dar Açılı Üçgen Sayısı : n( 2)(n 4)
24

n − −  

iii. Dik açılı Üçgen Sayısı  :  n( 2)
2

n −  

 
bağıntılarına ulaşılmıştır . 
 

Anahtar kelimeler: Düzgün Çokgen, Üçgenlerin Açılarının İncelenmesi. 

Proje Başlığı:  
BİR DÜZGÜN ÇOKGENİN HERHANGİ ÜÇ KÖŞESİNİN 
BİRLEŞTİRİLMESİ İLE OLUŞAN ÜÇGENLERİN AÇILARININ 
İNCELENMESİ 
 
Özet: 
Bu çalışmada, bir düzgün çokgenin herhangi üç köşesinin birleştirilmesi ile 

oluşturulan üçgenlerin kaç tanesinin dar açılı, kaç tanesinin dik açılı ve kaç tanesinin geniş 
açılı üçgen olduğu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Çalışmayı yaparken, düzgün çokgenin 
köşe sayısının çift ya da tek olması durumunun önemli olduğu fark edilip, hipotezin ispatı 
bu iki durumu ayrı ayrı inceleyerek ve doğrudan ispat yöntemi kullanılarak yapılmıştır.     

  
Literatür taraması yapıldığında benzer bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiş ve 

bu proje çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma esnasında, kombinasyon ve 
bazı tümevarım yöntemi ile üretilen toplam formülleri kullanılmıştır.   

 
Düzlemde, herhangi üç tanesi doğrusal olmayan n  tane nokta ile (n,3)C  kadar 

farklı üçgen oluşacağı bilinmektedir. Bu noktaların herhangi bir düzen içerisinde olup 
olmadığı belli olmadığı için oluşacak herhangi bir üçgenin iç açılarının durumu ile ilgili bir 
yorum yapılamazdı. Ancak bu noktalar bir düzgün çokgenin köşeleri olsaydı, oluşacak 
üçgen sayısı yine (n,3)C  kadar olmakla birlikte, düzgün çokgenin köşelerini oluşturan 
noktalar belirli bir düzen içerisinde olacaktı. Böylece herhangi üç noktanın seçimi ile ortaya 
çıkacak üçgenlerin de iç açıları ile ilgili  bir sonuca ulaşmak mümkün olacaktır. 

 
 Yapılan bu çalışma sonunda, köşeleri; n  kenarlı bir düzgün çokgenin köşelerinden 

oluşan üçgenlerin açıları ile ilgili, 
  

  n  tek ise; 

i. Geniş açılı üçgen sayısı: n( 1)(n 3)
8

n − −  

ii. Dar Açılı Üçgen Sayısı: n( 1)(n 1)
24

n − +  

iii. Dik açılı üçgen yoktur 
 
n  çift ise; 

i. Geniş açılı üçgen sayısı: n( 2)(n 4)
8

n − −  

ii. Dar Açılı Üçgen Sayısı : n( 2)(n 4)
24

n − −  

iii. Dik açılı Üçgen Sayısı  :  n( 2)
2

n −  

 
bağıntılarına ulaşılmıştır . 
 

Anahtar kelimeler: Düzgün Çokgen, Üçgenlerin Açılarının İncelenmesi. 
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50.
MATEMATİK

Taha Kaan URAL

Danışman
Yasin KURAKProje No: 8

DÜZGÜN ÇOKGENLERDE VAN AUBEL VE NAPOLéON TEOREMLERİNİN FARKLI 
UYGULAMALARI
Bir eşkenar üçgenin her bir kenarına çizilen düzgün çokgenlerin ağırlık merkezleri birleştirilmesiyle 
oluşan üçgen ile ilk çizilen eşkenar üçgenin arasındaki kenar ve alan arasındaki ilişkiyi bulmak 
amaçlanmıştır.

Napoleon ve Van Aubel teoremleri incelenmiş ve bu teoremlerden farklı olarak bir eşkenar üçgenin 
her bir kenarına düzgün çokgenler çizildiğinde nasıl bir sonuç olacağı merak edilmiştir. Bu amaçla, 
tümdengelim tekniği ile dinamik geometri yazılımı olan Cabri Geometry programında oluşturulan 
eşkenar üçgenin her bir kenarına farklı düzgün çokgenler çizilmiştir. Eşkenar üçgenin kenarlarına çizilen 
düzgün çokgenlerin ağırlık merkezleri birleştirildiğinde oluşan üçgenin de eşkenar üçgen olduğu, ilk 
çizilen üçgenin alanı ile ağırlık merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanı arasında bir oran 
olduğu ve ağırlık merkezlerinin aynı noktada kesiştiği görülmüştür.

Sonuç olarak; eşkenar üçgen ile her bir kenarına çizilen düzgün çokgenlerin ağırlık merkezlerinin 
birleştirilmesiyle oluşan üçgenin alanları oranı arasında her zaman sabit bir oranın olduğu ve bu 
oranın çizilen düzgün çokgenlerin köşe sayısına göre değişiklik gösterdiği ve aynı köşe sayısına sahip 
düzgün çokgenler çizildiğinde aynı oranın çıktığı tespit edildi.
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50.
MATEMATİK

Proje No: 9
Danışman

Gökhan KARAASLAN

POLYA’NIN SAYMA YÖNTEMİ İLE MACMAHON’UN RENKLİ ÜÇGENİNİN DÜZGÜN 
ÇOKGENLERE GENELLENMESİ
Bu çalışmada kombinatörik analiz üzerine önemli çalışmalar yapmış İngiliz matematikçi Major Percy 
Alexander MacMahon’un renkli üçgenleri, farklı kenar sayısına sahip düzgün çokgenlere uyarlanmaya 
çalışılmıştır.

Macmahon’un renkli üçgenleri, ortasından üç eşit parçaya bölünmüş eşkenar üçgenlerin n adet renkle 
kaç farklı şekilde boyanabileceği üzerine bir çalışmadır. Bu çalışmada ise dört eşit parçaya bölünmüş 
kare, beş eşit parçaya bölünmüş düzgün beşgen ve k eşit parçaya bölünmüş düzgün k-genler göz 
önünde bulundurulmuştur. Çokgenlerin n adet renk ile kaç farklı şekilde boyanabileceğini belirlemek 
için önce farklama yöntemi kullanılmıştır.

Farklama yöntemi ile bulunmuş olan kurallar, Polya’nın sayma teoremi ile de elde edilmeye çalışılmış 
ve kurallar arasında kenar sayısının asal çarpanları ile ilgili bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kenar sayısının 
asal çarpanları ile olan ilişkinin keşfedilmesi, Polya’nın sayma teoreminin basitleştirilmesine olanak 
sağlamıştır.

Bu doğrultuda kenar sayısı asal olan düzgün çokgenler için, kenar sayısı iki farklı asal çarpandan oluşan 
çokgenler için, kenar sayısı bir asal sayının kuvvetleri olan çokgenler için, kenar sayısı bir asal ve farklı bir 
asal sayının kuvvetinin çarpımından oluşan çokgenler için ve son olarak iki farklı asal sayının kuvvetleri 
ile birlikte çarpımından oluşan çokgenler için kurallar elde edilmiştir. Tüm doğal sayılar asal sayıların 
çarpımı şeklinde yazılabildiği için elde edilen son kural tüm sayılar için kullanılabilir ve 

Elde edilen kurallar, MacMahon’un renkli üçgenlerinin düzgün çokgenlere uyarlanabileceğini ve 
bütün düzgün çokgenler için n adet renk ile boyandığında kaç farklı durumun ortaya çıktığının 
hesaplanabileceğini göstermiştir. Bu kurallar Polya’nın sayma teoreminin kullanıldığı farklı 
uygulamalarda kullanılabilir.

Ceyda Asude TÜZÜN

Hilal ALTINOK

PROJE ÖZETİ 

 

POLYA’NIN SAYMA YÖNTEMİ İLE MACMAHON’UN RENKLİ ÜÇGENİNİN 
DÜZGÜN ÇOKGENLERE GENELLENMESİ 

 

ÖZET 

Bu çalışmada kombinatörik analiz üzerine önemli çalışmalar yapmış İngiliz matematikçi Major Percy 
Alexander MacMahon’un renkli üçgenleri, farklı kenar sayısına sahip düzgün çokgenlere uyarlanmaya 
çalışılmıştır.  

Macmahon’un renkli üçgenleri, ortasından üç eşit parçaya bölünmüş eşkenar üçgenlerin n adet renkle 
kaç farklı şekilde boyanabileceği üzerine bir çalışmadır. Bu çalışmada ise dört eşit parçaya bölünmüş 
kare, beş eşit parçaya bölünmüş düzgün beşgen ve k eşit parçaya bölünmüş düzgün k-genler göz 
önünde bulundurulmuştur. Çokgenlerin n adet renk ile kaç farklı şekilde boyanabileceğini belirlemek 
için önce farklama yöntemi kullanılmıştır. 

Farklama yöntemi ile bulunmuş olan kurallar, Polya’nın sayma teoremi ile de elde edilmeye çalışılmış 
ve kurallar arasında kenar sayısının asal çarpanları ile ilgili bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Kenar 
sayısının asal çarpanları ile olan ilişkinin keşfedilmesi, Polya’nın sayma teoreminin basitleştirilmesine 
olanak sağlamıştır.  

Bu doğrultuda kenar sayısı asal olan düzgün çokgenler için, kenar sayısı iki farklı asal çarpandan 
oluşan çokgenler için, kenar sayısı bir asal sayının kuvvetleri olan çokgenler için, kenar sayısı bir asal 
ve farklı bir asal sayının kuvvetinin çarpımından oluşan çokgenler için ve son olarak iki farklı asal 
sayının kuvvetleri ile birlikte çarpımından oluşan çokgenler için kurallar elde edilmiştir. Tüm doğal 
sayılar asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabildiği için elde edilen son kural tüm sayılar için 
kullanılabilir ve  
1

𝑚𝑚𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑡𝑡 (𝑛𝑛
𝑚𝑚𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑚𝑚−1

𝑚𝑚 ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖.𝑠𝑠
𝑖𝑖=1 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠−𝑖𝑖.𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝑝𝑝−1

𝑝𝑝 ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖.𝑡𝑡
𝑖𝑖=1 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠.𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑖𝑖+ 𝑚𝑚−1

𝑚𝑚 . 𝑝𝑝−1𝑝𝑝 ∑ ∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖. 𝑝𝑝𝑗𝑗. 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑠𝑠−𝑖𝑖.𝑝𝑝𝑡𝑡−𝑗𝑗𝑡𝑡
𝑗𝑗=1

𝑠𝑠
𝑖𝑖=1 ) 

şeklindedir. Çalışma kapsamında bulunan diğer kurallar da özelliği uyan sayılar için kullanılabilir.  

Elde edilen kurallar, MacMahon’un renkli üçgenlerinin düzgün çokgenlere uyarlanabileceğini ve 
bütün düzgün çokgenler için n adet renk ile boyandığında kaç farklı durumun ortaya çıktığının 
hesaplanabileceğini göstermiştir. Bu kurallar Polya’nın sayma teoreminin kullanıldığı farklı 
uygulamalarda kullanılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dairesel ve tekrarlı permütasyon, MacMahon, Polya’nın sayma teoremi, 
Renklendirme problemleri 
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50.
MATEMATİK

Oğuzhan DENİZCİ

Danışman
Yunus Emre OLCAYProje No: 10

AKILLI PİSAGOR BAĞINTISI
Bu çalışmada amaç a, b ve c pozitif tamsayıları için Pisagor bağıntısının sağlandığı (a,b,c) şeklindeki 
tüm sıralı üçlüleri zaman ve emek harcamadan çok kolay bir şekilde bulduracak bir kalıp oluşturmaktır. 
Oluşturulan kalıbı kullanarak kodladığımız bilgisayar programı sayesinde girilen herhangi bir sayıya 
karşılık gelen çok büyük ölçüdeki dik üçgenlere üçgenlerin kenar ölçülerini tüm öğrencilere bir oyun 
havasında buldurmak, faydalandırmaktır.

En çok kullanılan özel üçgenleri kullanarak aralarında örüntü bulma konusundaki çabalar sonucu 
birçok örüntü bulunmuştur. Bu örüntüler kullanarak bağıntı bulma çalışmaları sonucunda da bulunan 
bağıntılarda hangi değeri verilirse verilirsin, özel üçgenler ortaya çıkmıştır. Bulunan özel üçgen 
bağıntıları arasında da genel bir özel üçgen bağıntısı bulunmuştur. Daha sonra bulunan bu bağıntılar 
için bilgisayar programı yapılmıştır.

Dik üçgenlerde deneme yanılma yöntemini kullanarak Pisagor bağıntısına alternatif oluşturacak 
şekilde bağıntılar elde edildi. Bu bağıntıları kullanarak en başta iki genel formülden ilkini seçildiğinde 
k˃0 olmak üzere k ye verilen herhangi bir değer üçgen grupları vermiştir. Bu özel üçgen gruplarında n 
sayısı yerine n˃k olmak üzere herhangi bir sayı verilirse özel üçgen elde edilir. İkinci formülde yapılacak 
işlem k˃0 olmak üzere k yerine herhangi bir sayı koyulduğunda üçgen grupları verir. Bu özel üçgen 
gruplarında ise n (yani değer) yerine ise n˃0 olmak üzere herhangi uygun değer verilirse verilsin özel 
üçgen elde edilir. Bunlar ise bir bilgisayar programına dökülmüştür.
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50.
MATEMATİK

Ceren KAVAK

Proje No: 11
Danışman

Serhat ÇABUKOĞLU

MORLEY TEOREMİNİN 3 BOYUTA UYGULANIŞI
Eski zamanlardan beri, matematikçiler bir cetvel ve bir pergel ile geometrik yapıların yaratılmasına ilgi 
gösterdi. Öklid geometrisi 2000 yılı aşkın bir süredir çalışılmıştı ve artık bu alanda yeni bir şey keşfedilmesi 
pek mümkün gibi görünmüyordu. Buna rağmen Amerikalı matematikçi Frank V. Morley 1899 yılına 
kadar keşfedilmemiş olması inanılması güç ve zamanında büyük şaşkınlık uyandıran temel geometriye 
ait bir teoremi keşfetmiştir. Bu teorem şu şekilde uygulanır:“Herhangi bir ABC üçgeninin iç açılarını 
eşit üç açıya bölen altı doğru çizilince komşu bölenlerin kesişim noktaları bir eşkenar üçgen oluşturur”. 
“Peki bu teorem 3 boyutlu cisimlere uygulanamaz mı?” sorusu geometri için cezbedici kıvamdadır. 
Bu projede bu soruya cevap aranmıştır. Bu teorem öncelikle küp’e ardından dikdörtgen prizmaya ve 
ardından tabanı düzgün çokgen olan dik prizmalara ve dik piramitlere uygulanmıştır. Bunu yapmak 
için cisimlerin karşılıklı köşelerinden düzlemlerle ara kesit alınıp, ara kesitte oluşan dikdörtgenlerin iç 
açılarına Morley Teoremi uygulanmıştır. Bunun sonucunda prizmaların içinde taban tabana yapışık iki 
piramit, piramitlerin içinde ise tek bir piramit oluştuğu gösterilmiştir.Bu oluşan piramitler için hacim 
formülleri elde edilmiş ve bu formüllerin ispatları yapılmıştır.
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50.
MATEMATİK

Danışman
Uğur ARALProje No: 12

DİZİLERDE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ KOMBİNATORİK UYGULAMALARIYLA BULMA 
ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Hayatta karşılaşılan problemleri çözmek için matematiğin soyut dünyasından faydalanabiliriz. Ancak 
bazı durumlarda sorun ile yüzleşen kişinin yetkinliği, zamanı ve enerjisi yetersiz kalabilir. Örnek olarak, 
birtakım özel sayı dizilerinin sağladığı bağıntıları kavrama kullanma ve dizilerde bilinmeyen özellikleri 
uzun cebir hesapları aracılığıyla bulmak gösterilebilir. Bu çalışmada bazı ardışık terimleri veya genel 
terimi bilinen dizilerin diğer özelliklerini bulmak adına işlevsel kombinatorik uygulamaları yapmak 
amaçlanmıştır.

Bu amaçla, öncelikle içerisinde diziler oluşturulabilen ve kombinasyon ifadeleri ile elemanları ifade 
edilebilir bir gösterim tasarlandı. Yapılan gösterim aracılığıyla, özel sayı dizileri de kullanılarak, kullanışlı 
bir algoritma geliştirildi. Algoritma aracılığıyla ardışık terimleri veya genel terimi bilinen dizilerin diğer 
özelliklerine ulaşıldı ve dizi özellikleri bulma üzerine kombinasyon ifadeleri ile yazılan formüller elde 
edildi. Genel terimi verilen dizilerin diğer özelliklerini bulma üzerine pratik hesap yolları tanımlandı. 
Cebir yollarından daha kısa yollar oluşturulsa da, derecesi çok büyük polinom dizilerde hesap yolunun 
uzamasının ardından özellikle toplam formülü bulma üzerine genel toplam formülü oluşturuldu. Tüm 
bu işlerin sonucu olarak amacın arkası tam anlamıyla dolduruldu.

Furkan GÖĞÜŞ
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50.
MATEMATİK

Aslı AKSOY

Ecem ÇEPOĞLU

Proje No: 13
Danışman

Duygu Alyeşil KABAKÇI

NUMARALANDIRILMIŞ GEOMETRİK SÜSLEMELERDEKİ ŞEKİLLERİN KONUMLARI
Yüzeylerin daha güzel görünmeleri için geometrik şekillerle süslenmesi ya da karolarla kaplanması, 
günümüzde ve geçmişte oldukça sık tercih edilen bir yöntemdir. Günümüzde geometrik şekillere 
sahip karolarla süsleme, özellikle her gün üstünde yürüdüğümüz, parke taşlarıyla döşenmiş yol ve 
kaldırımlarda karşımıza çıkmaktadır. Mozaik sanatı farklı geometrik şekillere sahip parçaların aralarında 
boşluk kalmadan ve parçalar üst üste gelmeden düz bir yüzeyi kaplayacak şekilde birleştirilmesi olarak 
tanımlanabilir. Bu çalışmada eşkenar üçgen, düzgün altıgen ve kare ile eşkenar üçgen formunda bir 
kaplama yapılmıştır. Kaplamada her bir model için kaç düzgün çokgen kullanılacağını, altıgenler ve 
kareler sol üst köşeden başlayarak sırasıyla numaralandırıldığında sağ dıştan itibaren herhangi bir 
katmanın herhangi bir sırasındaki altıgenin numarasını ve etrafındaki karelerin numarasını bulacak 
kural geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla her bir model Tessellation Creator programıyla çizilmiştir. 
Altıgen ve kareler sol üstten başlayarak sırasıyla numaralandırılmıştır. Her bir model için veriler tablo 
haline getirilmiştir. Veriler arasındaki ilişkiler incelenerek genel kurallara ulaşılmıştır ve bulunan kurallar 
günlük hayat problemlerine uygulanmıştır.
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MATEMATİK

Danışman
Ebru VURALProje No: 14

NAGEL DOĞRUSUNUN FARKLI BİR İSPATI İLE OLUŞAN YENİ GEOMETRİK 
TEOREMLER
Bir teoremin birden fazla ispatı olabilir. Her bir ispatın zorluk derecesi ve yöntemi aynı olmayabilir. 
Bundan dolayı farklı bir ispat yaparken yeni problemlerle karşılaşılabilir ve bu yeni problemlerin 
çözümünde kullanılan çözümler ve formüller matematiğe katkı sağlayabilir. Bizde bu çalışmada 
üçgenlerdeki bir teoremin farklı bir ispatını sunmaya çalışacağız. Bu ispat sayesinde karşımıza çıkan 2 
yeni problemin çözümünü göstereceğiz. Bu problemlerin çözümlerini teorem haline getirerek kanıtını 
sunacağız.

Bir üçgenin çevre ortaylarını kullanarak elde edilen nokta, Nagel noktasıdır. Ayrıca üçgenin iç teğet 
çemberinin merkezi, ağırlık merkezi ve Nagel noktası bir doğru üzerinde bulunur. Buradaki amacımız 
bu noktaya ve doğruya farklı yollardan ulaşırken karşımıza çıkan yeni problemleri ve çözümlerini 
sunmaktır. Bu problemler ve çözümleri çalışmamızın bulgular kısmında teorem3.3 ve teorem3.4 de 
ispatlarıyla birlikte göstereceğiz.

Oluşturduğumuz teoremlerin ispatlarını aksiyomlara, tanımlara ve daha önce ispatlanan teoremlere 
dayandırarak kanıtlayacağız. Kullanacağımız yöntem genelde geogebra da gerçeğine uygun çizimlerle 
doğrudan ispat yöntemini kullanacağız.

Teorem3,3.

Herhangi bir üçgenin bir kenarına ait çevre ortayı ve içteğet çemberinin bu kenara ait değme noktası 
verilsin. Değme noktasından çizilen dikme, içteğet çember ve çevre ortay noktadaştır.

Muhammed Utku ASKER

Öykü İLBASMIŞ
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50.
MATEMATİK

Proje No: 15
Danışman

Şahabettin YÜKSEK

VİGENERE ŞİFRELEME YÖNTEMİNİN TEK VEYA ÇİFT BÖLEN SAYISINA GÖRE KRİPTO 
SIRALI İKİLİLERİ İLE ŞİFRELENMESİ
1586 yılında Fransız diplomat Blaise de Vigenere tarafından vigenere şifreleme yöntemi 
geliştirilmiştir. Bu şifreleme yöntemine göre önce alfabemizin harfleri sırasıyla yazılır ve her harfi 
numaralandırılır(A=0,B=1,C=2???.gibi )daha sonra kullanacağımız anahtar kelime belirlenerek açık 
metne eklenir ve şifreleme işlemi gerçekleştirilir.

Vigenere şifreleme türü yöntemlerde, şifreleme ve şifre çözümü için aynı anahtar kullanılmaktadır yani 
metni şifreleme için gizli bir anahtar seçilir ve bu gizli anahtarla metin şifrelenir. Şifrelenmiş metin alıcı 
kişiye yollanır ve gizli anahtar da gizli bir şekilde alıcı kişiye bildirilir. Şifrelenmiş metni alan kişi metni 
gizli anahtarla çözüp düz metne çevirir ve metni okur.

Vigenere şifreleme işleminde kullanılan anahtar boyutu eğer bilinirse şifre frekans analizine tabi 
tutularak deşifre edilebilir.

Biz projemizde vigenere şifreleme yönteminin kırılabilmesini daha da zorlaştıracak Kripto sıralı Ikili 
Sayıları adını verdiğimiz bir yöntemle şifreleme işlemi gerçekleştirdik bu yöntemle bir tam sayının tek 
bölenleri sayısı (1 hariç) veya bir tam sayının çift bölenleri sayısından yola çıkarak çok alternatifli bir 
şifreleme yöntemi gerçekleştirdik ve yaptığımız literatür çalışmasında böyle bir çalışmanın yapılmadığını 
gördük Kripto sıralı ikililerinde ikililerden hangisinin tek bölenleri sayısını(1 hariç) veya çift bölenleri 
sayısını alacağımızı şu şekilde anlayacağız:

(a’,b’] ifadesinde a sayısının pozitif çift bölen sayısını ; b sayısının pozitif tek bölen sayısını(1 hariç) 
alacağımızı
[a’,b’) ifadesinde a sayısının pozitif tek bölen sayısını(1 hariç);b sayısının pozitif çift bölen sayısını 
alacağımızı
(a’,b’) ifadesinde a ve b sayılarının pozitif çift bölen sayısını alacağımızı
[a’,b’] ifadesinde a ve b sayılarının pozitif tek bölen sayılarını alacağımızı göstermektedir.

Not: (a,b]aralığındaki sayılar ifadesiyle karıştırılmaması amacıyla biz Kripto sıralı Ikili Sayılarını (a’,b’] 
şeklinde tanımladık.

İlayda AVCI
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50.
MATEMATİK

İsmican Ruhilda YAYLAGÜL

Ahmet Enis GÜVEN

Danışman
Mehmet ARSLANProje No: 16

HİPERBOLİK GEOMETRİNİN POİNCARE DİSK MODELİ İNCELEMELERİ VE MOZAİK 
ŞİFRELEME ÇALIŞMASI
Bu çalışmaya ‘’Neden kendimize ait bir şifreleme modelimiz olmasın?’’ sorusuyla başlanmıştır. Bu 
aşamada ihtiyacımız olan şifreleme altyapısı için seçeceğimiz konunun farklı ve üzerinde az çalışılmış 
bir konu olmasıydı. Bu sebeple literatür çalışmaları sonrasında hiperbolik geometrinin Poincare disk 
modeli üzerinde çalışmaya başladık. Öncelikle Poincare disk modellerinin oluşturulma mantığı çeşitli 
kaynaklardan öğrenildi. Poincare disk üzerine düzgün çokgenlerin yerleştirilmesiyle oluşan düzgün 
mozaikler için çeşitli genellemeler üretildi. Şifreleme insanlığın yaradılışından bu yana çeşitli evreler 
geçirerek günümüze ulaşmış en eski ve ihtiyaç duyulan teknik çalışmalardan birisidir. Projemizde 
hiperbolik geometrinin Poincare disk modeli üzerinde elde ettiğimiz özellik ve genellemeler ile sonsuz 
olasılıklı düzgün mozaiklerden hedeflediğimiz şifreleme modeli ortaya çıkarılacaktır. Bu çalışma ile 
geometri ve kriptoloji alanlarına katkı sunmak temel amacımızdır. Çalışmalarımız neticesinde;

a. Hiperbolik geometrinin Poincare disk modeli ile ilgili kullanabileceğimiz tanım ve özellikleri bir 
araya getirdik.

b. Poincare disk modeli üzerinde {p, q} düzgün mozaiklerini kendi yöntemimizle çizip yorumladık.
c. {p, q} düzgün mozaikleri üzerinde beliren p_gen lerin köşe noktalarını iç içe çizdiğimiz çember 

katmanları üzerine yerleştirdik. Böylece çember katmanları üzerindeki nokta sayılarının 
oluşturduğu sayı dizileri ve çember katmanları çevresinde oluşan p_gen lerin sayılarından oluşan 
sayı dizilerinin genel denklemlerini elde ettik.

d. Poincare disk modeli üzerindeki {p, q} düzgün mozaiklerinde seçeceğimiz herhangi bir noktadan 
alfabeyi istediğimiz harften başlayarak, saat yönünde ve mod (29)’a göre yerleştirip belirlediğimiz 
ek kurallarla şifreleme modelimizi oluşturduk.

e. Şifreleme çalışmamızda sonsuz sayıda düzgün mozaik seçebilecek olmamız ve ayrıca her düzgün 
mozaik üzerinde alfabeyi istediğimiz harften ve birçok farklı noktadan başlatabilmemizden dolayı 
üst seviyede şifre güvenliğine ulaştık.
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50.
MATEMATİK

Proje No: 17
Danışman

Fehmi EKİCİ

ARDIŞIK FİBONACCİ DÖRTGENLERİ
Projemizde; şimdiye kadar cebirsel incelemeler yapılıp çeşitli sonuçlara varılmış olan Fibonacci sayı 
dizisini analitik olarak da inceleyip koordinat düzleminde farklı sonuçlar elde edilmiştir.

Bunun için, Fibonacci dizisinden sıra numarasına göre ardışık olarak seçilen sıralı ikilileri ve bunların 
y=x doğrusuna göre simetrikleriyle oluşturulan noktalar arasındaki mesafelerin Fibonacci dizisi gibi 
davrandığını ve sıra numarasına göre ardışık olan nokta çiftlerinin oluşturduğu mesafelerin oranlarının 
da altın orana yaklaştığı,

Benzer biçimde bu simetrik noktaların oluşturduğu doğru parçasını kesecek biçimde, belirli bir 
düzende birleştirilen noktalar ile oluşturulan doğru parçalarının da yine aynı şekilde bir Fibonacci dizisi 
gibi davrandığını ve buradaki ardışık nokta çiftlerinin oluşturduğu doğru parçalarının mesafelerinin 
oranlarının da altın orana yaklaştığı,

Bu doğru parçalarını köşegen kabul edecek şekilde elde edilen dörtgenlerin ardışık olmayan kenarlarının 
uzunluklarının oranının da altın orana yaklaştığı,

Bu dörtgenlerin alanları oranlarının da altın oranın bir fazlasına yaklaştığı gösterilmiştir.

Bu gösterimler yapılırken ilk olarak sentetik yaklaşım ile Geogebra dinamik yazılım programında 
incelemeler yapılmış olup daha sonrasında Fibonacci noktalarının genel karakterini veren Binet 
formülü ve sonsuz için limit kullanılarak genellemeler yapılmıştır.

Projenin geliştirilmesi aşamasında Fibonacci dizinden seçilen sıralı üçlüler ile R3 te incelemeler yapılıp 
bu dizinin katı cisimler ile ilişkisi incelenebilir. Fibonacci sayıları ve asal sayılar ile oluşturulacak sıralı 
ikililerle de yine R2 de ilginç sonuçlar elde edilebilir.

Yiğit DUMAN

Ece ŞENGÜL
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Mehmet KURTProje No: 18

BAZI ÖZEL “DOUBLE VERTEX ÇİZGE”LERİN WIENER INDEKS DEĞERLERİNİN 
GENELLEŞTİRİLMESİ

Olcay ORANSOY

Yol çizge, çevre çizge, tekerlek çizge ve tam çizge, çizge kuramındaki özel çizgelerdendir. Bir çizgenin 
“Double Vertex” çizgesi ise bu çizgenin tepe sayısı ve ayrıtlarına göre üretilen bir çizge türüdür. 
Bir çizgenin “Wiener Indeks” değeri ise bu çizgenin tepeleri arasındaki uzaklıkları dikkate alınarak 
hesaplanan bir ölçümdür. Tüm bu kavramların matematiksel tanımları raporun giriş bölümünde 
detaylıca verilmiş ve örneklendirilmiştir.

Bu çalışmada, n>3 tepeli yol çizge, çevre çizge, tekerlek çizge ve tam çizgenin double vertex çizgelerinin 
wiener indeks değerini veren n’e bağlı polinom fonksiyon formülleri elde edilmiştir. Bu süreçte, önce 
double vertex çizgelerin karakteristik yapıları dikkate alınmıştır. Daha sonra oluşturulan bu double 
vertex çizgelerin wiener indeks değerleri python dilinde yapılan bir kodlama sonucunda sayısal olarak 
elde edilmiştir. Bu sayısal değerlerle çok bilinmeyenli denklem sistemleri kurulmuştur. Bu denklem 
sistemi çözülerek, aranan polinom fonksiyonların katsayılarına ulaşılmıştır.

Yapılan literatür taramalarında, çeşitli çizge türlerinin çeşitli ölçümleri üzerinde çalışmalar olduğu; 
fakat bu çalışmamıza konu olan problem özelinde bir çalışma olmadığı gözlenmiştir.
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Hatice Zahide KABASAKAL

TAM SAYILI PİSAGORLAR
Pisagor bağıntısı geometrinin vazgeçilmezi, okul hayatımız boyunca her kitapta gördüğümüz bir teorem 
olarak karşımıza çıkar. Matematiğin veya onun kurallarını kullanan bilim alanlarının vazgeçilmezidir. 
Araştırmalarım sırasında en çok ispatı yapılan teorem olarak karşıma çıkmıştır(100 taneden fazla). 
Teorem kısaca, bir dik üçgenin iki dik kenarının uzunluklarının kareleri toplamının karekökü, diğer 
kenarın uzunluğu olacaktır şeklindedir. Gerçek(reel) sayılar kümesinde çalıştığımız zaman, a²+b²=c² 
eşitliğini sağlayan sonsuz tane sayı olacağı açıktır. Tam sayılar kümesinde çalışırsak çok bilinen ve her 
öğrencinin ilk söylediği Pisagor üçgenleri vardır. Mesela (3, 4, 5 )üçgeni veya (5, 12, 13) üçgeni gibi. 
Bunların hepsi de tam sayılar kümesinde olan üçgenlerdir.

Pisagor üçgenleri için, belli bir kurala uygun bütün Pisagor üçlülerinin nasıl bulunabileceğini hedefledim. 
Bulduğum kural diğer bilinen kurallardan farklı olarak özel durumlarda değil tüm Pisagor üçlülerinin 
bulunabilmesi ve sınıflandırılması üzerine yapılmıştır.

Bu proje çalışmasında buluş yoluyla öğrenme yöntemi kullanılmıştır. Burada genel olarak kullanılan 
formüller bazı Pisagor üçlülerini bulurken bazı Pisagor üçlülerini atlamaktadır. n ve k değişken olmak 
üzere formülümüz sayesinde bilinen tüm Pisagor üçlülerini bulmaktayız. n ve k değerleri için Pisagor 
üçlülerini sınıflandırarak ailelere ayırmaktayız.

Yusuf Sabri DEMİRKAYA
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Danışman
Duygu HAKİMOĞLUProje No: 20

BİR KÜME PROBLEMİNDEN HAREKETLE KRİPTOGRAFİK ŞİFRELEME YÖNTEMİ
Kriptografi önceleri sadece devletler arası gizli mesajlaşmalarda, gizli bilgi aktarımlarında, dış ilişkiler, 
dış politika vs. kulanılırdı ve büyük bir kitleye hitap etmezdi. Ancak 1980’li yılların sonlarından itibaren 
hayatımıza dahil olan ‘İnternet’ , bunu halkın her kesimine hitap edecek bir seviyeye indirdi.

Bu derece yayılan her kitleye hitap eden bir ağ sistemi, elbette geride birtakım sıkıntılar doğuracaktır. 
Güvenlik sıkıntıları..Toplumun her kesiminden her insan,7’den70’e herkes bir özel hesaba, bir şifreye 
sahip. Bununla birlikte, daha büyük önem taşıyan banka sektörü , devlet daireleri, hastaneler, sanayi 
sektörü, savunma sanayii vb. hepsi potansiyel bir tehdit altındalar. Bu hususta en ihtiyacımız olan 
şeyi,güvenliğimizi, sağlayabilmek amacıyla ortaya kriptografi uzmanları çıkıyor.

Bizler projemize başlarken basit bir matematik küme probleminden esinlendik. Şifrelememizi 
yaparken çözümünü imkansızlaştıracak farklı ve özgün yöntemler kullandık. Rastlantısal bir düzen 
yarattık. Bunu yaparken, evrendeki tüm sırların içinde saklı olduğu düşünülen gizemli ∏ (pi) sayısından 
faydalandık, ve tabi şifrelemelerde en önemli şeylerden biri olan asal sayıları kullandık.
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Kerim ADALI

PERMÜTASYONLU PROBLEMLERE FİBONACCİLİ ÇÖZÜM
“Bir gülün güzelliğindeki sır, onu yaratanın içine sakladığı matematik sanatının ta kendisidir.” diyen 
Fibonacci arkadaşının ona sorduğu tavşan probleminin çözümüyle gelişen sayı dizisi üzerinde kendisi 
bir çalışma yapmamıştır fakat kendisinden sonra gelen matematikçiler bu sayı dizisini onun adını 
kullanarak “Fibonacci Sayıları” olarak adlandırmışlardır. Benim de projemin konusu matematiğin 
şüphesiz en ilgi çekici konularından biri olan Fibonacci Sayı Dizisi ile ilgilidir. Permütasyon ve Saymanın 
Temel İlkesi ile çözülebilen problemlerin çözümünü, daha pratik ve kolay anlaşılır bir şekilde Fibonacci 
Dizisi ve tanımladığım Genişletilmiş Fibonacci Dizisi’nden faydalanarak çözmeyi amaçladım. Bu amaç 
doğrultusunda literatür taraması yaparak fikir oluşturabilecek ve geliştirebilecek bilgileri elde ettim. Bu 
bilgilerle hipotezimi oluşturdum. Hipotezimi desteklemek için ihtiyaç duyabileceğim bilgiler ile gerekli 
olabilecek tanımları yazdım . Yöntem ve teknikte konuyla ilgili problemler kurarak hipotezi destekler 
nitelikte çözümler yaptım. Problemlerin çözümlerini tek tek ele aldığımda beş tane bulgu elde ettim. 
Elde ettiğim bulgular ile Permütasyon ile çözülebilecek incelediğim problemler ve türevleri Fibonacci 
ve Genişletilmiş Fibonacci yardımıyla daha kısa ve anlaşılır bir yoldan çözülebileceği sonucuna vardım. 
Projemde soruları farklı bir yoldan çözüme kavuşturarak daha pratik çözümler geliştirmeyi hedefledim. 
Önerim ise Permütasyon ve kombinatorik soruları, özel diziler yardımıyla çözümleri incelenebilir. Farklı 
dizi modelleri ile sayma soruları ilişkilendirilebilir.

Ecem Seray ALAÇAM



124

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması

 

50.
PSİKOLOJİ

Proje No: 1
Danışman

Ahmet KUTLU

“ÇUKUR” DİZİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ
Televizyon dizilerinde yer alan şiddet sahneleri öğrencilerin davranışları üzerinde oldukça olumsuz 
etkiler bırakmaktadır. Dizilerdeki sahneleri ve karakterleri modelleyen öğrenciler, günlük hayatlarında 
olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Bu amaçla “Çukur” adlı dizide yer alan, öğrencilerin suç 
teşkil edecek şiddetli davranışları göstermesini etkileyen bölümlerin ve karakterlerin analiz edilerek, 
öğrencilerin dizi hakkındaki düşüncelerini belirlemek ve dizinin öğrencilerin davranışları üzerindeki 
etkisini incelemektir.

Araştırmanın örneklemini iki farklı ortaokuldan diziyi izleyen 177 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. 
Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Vaka Kayıt Formu, “Çukur” Dizisi Hakkındaki 
Düşünceler Anketi ve Yapıtlı Görüşme Formu kullanılmıştır. Vaka Kayıt Formu için 12 öğrenci okul 
içerisinde gözlemlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada verileri analiz etmek için SPSS. 15.O 
analiz programı kullanılmıştır. Frekans, Yüzde, Aritmetik ve Ortalama analizleri kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda; ortaokul öğrencilerinin dizideki karakterlerden ve sahnelerden etkilendiği, 
model alınan karakterlerin olumsuz özelliklere sahip olduğu, en çok hoşuna gidilen sahnelerin dizide 
sıklıkla işlendiği, ailelerinde de bu diziyi izleyenlerin olduğu, dizinin öğrencilerin şiddet ve saldırgan 
davranışlar göstermesine neden olduğu ortaya çıkmıştır.

Ali TOSUN

Cemil DENLİ
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Hamide YILDIZProje No: 2

AYNA AYNA SÖYLE BANA...
Bu araştırmanın temel amacı lise öğrencilerinde Mutluluk, Narsisizm ve Özgecilik arasındaki ilişkinin 
bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Konu ile ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak 29 maddelik ‟Oxford Mutluluk Ölçeği”, 18 maddelik “Narsistik 
Hayranlık ve Rekabet Ölçeği’’, 38 maddelik ‟Özgecilik (Altruism) Ölçeği” ve değişkenler ile ilgili bilgi 
edinmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışma 
ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas ili Merkez 
ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 292’si kız, 131’i erkek olmak üzere toplam 
423 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Spss v24 paketi ile değerlendirilmiş, betimsel istatistikler, Tek 
Yönlü Anova, Scheffe, t testi ve Çoklu Regresyon kullanılmıştır. Elde edilen bulgularda Cinsiyete göre 
Mutluluk toplam puanları anlamlı olarak farklılaşmış ve erkeklerin kızlardan daha mutlu oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. Algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre Mutluluk toplam puanları anlamlı 
olarak farklılaşmış ve yüksek sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin daha mutlu oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Okul türüne göre Mutluluk toplam puanları anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Yaşa göre 
Mutluluk toplam puanları anlamlı olarak farklılaşmış ve 18 yaşındakilerin 16 ve 17 yaşındakilere göre 
kendilerini daha mutlu hissettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Mutluluk toplam puanlarına uygulanan 
çoklu regresyon sonuçlarına göre; Narsistik alt boyutu olan “hayranlık”, Mutluluk toplam puanlarının 
en güçlü yordayıcısı olmuş ve bunu sırasıyla “rekabet”; Özgecilik alt boyutlarından olan “eğitim 
sürecinde yardım” ve yine özgecilik alt boyutu olan “travmatik durumlarda yardım” izlemiştir.
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VEDAT ÇELİK

GÜNLÜK DÖNERLİ OTURMA SİSTEMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE 
OTURDUKLARI SIRALARA ZARAR VERME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

Eğitim hayatımızın önemli bir parçasını oluşturan ortaöğretim kademesinde, öğrenim gördüğümüz 
okullarımızın sınıflarındaki sıraların ve masaların kalitesi, uygunluğu, temizliği, niteliği, karalanmamış-
tahrip edilmemiş olması, ihtiyaca cevap verebilmeyi ve eğitsel başarıyı olumlu yönde etkileyebilmektedir. 
Öğrenci masa ve sıralarına yapılan tahribatlar alt sınıflardan gelerek aynı sıralarda okuyacak olan öğrenciler 
için derste dikkat dağınıklığı oluşturmakta ve istenmedik birtakım öğrenmelere yol açabilmektedir.

Çalışmamızda ortaöğretim kademesindeki okulumuzda geliştirdiğimiz dönerli oturma sistemi ile 
öğrencilerin oturdukları sıra ve masalara yaptıkları kopya yazma, isim yazma, tuttukları takımların adları-
simgeleri-amblemlerini yazma, siyasi parti ve çeşitli ideolojilerin simgelerini çizme, sevgi-aşklarını gösteren 
birtakım semboller çizme, dönem dizilerinin karakter isimlerini ya da dizi sembollerini çizme, lakap yazma, 
yöresel ağızda bir takım kelimeler yazma, gelişi güzel yapılan karalamalar, kesici ve delici aletlerle yapılan 
tahribatlar gibi olumsuz yönde gerçekleşen istenmedik öğrenci davranışlarını en aza indirmektir.

Çalışmamızda nicel gözlem yolu ile elde ettiğimiz veriler kullanılmıştır. Veriler tarafımızdan geliştirilen gözlem 
formundaki sayısal değerlerden yüzdelik, frekans ve aritmetik ortalama hesaplama yoluyla elde edilmiştir. 
Oturma düzenleri oluşturulduktan sonra eğitim öğretim faaliyetleri yıl boyu bu şekilde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmamızın sonunda öğrencilerin oturdukları sıralara yapmış oldukları tahribat sayısı ve düzeyini 
belirlemek için tarafımızdan tahribat sembol ve tahribat sayı gözlem formları geliştirilmiştir.

Çalışmamızın sonucunda da tahribat sayısını arttıran sebeplerden birinin de öğrencinin oturduğu 
masada uzun süre vakit geçirerek aidiyet duygusu oluşturması ve ruh halini buna yansıtması olduğunu 
gördük. Bu istenmedik davranış problemini aşmak için öğrencilerde günlük dönerli oturma sisteminin 
uygulanmasının aidiyet duygusuna bağlı tahribat sayısını büyük ölçüde azaltabildiği kanısına vardık.

Sonuç olarak uyguladığımız günlük dönerli oturma düzeninin ortaöğretim öğrencilerinde oturdukları 
sıralara zarar verme, kamu malını ve milli serveti tahrip etme gibi istenmedik davranışları büyük ölçüde 
engellediğini gördük.

Zeynep AKALIN

Melisa DENİZ
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Buse DİKMEN

Danışman
Sedat ALTAŞProje No: 4

ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ YÖNTEMİNİN ALZHEİMER HASTA 
YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: DENEYSEL DESEN ÖRNEĞİ
Çalışmamızda öncelikli olarak aile yaşam doyumu ve mental iyi oluş düzeylerinin düşük olmasını 
beklediğimiz Alzheimer hasta yakınlarına, hastalık hakkında bilgilendirme ve bakım vermenin getirdiği 
güçlüklerle baş etmede destek olunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çözüm odaklı kısa 
süreli terapi ile yapılan grupla psikolojik danışma ve sanatsal faaliyetlere katılımın bu kişilerde mental 
iyi oluş ve aile yaşam doyumuna etkisi araştırılmaktadır.

Çalışma, Antalya Alzheimer Hasta Ve Hasta Yakını Günlük Bakım Merkezi “Mavi Ev” etkinliklerine 
katılan Alzheimer hasta yakınları ile yapılmıştır.

Çalışmada Alzheimer hasta yakınlarının seçilme nedeni bu alana yönelik yapılmış sınırlı sayıda 
araştırma olması ve deneysel çalışma sayısının yok denecek kadar az olmasıdır. Hasta yakınlarına 
yönelik çözüm odaklı kısa süreli terapi yönteminin kullanıldığı grupla danışmayla ilgili herhangi bir 
araştırma bulunmamış, ayrıca sanata dayalı bir yol izleyen çalışmalara da rastlanmamıştır.

Hasta yakınlarına bir süpervizör gözetiminde psikolojik danışmanlar tarafından 6 hafta boyunca 
6 oturumdan oluşturulmuş 90 dakikalık seanslar halinde uygulanan grupla danışma yapılmıştır. 
Oturumlar sonucunda hasta yakınlarında var olan psikolojik sorunlarda azalma tespit edilmiştir. 
Bu durum da aile yaşam doyumu ve mental iyi oluşa olumlu katkı sağlamıştır. Çalışmada grupla 
danışmanın yanında sanat etkinliklerinin yapıldığı ikinci grupta ise olumlu yönde değişimin daha fazla 
olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan sonuçlar, projenin amacına uygun şekilde tutarlılık göstermiştir. 
Bu bağlamda güçlü kalmanın şart olduğu hastalıkla mücadele sürecinde; danışanların sorunları 
yerine çözümlerine, zayıflıkları yerine güçlü ve pozitif yönlerine odaklanmanın etkili olduğuna yönelik 
tezimiz güçlenmiştir. Alzheimer hastalarına bakım veren aile üyelerine yönelik çalışmalarda, çözüm 
odaklı kısa süreli terapinin etkili olabileceği anlaşılmıştır.
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Sercan ÖZEN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTELİZM (PHUBBİNG) DAVRANIŞLARININ NEDENLERİ 
VE YAŞAMLARINDAKİ ETKİLERİ
Bu çalışmanın amacı lise düzeyindeki öğrencilerin sosyotelizm davranışı gösterme eğilimlerinin 
nedenleri ve etkilerine ilişkin mevcut durumu derinlemesine incelemektir. Çalışmada kullanılan 
araştırma deseni nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışmasıdır. Çalışma grubunun belirlenmesi 
için ilk olarak amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi Uşak ili merkez okulundaki 
okullardan hangilerinden veri toplanacağının belirlenmesi için; ikinci olarak da ölçüt örnekleme yöntemi 
belirlenen okullardan hangi öğrenciler ile görüşme yapılacağının belirlenmesi için kullanılmıştır. Bu 
şekilde 14 lise öğrencisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen ve çalışma grubunun belirlenmesi için kullanılan bir anket ile araştırma verileri 
için kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formudur. Görüşme verilerinin analizi için tema ve kodların 
derinlemesine incelenerek oluşturulduğu içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre 
sosyotelist davranışı gösteren bireyler sosyal bir ortamda telefonda vakit geçirmek istemekte ve bu 
şekilde çevrelerindeki olaylardan kopmakta, hatta çoğu zaman sanal ortamı günlük hayatlarındaki 
çevrelerine tercih etmektedir. Bununla birlikte iletişime girmekte zorlandıkları ve bu durumun aile, 
arkadaş gibi sosyal çevre ile iletişim çatışmasına neden olduğu, dahası odaklanma sorunu nedeniyle 
akademik ve kişisel gelişim anlamında pek çok sorumluluklarını yerine getiremedikleri ya da ertelemek 
durumunda kaldıkları araştırmanın bir diğer sonuçlarıdır. Telefon bağımlılığı, internet bağımlığı vb. gibi 
birçok sanal bağımlılığı içerisinde barındıran sosyotelizm insan yaşamını daha fazla etkilemeden önce 
bu alanı derinlemesine inceleyen ve çözüm önerileri getirebilen araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ezgi KARTAL

Cihan SEVİNÇ
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Danışman
Halil Dündar CANGÜVENProje No: 6

DEVLET VE ÖZEL FEN LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SOSYAL MEDYA, 
İNTERNET VE DİJİTAL OYUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
(MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

Çağımızın en büyük sorunlarından birisi internet, sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı olarak 
düşünülebilir. Bu çalışmada, devlet ve özel fen liselerinde öğrenim gören bireylerin çağımızın 
en büyük sorunu olan ve sanal bağımlıklar olarak değerlendirdiğimiz internet bağımlılığı, sosyal 
medya bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığı hakkındaki görüşlerinin metafor tekniği kullanılarak 
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden metafor tekniğini 
kullanılmıştır. Metafor formuna demografik özelliklerin de eklenebilmesi için cinsiyet, yaş, fen lisesi 
türü, sınıf düzeyi, okuldaki başarı durumu, aile geliri, anne ve baba öğrenim durumu, sportif faaliyet 
ve sanatsal faaliyetlere katılma durumu gibi özellikler de eklenmiştir. Uygulamanın yapıldığı fen liseleri 
amaçlı örneklem yöntemiyle belirlenirken, katılımcıların seçiminde rastlantısal olarak belirlenmiştir. 
Çalışmanın örneklemini Mersin ili merkez ilçeleri ve diğer ilçelerdeki öğrenim gören devlet fen lisesi ve 
özel fen lisesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların devlet fen liselerine devam 
edenlerden 51.20% 192’si kız, 48.27% 181’i erkek öğrencilerden oluşurken, özel fen liselerine devam 
edenlerden 49.81% 130’i kız, 50.19% 131’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Cinsiyet belirtmeyen 
0.53% öğrenci devlet fen liselerine devam ederken öğrenci lise türünü belirtmemiştir. Toplam 637 
katılımcının 375’i devlet fen liselerine, 261’i özel fen liselere devam etmektedir. Devlet fen lisesi ve 
özel fen liselerindeki öğrenci sayılarının eşit olmasına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Anlamlı sonuçlara 
ulaşabilmek için okul farkı, cinsiyet farkı internet cep telefonu bilgisayar ve buna benzer elektronik 
eşyalara sahip olma durumlarında dikkate alınmaya çalışılmıştır. Araştırma bulguları Microsoft Excel 
programlarından anlamlı veriler haline getirilmiştir. Verilerin analizinde ortak kelimeler belirli gruplar 
haline getirilerek kodlamalar yapılmış daha sonra kodların frekans ve yüzdeleri belirlenmiştir. Alt 
kategoriler boyutunda liseler ve cinsiyetler arası farklar bulunmuştur.

Haşim Yiğit KÖROĞLU
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Murat AVCİ

ÇOKLU ZEKA KURAMI ÜZERİNDEN KAYGI KAVRAMININ ARAŞTIRILMASI
Çoklu zekâ teorisine göre bireylerde zeka baskın tek bir yetenek değil, farklı ve özel boyutlardan oluşan 
bir yapıdır. Günümüzde oldukça kabul gören bir teori olmasına rağmen, okullardan ve ailelerden 
gereken önemi görmemektedir. Çoğu öğrenci zekâ türlerinin farkında olmadığından doğru çalışma 
stratejileri geliştirememekte; aileler de öğrencilere yön gösterememekte ya da geleneksel çalışma 
teknikleri konusunda ısrarcı olmakta, öğretmenler ise sınıf ortamında zekâ türlerine göre ders materyali 
ve etkinlikler bulmakta zorluk çekmektedir. Bu projenin amacı, çoklu zekâ teorisini ikizler üzerinden 
inceleyerek ders çalışma teknikleri ve sınav kaygısı arasında bir bağlantı olup olmadığını irdelemektir. 
Sonuca ulaşabilmek için literatür taraması, anket ve görüşmeler dahil nitel ve nicel araştırma yöntemleri 
kullanılmıştır. Literatürdeki araştırmalarda ikizlerde çoklu zekâ ve ders çalışma teknikleri hakkında 
araştırmalar bulunmasına karşın sınav kaygısıyla bağlantı üzerine araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 
projenin farkı ise sınav kaygısını da gözetmesidir. Nitel çalışmalar kapsamında bireyler ve öğretmenleri 
ile görüşmeler yapılarak çoklu zekâları, ders çalışma teknikleri ve sınav kaygıları ile ilgili veriler 
toplanmıştır. Nicel çalışmalarda ise, ikizlere çoklu zekâ ve sınav kaygısı envanterleri uygulanmıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin %50’sinin ders çalışma tekniklerinin zekâ biçimlerine uygun 
olmamasından dolayı düşük öğrenme verimine bağlı sınav kaygısı yaşadıkları belirlenmiştir. Dolayısıyla 
zekâ türü, çalışma biçimi ve kaygı arasındaki ilişkiyi destekleyen bulgular elde edilmiştir. Sorunun 
çözümü için; (i) ortaokuldan başlayarak her kademe başlangıcında çoklu zekâ envanteri uygulanarak 
öğrencilerin zekâ türlerine göre sınıflara ayrılması ve eğitim materyallerinin sınıflara uygun şekilde 
geliştirilip uygulanması (ii) öğrenciler ve ailelerin farkındalığının arttırılması yoluyla öğrencilerin zeka 
türlerine uygun şekilde çalışmaları ve bu yolla ‘mutlu öğrenci, mutlu aile, mutlu okul’ ortamının 
gerçekleştirilmesi önerilmiştir.

Seniha Lal İDİKUT

İpek ÇAKIROĞLU
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Cihat Çağrı ÇAM

Hasancan DAL

Danışman
Sevilay ÇAKIRProje No: 8

ERGENLERDE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışma lise öğrencilerinin ebeveynlerine ilişkin algılamış oldukları duygusal/psikolojik istismar 
düzeylerinin cinsiyet, kardeş sayısı, ailenin ekonomik durumu, ebeveyn eğitim ve birliktelik durumu 
değişkenleri açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın örneklemi; 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Bilecik Merkez İlçesinde bulunan 15 
Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde öğrenim gören 120 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada 
öğrencilerin; cinsiyet, kardeş sayısı, ailenin ekonomik durumu, ebeveyn eğitim ve birliktelik durumu 
hakkında bilgi toplamak amacıyla tarafımızca geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin 
algılanan duygusal/psikolojik istismar düzeyini belirlemek için Arslan ve Kabasakal tarafından 
2014 yılında hazırlanan Ergenler İçin Algılanan Duygusal/Psikolojik İstismar Ölçeği Kısa Formu–II 
kullanılmıştır. Toplanan veriler IBM SPSS Statistics 23 programı kullanılarak t testi, ANOVA ve post-hoc 
scheffe testi ile analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; lise öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik 
algılanan duygusal/psikolojik istismar düzeylerinin kardeş sayısı, ebeveyn eğitim ve birliktelik durumu 
açısından anlamlı farklılıklar göstermediği, cinsiyete ve ailenin ekonomik durumuna bağlı olarak 
anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında erkek öğrencilerin ve 
ailesi düşük gelirli olan öğrencilerin ebeveynlerine yönelik algıladıkları duygusal/psikolojik istismar 
düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Proje kapsamında, ergenlerde ebeveynlerine yönelik 
algılanan duygusal/psikolojik istismar üzerine yapılan diğer çalışmalar ışığında araştırma sonucunda 
ulaşılan bulgular tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmanın ergenlerin ebeveynlerine yönelik algılanan duygusal/psikolojik istismar düzeylerine yönelik 
somut bulgular ortaya koyduğu söylenebilir. Ayrıca; bu araştırma sonucunda ulaşılan bulguların psikoloji 
alanında bu konudaki boşluğu doldurmaya, öğrencilerin ve ebeveynlerin duygusal istismar konusunda 
farkındalık kazanmasına katkı sağlayacağına ve de okul rehberlik servisleri tarafından istismar konusunda 
gerçekleştirilen öğrencilere ve velilere yönelik çalışmalarına yön vereceğine inanılmaktadır.



132

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması

 

50.
PSİKOLOJİ

Cennet Sedef TUFAN

İrem ALTIN

Proje No: 9
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Emine ALTINSOY

TİP 1 DİYABETLİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK TUTUM VE İNANÇLARININ 
AKADEMİK-SOSYAL YAŞANTILARINA ETKİSİ
Günümüz dünyasında oldukça yaygın kronik bir hastalık olan tip 1 diyabet pankreasın insülin üretmemesi 
sonucu ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Böylesi bir kronik hastalıkla yaşayan öğrenim çağındaki 
öğrencilerin duygu durumlarının akademik ve sosyal yaşantılarına ne denli yansıdığı araştırmanın asıl 
çıkış noktasıdır. Bu çalışmada Aydın ili Efeler ilçesindeki 10-21 yaş grubu tip 1 diyabet tanılı öğrenciler 
ele alınmıştır. Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla isimleri ve okulları öğrenilen öğrencilerin 
tamamına ulaşılmış olup bu öğrencilerin psikolojik tutum ve inançları görüşme yoluyla anket 
uygulanarak araştırılmıştır. Uygulanan anket sonucunda genel olarak görülmüştür ki, diyabetli öğrenciler 
bunalmaya, tükenmişlik hissetmeye, yalnızlık duymaya diyabeti sebep olarak görmemektedir fakat yaş 
ilerledikçe olumsuz bakış açısı artmaktadır. Yaş grupları kıyaslandığında, yaşın ilerlemesiyle diyabetten 
dolayı bunalma, gelecekle ilgili kaygı hissetme, tükenmişlik hissetme, sinirlenme, yalnız hissetme gibi 
birçok durumda artışa rastlanmaktadır. Ayrıca yine sevdikleri etkinlikleri yapma ve planladıklarını 
gerçekleştirme konusunda da 14-21 yaş grubunun daha fazla kaygı duymakta olduğu fakat diyabetli 
yaşamdan kaygı duyma oranının 10-13 yaş grubunda daha fazla olduğu tespit edilmiştir. İki yaş 
grubunda da ortak olarak görülmüştür ki tip 1 diyabetli öğrenciler birbirleriyle irtibat halinde olmayı, 
başarıya ulaşmış diyabetli bireyleri tanımayı ve farkındalığı arttırmaya yönelik faaliyetlere katılmayı 
istemektedirler. Tip 1 diyabetli bireylerin bir araya gelmek konusundaki isteklerini içeren sonuçlar 
da göz önüne alınarak bir kaynaşma etkinliği düzenlenmiş ve başarıya ulaşmış diyabetli bireylerden 
gelen videoların gösterimiyle öğrencilerin gelecekle ilgili kaygıları giderilmeye çalışılmıştır. Yine aynı 
doğrultuda bir web sitesi oluşturulmuş, bu sitenin içeriği anket sonuçlarına göre biçimlendirilmiştir.
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Zeynep İrem ATLI

Danışman
Tahsin AYDOĞANProje No: 10

İNSTAGRAM KULLANICISI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL KİMLİK DÜZEYLERİNİN 
NARSİSİZM VE SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ
İnstagram, bireylerin paylaşımlarla kendi yaşamlarını dış dünyaya açtıkları sosyal medyanın önemli 
platformlarından biridir. İnstagram ile ilgili çalışmaların genel olarak pazarlama teknikleri üzerine 
yoğunlaştığı görülmektir. İnstagram üzerine psikoloji dalında bir araştırmanın yapılması bu yönüyle 
gereklidir. Bu gereklilikten hareketle araştırmanın amacı, İnstagram kullanan lise öğrencilerinin sanal 
kimlik, sosyal duygusal yalnızlık, narsisizm düzeylerinin belirlenmesi ve ölçek puanlarının cinsiyet, 
sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, anne babanın medeni durumu, İnstagram kullanım amacı, 
İnstagram’daki takipçi sayısı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit 
edilmesi olarak belirlenmiştir.

Araştırmanın evreni 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan 
farklı türdeki liselerden oluşurken, örneklemini ise söz konusu ilçedeki dört devlet lisesinin 9,10,11 
ve 12. sınıfına devam eden 169’u kız, 149‘u erkek olmak üzere toplam 318 öğrenci oluşturmuştur. 
Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu, Sanal Kimlik Ölçeği, Sosyal Duygusal Yalnızlık ve Narsisistik Kişilik 
Envanteri’ni (NKE-16) Ölçekleri kullanılmıştır. Veriler SPSS 21 paket programıyla analiz edilmiş olup 
analizlerde .05 güven düzeyi esas alınmıştır. Veri analizinde verilerin anlamlı dağılıp dağılmadığı 
saptanmış ve buna göre istatistiksel yöntemler, Pearson Momentler korelasyon testi kullanılmıştır.
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Mert KAPUKIRAN

Burak BOZ

Proje No: 11
Danışman

Gökher Şükrü BAYLAN

ÜSTÜNLERİN ÜSTÜNLÜK MÜCADELESİ
Çalışmamız özel yetenekli eğitimi alan üstünlerin akran zorbalığına maruz kalmalarını ve zorbalık 
uygulamalarını ebeveyn stilleri ve demografik etmenler bağlamında ele alan bir saha çalışmasıdır. 
Çalışma grubumuz özel yetenekli eğitimi alan 128 üstünden oluşmaktadır. Çalışma grubumuz tabakalı 
örneklem yöntemiyle seçilerek bilgi toplanan BYF, ÖYG, PROJE öğrencilerinden oluşmaktadır. Ülkemizin 
bilimsel ve sanatsal gelişimi için eğitim alan üstünlerin zorba-kurban davranışlarıyla baskı altına alınan 
ve gerileyen yeteneklerinin önündeki engellerin kaldırılması büyük önem taşımaktadır. Çalışmamız 
bu problem durumun çözülmesine katkı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu bağlamda iki temel 
soruya cevap aranmıştır: 1. Özel yeteneklilerde, Kurban-Zorba davranışları demografik faktörlerden 
etkilenmekte midir, 2. Özel yeteneklilerin ebeveyn stilleri zorba-kurban davranışlarınca yordanmakta 
mıdır? Bu soruların ve tamamlayıcı hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla 5 farklı ölçme aracıyla bilgi 
toplanmıştır. “Akran Zorbalığında Bulunma Ölçeği”, “Akran Zorbalığına Maruz Kalma Ölçeği”, “Younger 
Anne Ebeveyn Stilleri Ölçeği”, “Younger Baba Ebeveyn Stilleri Ölçeği”, “Standartlaştırılmış Demografik 
Bilgi Formu”. Ölçme araçlarının çalışma grubuna uygulanması ardından SPSS-22- paket uygulamasının 
programıyla geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Demografik etmenler ebeveyn stilleri 
zorbalık türleri, regresyon ve düzenleyici regresyon analizleriyle test edilerek sorular cevaplanmış ve 
tamamlayıcı hipotezler test edilmiştir. Çalışmanın sonuçlar ve tartışma bölümünde ilgili literatür ışığında 
çalışma çıktıları yorumlanarak benzerlikler vurgulanmış, farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Özel 
yetenekli öğrencilerin anne-babalarının sahip oldukları ebeveyn stilleri, zorba-kurban davranışlarını 
önemli ölçüde yordadığı görülmüştür. Beşeri faktörlerin ve akademik başarının bu etkinin negatif ya 
da pozitif yönde şekillenmesinde belirleyici olduğu tespit edilmiştir. En çok zorbalık yordayan ve pozitif 
yönde zorbalığı arttıran ebeveyn stili Başarı odaklı/mükemmeliyetçi ebeveyn stili, öte yandan kurban 
davranışını yordayan ebeveyn stilinin ise Disiplinsiz/Lakayıt ebeveyn stili olduğu görülmüştür. Özel 
yetenekli öğrencilerin zorbalık ve kurban davranışlarının özel yetenekli olmayan akranlarından önemli 
ölçüde farklılaştığı görülmüştür.
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Pelin Naz YILDIZ

İlayda Nur BUDAKOĞLU

Danışman
Mesut GÜLPERProje No: 12

YENİ BİR ENTEGRASYON BİÇİMİ: EMPATİK - ENTEGRASYON
Bu çalışma; İstanbul ili Avcılar ilçesi örnekleminde 14-18 yaş arasındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
öğrencileri ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu göçmen öğrencileri arasındaki duygusal mesafe 
düzeyini ölçmeyi ele alan bir çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ve yabancı uyruklu 
göçmen öğrenciler arasındaki cinsiyet farkı, okul türleri ve uyruklarının, beraber okuma, diyalog 
kurma ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinin entegrasyon sürecine katkısı 
amaçlanmaktadır.

Araştırmanın örneklemini; 2018-2019 öğretim yılı İstanbul ili Avcılar ilçesinde devlet okullarında 
okuyan 125 Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenci, 125 yabancı uyruklu göçmen öğrenci olmak 
üzere toplam 250 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma çalışma grubu; ulaşım kolaylıkları, zaman ve 
mali kaynaklar açısından daha ekonomik olması nedeniyle Avcılar ilçesindeki resmi liseler olarak 
belirlenmiştir. Uygulama gerekli izinler alınarak, ders saatinde derse katılan tüm öğrencilerin gönüllü 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde literatür taramasına dayalı kavramsal çerçeve 
belirtilmiştir. İkinci bölümde 14-18 yaş arası İstanbul Avcılar’da Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 
öğrenciler ile yabancı uyruklu göçmen öğrencilere uygulanan duygusal mesafe ölçeği verilerine  
yanıtlarından çıkan bulgular ortaya konmuştur. Son bölümde analizi yapılan sonuçlar ve öneriler 
belirlenmiştir.
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50.
PSİKOLOJİ

Ayşe Nur ERPOLAT

Yaren KARTAL

Proje No: 13
Danışman

Ayşe KİRAZ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA HATALARINA VERİLEN GERİ DÖNÜTLERE 
YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ VE YABANCI DİL ÖĞRETMENLERİNİN GERİ 
DÖNÜT UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dil öğretimindeki tercihleri başarı ve motivasyonlarında önemli 
bir rol oynamaktadır. Yabancı dil öğretiminde konuşma esnasında yapılan hatalarının düzeltilmesi 
öğrencilerin konuşma isteklerini azaltabilir ve konuşma akışını kesebilir. Hatalara verilen dönütlerin 
öğrencilerin kaygı düzeyleri ve özgüvenleri üzerindeki önemli bir etkisi vardır. Bu çalışma, yabancı 
dil öğrenen öğrencilerin konuşma esnasında yaptıkları hatalarının düzeltilmesine yönelik tutumlarını 
araştırmıştır. Yapılan araştırma sonucunda hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yapılan hatalara geri 
dönüt verilmesi konusunda olumlu bir tutum sergiledikleri anlaşılmıştır ayrıca öğrencilerin çoğunluğu 
her türlü hatanın düzeltilmesinden daha ziyade sadece önemli hataların geri dönüt yöntemiyle 
düzeltilmesini tercih etmişlerdir. Öğretmenlerin sınıf içinde yaptıklarıyla öğrencilerin beklentileri 
arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen diğer önemli bir sonuç da öğretmenlerin bütün 
yöntemlerden haberdar olmamaları veya haberdar oldukları halde tercih etmemeleridir. Sınıflarda 
öğrencilerin farklı zeka, ilgi, alaka veya öğrenme stilleri olduğu gerçeği göz önünde bulundurulursa, 
sırf öğrencilerin ilgisini çekebilmek ve dersi daha ilginç hale getirebilmek amacıyla bile farklı geri 
dönüt metotları kullanılmalıdır.
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PSİKOLOJİ

İdil EKİNAY

Danışman
Oğuz KOÇProje No: 14

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNE GÖRE OKULA 
YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, fen lisesi öğrencilerinin tercih ettikleri müzik türlerine göre okula yönelik 
tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma ilişkisel tarama modelinde olup 
çalışmaya, fen lisesinde okuyan gönüllü, ailesinden izin alınmış ve veri toplama araçlarını eksiksiz 
doldurmuş öğrenciler örneklem olarak dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak; demografik bilgi 
formu ve okula yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde; toplanan verilerin tek yönlü 
varyans analizi koşullarını sağladığı görülmüş ve gerçekleştirilen analiz sonucunda anlamlı farklılık 
bulgusuna ulaşılmıştır. Hangi gruplar arasında farklılık olduğunu bulmak amacıyla gerçekleştirilen 
Scheffe Testi sonucunda; metal müzik türü tercihinde bulunan öğrencilerin türk halk müziği, pop 
müzik ve tasavvuf müziği tercihinde bulunan öğrencilere göre daha düşük düzeyde okula yönelik 
tutum puanlarına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazın, elde edilen bulgular ve sınırlılıklar 
çerçevesinde sonuçlar değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuç çerçevesinde; öğrencilerin okulda ve faklı 
alanlarda vakit geçirirken ortamda tercih edilen müzik türlerinin daha dikkatli seçilmesi, müziğin 
öğrenciler üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ve benzer 
çalışmaların daha geniş örneklemlerde gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
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PSİKOLOJİ

Derya ŞAHİN

Feride ŞEKERCİOĞLU

Proje No: 15
Danışman

Asiye DURSUN

İNSANI AKILLI TELEFONA BAĞLAYAN YAŞANTILARI MIDIR?
Gelişen teknoloji hayatın her alanında kendini hissettirmektedir. İnsanlar doğdukları andan itibaren 
teknoloji ve internet ile iç içe bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda akıllı telefonların gelişmesi ile 
internet kullanımı daha kolaylaşmış ve ergen grubu tarafından daha tercih edilir hale gelmiştir. 
Sağlıklı kullanımı halinde faydalı olan internet ve teknoloji kimi zaman olumsuz etkilere de sahip 
olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı ise ergenlerin akıllı telefon bağımlılık düzeylerinin ne olduğu 
olumlu ya da olumsuz yaşantıları ile ilişkili olup olmadığı ve bazı sosyodemografik değişkenler açısından 
farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Bu bağlamda ergenlerde akıllı telefon bağımlılığı ölçeği ve 
olumlu olumsuz yaşantı ölçeği kullanılmıştır.Araştırma grubunu Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde öğrenimine devam eden 121 erkek ve 179 kız toplam 300 ergen bulunmaktadır. 
Araştırma bulgularına bakıldığında en çok destek alınan kişinin, erteleme davranışının ve cinsiyetin 
akıllı telefon bağımlılığı ve olumlu olumsuz yaşantılar üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Olumlu 
olumsuz yaşantılar ve akıllı telefon bağımlılığı arasında da ilişki vardır. Bu bulguların sonucunda 
birtakım öneriler sunulmuştur.
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50.
SOSYOLOJİ

Zeynep AKIN

Proje No: 1
Danışman

Zerrin GÜNGÖR

SANAL ORTAMLARDA HAK ARAMA KONUSUNDA SERGİLEDİĞİMİZ 
DÜŞÜNCELERİMİZ VE GERÇEKLER

Sanal yaşantı içerisinde hak arayan insanların, gerçek yaşantıda hak arama davranışlarının nasıl 
olduğunu deney yaparak saptamaya çalıştık.

“Sosyal ağları yoğun olarak kullanan gençlerin, sosyal yaşantıda karşılaşmış oldukları sorunlara sanal 
dünyada verdikleri yanıt veya çözüm önerileri ile gerçek yaşantıda sergiledikleri tutumlar arasında 
nasıl bir ilişki vardır?” sorusuna yanıt aramaktayız. Hipotezimiz bireyler haklarını ararken sanal 
ortamda daha yoğun tepkiler sergilemelerine rağmen gerçek hayatta bu denli hak arayıcı davranışlar 
sergilememektedirler.

Çalışmamızda anket uygulama, gözlem ve deney teknikleri kullanılmıştır.

Araştırma evrenimiz içindeki 185 kişilik 11. sınıf öğrencilerine anket uygulayıp hak arama konusundaki 
düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Anketimizdeki sonuca göre, sosyal medyada hakkını arayanların, 
tek başlarına da kalsalar haklarını aramaya devam edeceğini belirtmişlerdir. 11. Sınıf öğrencilerine 
internette ki sanal dünyada sahte haber yayınlayıp öğrencilerin internet üzerinden nasıl tepkiler 
verdiğini gözlemledik. Tüm öğrencilere performans uygulaması olarak bir sınav yapılacağı duyuruldu. 
Her sınıfta bir gizli gözlemci vardı. Gözlemci sınava dair hiç bir bilgiyi arkadaşları ile paylaşmadı. Her 
sınıfın whatsapp gruplarından felsefe sınavı olacağı tarih ve saati duyuruldu. Sınav zamanına kadar 
gruplarda yazılanlar takip edildi. Öğrencilerin tüm kişisel bilgileri saklanarak sadece sınava girmek 
istemeyen x kişi, çok kızan y kişi gibi rakamlar iletildi. Ayrıca whatsapp gruplarında ki yazıların 
fotoğrafları çekilip tüm isim vb silinerek dosyalandı. Sınav gerçekleşip tüm her şey bitene kadar bütün 
her şey gözlemlendi. Gözlem yapılırken özellikle kişilerin gözlemciden etkilenmemesi için özellikle 
grubu ateşleyici yada sakinleştirici konuşmalar yapmamasına özen gösterildi.

Sonuç: Sanal dünyada yazılanların insanların gerçek düşüncelerini ve davranışlarını yansıtmadığını 
bizlere göstermiştir.
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50.
SOSYOLOJİ

Danışman
Taner AKGÜNProje No: 2

KADINA ŞİDDET GERÇEĞİ VE ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
ÖNERİSİ
Erken yaş eğitimi çoğu konuda bilinçlenme ve farkındalık kazanma açısından önemlidir. Bu konulardan 
biri de şiddettir. Yapılan araştırmalar sonucunda şiddete eğilim gösteren bireylerin erken çocukluk 
döneminde kazandıkları temel becerilerin bu davranışın ortaya çıkmasında oldukça belirleyici 
olduğunu ortaya koymaktır. Şiddet insana, hayvana, eşyaya yönelik olabilir. Bu çalışmada insana yönelik 
olan şiddet incelenecek ve özellikle kadına şiddet üzerine odaklanılacaktır. Araştırma nicel araştırma 
yöntemlerinden betimsel bir araştırmadır ve tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
çalışma evreni il merkezindeki 2 anaokulundaki öğrenciler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemi 
ise bu 2 anaokulunda yer alan 159 kız 167 erkek öğrenci olmak üzere 326 öğrenciden oluşmaktadır. 
Veri toplama aracı olarak, Kadın Koruma dernekleri ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri ile röportaj 
yapılmış ve görüşmede kaydedilen bilgiler alanyazınla tabloların oluşturulmasında kullanılmıştır.Diğer 
bir veri toplama aracı olarak ise “Büyüyünce Polis Olacağım” tiyatro oyunu yazılarak projeyi yürüten 
öğrenciler tarafından sergilenmiştir.

Sonuç olarak; okul öncesi öğrencilere yapılan tiyatro gösterisinin öğrencilerin şiddet karşısında 
mücadele etme ve kimlerden destek alabilecekleri konusunda katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca 
tiyatro gösterisinin öğrencilerin şiddete yönelim göstermesinin önüne nasıl geçebileceği konusunda 
katkısı olduğu düşünülmektedir. Çocukların psikososyal gelişimleri temel alındığında duyarlıkları güçlü 
olduğu bu dönemde verilen cevapların beklenen yönde olduğu görülmüştür. Benzer çalışmalarda 
ilerleyen yaşlarda öğrenci duyarlılığında değişim olup olmadığı ve şiddete karşı verilen yanıtların 
değişip değişmediği ayrı bir çalışma konusu olabilir.

Melisa KAYA

Ayşe Sena ŞENTÜRK
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50.
SOSYOLOJİ

Nil İlayda EGE

Proje No: 3
Danışman

Derya Özsoy TURHAN

KADIN MAHKUMLARIN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN 
İSTİHDAMA YÖNELİK KATKILARINA İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR 
ARAŞTIRMA
Suç ve suçluluk kavramları, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar insanları meşgul 
eden, toplum değerlerini bozan önemli bir problem olarak süregelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de suç ve suçluluk problemi ile mücadele edildiği, suçluluğun önlenmesi için birtakım emir 
ve yasakların konulduğu; suç meydana gelmiş ise suçluların ıslahı ve topluma kazandırılması amacıyla 
bir takım cezaların ve hükümlerin mevcut olduğu görülmektedir. Bu çabalardan biri de suçluları tekrar 
topluma kazandırma amacıyla yapılan mahkum istihdamlarıdır. Bu istihdamın sağlanmasında mesleki 
eğitimlerin rolü son derece büyüktür.

Ülkemizde 16 tür cezaevi tipi bulunmaktadır. Araştırmamızın yapılacağı cezaevi L tipi cezaevidir. Bu ceza 
infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine 
çözüm amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve 
hükümlülerin; barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî 
alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar 
da mevcuttur.

Çalışmamızda, cezaevinde kalan kadın tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumlarındaki mesleki 
eğitimin istihdama yönelik katkılarına ilişkin algılarının araştırılması amaçlanmıştır. 14 maddelik bir 
anketle Sakarya’nın Ferizli ilçesindeki Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen 
çalışmaya 44 tutuklu ve hükümlü kadın katılmıştır. Örneklem büyüklüğü %70 olarak hesaplanmıştır. 
Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmış ve ki kare testi uygulanmıştır. Analiz 
sonucundaki bulgulara göre bazı maddelerle değişkenler arasında anlamlı ilişki mevcuttur.

Emin Burak ŞENER
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50.
SOSYOLOJİ

Melike SAĞDIÇ

Esra KURNAZ

Danışman
Ayşe KINALIProje No: 4

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET 
DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (MALATYA 
ÖRNEĞİ)
Her yenilik ve değişimde olduğu gibi teknolojideki hızlı ilerlemenin olumlu sonuçları olduğu kadar 
olumsuz sonuçları da ortaya çıkmaktadır. Siber zorbalık ve siber mağduriyet, çocuklar ve ergenler 
arasında evrensel bir sorun olarak yaşanmaktadır. Bu yeni türdeki zorbalığın bireyler üzerinde çeşitli 
fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara yol açtığı yapılan araştırmalarda görülmektedir. Bu sebeple, 
toplumsal yaşam içerisinde var olan bu sorun ile başa çıkmaya yönelik çeşitli adımların atılması 
gerektiği söylenebilir.

Bu araştırmada, Malatya’da öğrenim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerinde siber zorbalık ve 
siber mağduriyet puanlarında cinsiyet, okul türü, bilgisayar/akıllı cep telefonuna sahip olma, internete 
bağlantısı ve günlük internete bağlanmaları açısından anlamlı bir fark olup olmadığını incelemek 
amaçlanmıştır. Analizlerde Malatya’da öğrenim görmekte olan Ortaokul ve Lise öğrencilerinin cinsiyet 
açısından siber zorbalık ve siber mağduriyet puanlarının farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin akıllı cep telefonu kullanıyor olma açısından, kişisel bilgisayara sahip olma 
açısından, internet bağlantısı olma açısından, günlük internete bağlanma açısından siber zorbalık 
ve siber mağduriyet puanları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Teknolojiye ulaşma 
kolaylaştıkça siber zorbalık yapma oranı hem de siber zorbalık mağduru olma oranı artmaktadır. 
Öğrencilerin siber zorbalık davranışı sergileme durumları ve siber zorbalık mağduru olmaları ile okul 
türü arasında anlamlı fark bulunmaktadır. En fazla siber zorbalık yapan ve siber zorbalık mağduru 
olan öğrencilerin Anadolu Lisesi öğrencileri, en az siber zorbalık yapan ve siber zorbalık mağduru 
olan öğrencilerin Ortaokul öğrencileri olduğu görülmüştür. Her geçen gün hızla artan siber zorbalığın 
telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmadan önlenebilmesi için aile, okul yönetimi, öğretmenler 
ve öğrenciler başta olmak üzere ilgili tüm taraflara önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
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50.
SOSYOLOJİ

Seyyit Efe GÖZÜBÜYÜK

Proje No: 5
Danışman

Mine Gözübüyük TAMER

EĞLENCE ANLAYIŞININ MEKâNSAL DEĞİŞİMİ: KORKU EVLERİ ? ODADAN KAÇIŞ 
ÖRNEĞİ

Korku Evleri, heyecan arayan genç kuşakların günümüze yoğun ilgi gösterdikleri yeni eğlence 
mekânları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamamen korku ve gerilim havası hâkim olan korku evleri, 
gençlerin aralarında kuracağı ekiple birlikte gerçek bir mekânda, korku ve heyecan dolu dakikalar 
geçirmelerini sağlayan aktivitelerin yapılmasına imkân tanıyan yeni mekânsal alanlar olarak 
kentlerde karşımıza çıkmaktadır. Tamamen korku ve gerilim havası hâkim olan korku evleri, gençlerin 
aralarında kuracağı ekiple birlikte gerçek bir mekânda, korku ve heyecan dolu dakikalar geçirmelerini 
sağlayan aktivitelerin yapılmasına imkân tanıyan yeni mekânsal alanlar olarak kentlerde karşımıza 
çıkmaktadır. Projemiz, şehir merkezlerinde gençler arasındaki eğlence anlayışının mekânsal değişim 
ve dönüşümünü korku evleri nezdinde ortaya koymaktır. Bu kapsamda, korku evlerini tercih eden 
lise ve üniversite öğrencilerinin genel görünümlerini, değişen eğlence anlayışında mekânsal tercihleri 
ve bu evlerin tercih edilme nedenlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Çalışmanın hedef kitlesi, 
yaşları itibariyle Y ve Z kuşağından olan lise ve üniversite gençliğinden oluşmaktadır.

Projemizde korku evlerinin gençlerce yeterli olup olmadığı ve geliştirilebilirliği üzerine araştırmalar 
ve anketler yaptık. Korku evlerinin şehir bazında dağılımı, gençlerin eğitim düzeyi, cinsiyeti gibi farklı 
kıstaslarda ne kadar yeterli bulunduğunu araştırdık. Elde ettiğimiz verileri korku evlerinin genel 
amacı ve özellikleri ile birleştirerek akademik bilgi ve anketlerle projemizde sunduk. Çalışmanın 
kuramsal zeminini korku ve kuşak ekseninde yapılan kuramsal yazın ve uygulamalı araştırma sonuçları 
oluşturmaktadır. Özellikle sonuç bölümünde verilerin yorumlanması kuramsal zeminde sunulan 
bilgiler ışığında yapılmıştır.

Begüm YÜKSEL
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SOSYOLOJİ

Yusuf HALİL

Damla EFİL

Danışman
Adnan DEMİRCİProje No: 6

ŞİDDETİ ÇÖZÜMLEYEREK ÇÖZMEK
Projenin konusu; “Terörün Karadenizli gençlerin milliyetçilik eğilimlerine ve askere gitme isteklerine 
olan etkisinin incelenmesi”. Terörün hedefi toplumu bölerek savaştırmak, şiddetin egemen olduğu bir 
toplum kurarak birlikte yaşama duygusunu yok etmektir. Bu düşünce biçimiyle mücadele edebilmek 
için devletin terör politikalarının gençler tarafından bilinip benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Kör yurtseverlik yerine yapıcı yurtseverliğin geliştirilmesi, suçlu-düşman ayrımlarının uygun şekilde 
bilinmesi gerekmektedir. Çalışmamız bu kavramların liseli gençler tarafından bilinirlik düzeyini ölçmek 
ve konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konunun ele alınabilmesi için 3 temel soru geliştirilmiş olup soruların cevapları dokuz adet tamamlayıcı 
hipotezin test edilmesiyle detaylı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.

1. Karadenizli liseli gençler devletin teröriste ilişkin resmi devlet politikası hakkında bilgi sahibi midir?

2.Karadenizli ve liseli gençlerin terörist algısı nedir ve demografik değişkenler bu algıyı nasıl 
etkilemektedir?

3.Karadenizli gençlerin terörist algısı; yurtseverlik eğilimlerini ve askere gitme isteklerini nasıl 
etkilemektedir?

Çalışmamız 2001 -2005 yılları arasında doğan hala lisede okumakta olan ve kendilerini Karadenizli 
kimliğiyle ifade eden, Samsun Atakum İlçesinde yaşayan 438 öğrencinin terörist algılarını ve bu 
algının yurtseverlik eğilimlerine askere gitme isteklerine olan etkisinin incelenmesini kapsamaktadır.
Projemiz karma araştırma modeliyle hazırlanmış bir saha çalışmasıdır. Liseli gençler arasında Kör 
milliyetçilik çok güçlü çıkmıştır. Katılımcılar için teröre verilen tepki Karadenizlilik kimliğinin bir parçası 
haline gelmiştir kör yurtseverlerin askerliğe verdikleri değer yapıcı yurtseverlerden daha yüksek 
çıkmıştır fakat yapıcı yurtseverler terör bölgelerinde vazife almaktan kör yurtseverlere oranla daha az 
kaçınmaktadırlar. Kör yurtseverlerin korku düzeyleri daha yüksek çıkmıştır.
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Buse SİVRİ

Sudenaz DİNÇER

Proje No: 7
Danışman

Adnan DEMİRCİ

ÇUKURDAKİ KADINLAR
Çalışmamız; “Gençlik Dizilerindeki Kadın Stereotiplerin Liseli Genç Kadınların Cinsel Kimlik Rollerine 
İlişkin Ataerkil Kabulleri Üzerindeki Etkisini” konu edinmektedir. Bu amaçla 2017 yılının en çok izlenen 
gençlik dizilerinden biri olan Çukur dizisi örneklem olarak seçilmiştir. Medyanın gençlik dizileri 
aracılığıyla yeni kadın nesilleri toplumsal cinsiyet rolleri konusunda nasıl etkilediğini tespit ederek 
genç kadınların demokratik cinsel kimlik algılarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 
Bu amaç doğrultuşunda geliştirilen 3 araştırma sorusuna cevabı aranmıştır.

1. Dizide Sergilenen Erkeklik temsilleri nelerdir ve erkeğin sosyalizasyon süreçleri Çukur dizisinde nasıl 
işlenmektedir?

2.Dizide hangi kadın sterotipler kullanılmaktadır. Bu sterotipler aracılığıyla toplum ve aile hayatında 
hangi kadın kalıp figürleri idealize edilmektedir?

3. Dizide sergilenen kadın stereotipler, liseli kadın izleyicilerin cinsel kimlik rollerine ilişkin kabullerini 
nasıl etkilemektedir? Bu etki demografik ve akademik farklılıklardan ne ölçüde etkilenmektedir?

Çalışmamız metin analizi ve anket yönteminin bir arada kullanıldığı karma araştırma modeliyle 
hazırlanmış bir saha çalışmasıdır. Çalışmamızda 1. ve 2. soruların cevaplanabilmesi için 40 bölümlük 
Çukur dizisinde geçen replikler metin analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmacılar tarafından 
oluşturulan Çukur Ataerkil Eğilim Envanteriyle (ÇAEE) dizi izleyicisi olan 258 liseli kadın öğrenciye 
5 temel kadın stereotipe ait davranış örüntüleri verilmiş 1 den 5’e kadar puanlamaları istenmiştir. 
Puanlar okul türü, aile geliri, anne-baba eğitim seviyesi, ailede karar alma süreçleri, tv izleme süreleri 
gibi değişkenlere göre incelenerek manidar farklılıklar istatistiksel olarak açıklanmıştır. Çalışmamızda 
elde edilen sonuç, erkeğin geliriyle rahat içinde yaşayan kadının idealize edildiğini göstermiştir. 
Katılımcıların dizinin ataerkil örüntüsünden İki farklı demografik profile göre iki farklı şekilde etkilendiği 
görülmüştür.
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Danışman
Murat SAKARYAProje No: 8

KIZ-ERGENLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ (NİĞDE İLİ 
ÖRNEĞİ)
İnsan yaşamında her dönemin ayrı bir önemi vardır. Özellikle ergenlik dönemi hızlı bir olgunluk sürecine 
geçişin olduğu ve aynı zamanda ergenin çevreden en fazla etkilendiği dönem olması nedeniyle önemlidir. 
Ülkemizde ve dünyada toplumların en büyük sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, özellikle 
kadınları daha çok etkilemektedir. Toplumda gelecekte yetişkin kadın olarak yer alacak lise öğrenimi gören 
kız ergenlerin kadına yönelik şiddet olayları ile ilişkili görüşlerine ulaşılması önemlidir. Çalışmamızın amacı 
toplumu etkileyen kadına yönelik şiddet olaylarının lise öğrenimi gören ergen kız öğrenciler üzerinde 
oluşturduğu etkileri bilimsel verilerle değerlendirilmektir. Ayrıca toplumda yaşanan kadına yönelik şiddet 
olaylarına lise öğrenimi gören ergen kız öğrencilerin yaklaşımları ve onların bu durum hakkındaki görüşlerine 
ulaşmak çalışmamızın öncelikli hedeflerindendir. Araştırmamız, “Kadınlara Yönelik Şiddetin Kız Ergenler 
Üzerindeki Etkileri” anketi ile gerçekleştirilmiştir. Anketimiz 19 maddeden oluşmakta ve 19 maddeyle 
ilgili likert tipi beş seçenek verilmiş olup, bu seçeneklerle ilişkili olarak yapılan kız ergenlerin tercihleri 
yüzdelik oranlar şeklinde değerlendirilmiştir. Bu seçenekler “Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, 
“Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir. Elde edilen veriler 
bir analiz programı olan SPSS 19 üzerinden değerlendirilerek analiz gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız 
çalışmada liseli kız ergenlerin %86,4 gibi yüksek bir oranı özellikle son zamanlarda medyadan ve çevreden 
duyduğu kadına yönelik şiddet olaylarından etkilendiklerini belirtmişlerdir. Liseli kız ergenlerden %72,1‟i 
kadınların ülkemizde kamusal alanlarda ve toplumda rahatça hareket edemediklerini savunmuşlardır. 
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmada erken yaşlardan itibaren kız çocuklarının ve ergen 
kadınların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Liseli kız ergen öğrencilerin kadına şiddet konusunda bilgi ve 
tutumlarının belirlenmesi ile elde edilecek sonuçlar, eğitim programlarının planlanmasında etkili olacaktır.

Ayça DURUMEL
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Davut Serhan AYDIN

Muhammet Onur TAPU

Proje No: 9
Danışman

Tuba YILDIRIM

ALGI YÖNETİMİMİZİ ELE GEÇİREN REALİTE PROGRAMLARI
‘‘Dijital nesil’’ adıyla anılan biz yeni neslin dijital bir çağda doğmuş ve büyümüş olmamız nedeniyle, 
önceki nesillerle aramızdaki fark gün geçtikçe artmaktadır. Biz XXI. yüzyıl nesli için internet siteleri ve 
televizyon programları gibi dijital ortamların hayatımızın bir parçası haline geldiği aşikârdır. Bu nedenle 
z kuşağı olarak adlandırılan yeni nesil üzerinde önemli medya organı olan televizyon kanallarında 
yayınlanan programlar oldukça etkilidir. Televizyonun ulaşabildiği bireylerin sayısındaki hızlı artış 
televizyonu önemli bir toplumsal güç konumuna getirmiştir. 

  Araştırmamızda ülkemizde yayın hayatına devam eden, gerçek olduğu belirtilen kişilerin özel 
hayatlarını ve suç teşkil eden olayları konu alan gündüz/kadın programlarının toplum üzerindeki 
olumsuz etkilerini tespit etmeyi hedefledik. Temel amacımız, televizyon kanallarında yayınlanan 
şiddet içeriğine sahip gündüz/kadın programlarının sosyolojik sonuçlarını ortaya koymaktır.  

 Çalışmamıza “Realite programlarının toplum psikolojisine, milli ve manevi değerlerimize etkileri 
nelerdir?” sorusu ile başladık. Gündüz ya da realite programları olarak adlandırılan bu programların 
listesini hazırladık. Tespit edilen programlardan bölümler izleyerek, işlenen konuları tespit ettik. 
Televizyon programlarının toplum psikolojisine etkileri kapsamında doküman analizi yapılarak 
literatür tarama yöntemini kullandık. Çalışmamıza anket sorularımızı hazırlayarak devam ettik. 
Farklı yaş gruplarına anketimizi uyguladık, sonuçları değerlendirerek nicel yöntem kullandık. Proje 
çalışmamızda karma yöntem kullanılmıştır. 

 Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlara göre gündüz kuşağı programlarının ulaştığı durum vahimdir. 
Toplum psikolojisini, insani değerlerimizi tehdit etmektedir. Akıl ve ruh sağlığının önemli olduğu 
düşünüldüğünde televizyon şiddetinin sosyal devlet ilkesi gereğince sorgulanması ve acilen tedbir 
alınması gerekmektedir. Bu süreçte alınacak tedbirlerle ilgili medyaya; Milli Eğitim Bakanlığı, Kadın 
ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, RTÜK gibi devletin ilgili kurumlarına; sivil toplum örgütlerine; 
eğitimcilere ve ailelere önemli sorumluluklar düşmektedir.
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SOSYOLOJİ

Ebrar GÖKCE

Zeynep TUFAN

Danışman
Gözde UYSALProje No: 10

OKULDA ÖĞRENİYORUZ KADIN ERKEK EŞİT BÜYÜYORUZ

Cinsiyet sadece doğumla kazanılmış bir unsur değildir. Kadın ve erkek olmak aynı zamanda toplumun 
bize biçtiği rollerle de ilişkilidir. Özellikle çocukluk yılları toplumsal cinsiyet kimliğinin oluştuğu kritik 
dönemlerdir. Bu dönemde çocuklar toplum tarafından kendilerine cinsiyetlerine ilişkin ne tür roller 
verilirse onları benimsemeye meyillidirler. Ayrıca medyada sunulan içerikler ve içinde bulunduğu kültürün 
toplumsallaşma süreci bireyin eşitlikçi toplumsal cinsiyet anlayışını benimseyip benimsememesinde 
önemli rol oynar. Eğer okullarda konuyla ilgili farkındalık kazandırıcı etkinlikler yapılabilirse öğrencilerin 
eşitlikçi toplumsal cinsiyet anlayışı geliştirebilecekleri düşüncesinden hareketle çalışmamıza başladık.  

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğrencilerine ders içi etkinlikler sayesinde cinsiyet ve toplumsal 
cinsiyet kavramlarını kavratmak ve onlarda eşitlikçi toplumsal cinsiyet anlayışı geliştirmeye çalışmaktır. 
Bu doğrultuda 7. Sınıflardan bir pilot sınıf belirlendi ve eşitlikçi toplumsal cinsiyet anlayışı geliştireceğini 
düşündüğümüz sınıf içi etkinlikler uygulandı. Uygulama öncesinde ve sonrasında toplumsal cinsiyet tutum 
ölçeği uygulayarak ön test ve son test puanları karşılaştırılmıştır. Analizler SPSS 22 paket programıyla 
yapılmıştır.  

Sonuçta ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık çıkmış ve öğrencilerde eşitlikçi toplumsal 
cinsiyet anlayışı geliştirilmiştir. Ayrıca yapılan etkinlikler sayesinde toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramları 
öğrencilere kavratılmış, medyada, atasözleri ve deyimlerde kadın ve erkek hakkında verilen mesajlar 
konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır.
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Seray ŞAHİNLER

Sema Nur AYDIN

Proje No: 11
Danışman

Kaya TÜRKOĞLU

KAYNAŞARAK ÖĞRENİYORUM (KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNDE OLUMLU BENLİK 
ALGISI)
Ülkemizde tarama ve tanılamanın gelişmesi sonucunda özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim 
ortamlarındaki sayıları artmış, bu da beraberinde en az kısıtlayıcı ortamda sürdürülen kaynaştırma 
eğitiminde farklı ihtiyaçlar doğurmuştur. Kaynaştırma, özel gereksinimi olan öğrencinin genel eğitim 
okullarında normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine katılmasıdır. 
Kaynaştırma öğrencisinin mevcut potansiyelini ortaya koyamaması, arkadaşları tarafından 
kabullenilmemesi, sınıfa sosyal uyum sağlayamaması, yalnız kalması, kendini ifade edecek ortam 
ve fırsat bulamaması öğrencinin hem akademik hem de sosyal becerilerini sınırlandırmamakta ve 
normal gelişim gösteren akranlarıyla arasındaki farkın açılmasına neden olmaktadır 

Özel gereksinimi olan bireylerin eşitlikçi bir yaklaşım içerisinde akranlarıyla etkileşimde bulunması için 
alanlar artırılmalı ya da var olan alanlara ulaşmaları sağlanmalıdır. Bu durumlardan yola çıkarak bizler 
de kaynaştırma öğrencilerinde olumlu benlik algısını arttırmayı, sınıf ortamı veya okul ortamındaki 
normal düzeydeki öğrencilerde de duygudaşlık duygusu geliştirmeyi hedefledik. Olumlu sınıf iklimi 
oluşturmak için beraber yapacakları etkinliklerle kaynaşarak öğrenmelerini bu yolla da hayata daha 
pozitif bakmalarına yardımcı olmaya çalıştık. Zihinsel yetersizliği olan bireyler, normal yaşıtlarıyla 
etkileşimleri sonucu daha geniş bir toplum tarafından benimsenen davranışlar kazanacaklar ve 
toplum tarafından dışlanmaları azalacaktır. 

Kaynaştırma öğrencilerine ve akranlarına uygulanacak yaratıcı drama, müzikle terapi, sporla yaşam, 
resimle anlattıklarım, sinema ve tiyatro gibi etkinlikler sosyalleşmelerine katkı sağlayacaktır. Yapmış 
olduğumuz yıllık plan etkinliği ile bu faaliyetleri gerçekleştirdik. Yapılan testler ve geri bildirimler 
sonucu akranlarıyla daha fazla iletişim kurmaya çalışan, dışa dönük bir yapı kazandıklarını gözlemledik. 
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Şura Nur DANIŞMAN

Ece Nur TOPTAŞ

Danışman
Engin AKTAŞProje No: 12

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI

Dünya’da ve Türkiye’de gün geçtikçe çocuk istismarı vakaları ve çocuk istismarı içerisinde de cinsel istismarın 
oranı artmaktadır. Çocuk cinsel istismarının çok az bir oranı gün yüzüne çıkmaktadır. Bu da bize tablonun 
ne kadar dehşet verici olduğunu göstermektedir. Projemizde,  Z-Kuşağını oluşturan lise öğrencilerinin; 
genelde çocuk ihmal ve istismarı, özelde de çocuk cinsel istismarı hakkındaki bilgi düzeylerini incelenerek, 
öğrencilerin bu konudaki bilgilerini ve duyarlılıklarını arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalarla 
öğrencilerin farkındalık kazanması amaçlanmaktadır. Araştırmanın evreni Bitlis’in Ahlat ilçesindeki 179 
lise öğrencisini kapsamaktadır. Araştırmada kullanılan temel veri toplama araçları, çocuk istismarıyla ilgili 
yapılmış yüksek lisans tezleri, makaleler, anayasal düzenlemeler, köşe yazıları, haberler ve anketlerdir. 
Anketimiz 55 sorudan oluşmaktadır. Araştırmamızın verileri değerlendirilirken yüzdelik hesaplama, 
frekans ve KiKare testi istatistik işlemleri kullanılmıştır.  

Araştırmamız sonucunda öğrencilerin; çocuk istismarı hakkında yeteri bilgiye sahip olmadıkları, edindikleri 
bilgilerin çoğunluğunu televizyondan öğrendikleri, ailenin sosyoekonomik ve demografik yapısının 
istismar üzerinde etkili olduğuna inandıkları, istismara uğrayan çocuklarda okul başarısının düşmesi, 
ruhsal ve fiziksel zarar görmesi, ebeveynden ve diğer yetişkinlerden korkma, kaçınma, intihar girişimleri, 
ilaç ve alkol bağımlılığı, içe kapanıklılık gibi sorunların olma ihtimalinin arttığına inandıkları, %85‘inin Alo 
183 danışma hattını bilmediği ve çoğunluğunun istismarda bulunana verilecek ceza hakkında bilgi sahibi 
olmadığı ve çocuk istismarında bulunanların müebbet hapse çarptırılması ve idam ettirilmesi gerektiğine 
inandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu konuda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak için okul öncesinden 
başlanarak bütün toplumu kapsayan eğitimlerin ve diğer çalışmaların sürekli yapılmasının yanı sıra 
hukuktaki cezalarında arttırılarak caydırıcı boyuta getirilmesiyle toplumdaki istismar olayları azalacağına 
inanmaktayız. Bizler de sınıflarda çocuk istismarıyla ilgili videolar izletip, slaytlarla sunumlar yaparak 
kardeşlerimizin bu konuda az da olsa bilgi sahibi olmasını sağladık. 
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Proje No: 13

Yasemin Eda ÜSTÜN

Buse ÖZENÇ

Danışman
Seher DALGIÇ

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU SOSYOLOJİSİ: AİLELERİN SOSYAL İZOLASYONU, 
TOPLUMLA YABANCILAŞMASI VE “OTİZM” METAFORLARININ BELİRLENMESİ 
(BALIKESİR ÖRNEĞİ)

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişimde olağandışı, kalıplaşmış davranışlarda erken başlangıçlı bozuklukların 
ortaya çıkmasıyla karakterize edilen nörogelişimsel bir hastalıktır. Otizm sadece bireyi değil, onunla 
birlikte aileyi, yakınlarını ve içinde bulunduğu sosyal çevreyi de etkileyen bir olgudur. Özellikle aile, 
otizmli bireyin doğasından kaynaklı tekrarlı ve karakteristik davranışları nedeniyle sosyal ortamlarda 
zorlanmaktadır. Bunun üzerine toplumda otizm farkındalığı olmamasından kaynaklanan kınayıcı bakışlar, 
sözler, ‘‘etiketleme’’ ve ‘‘ötekileştirme’’ davranışları eklenince aileler yalnızlaştırmaktadır. Hatta bu 
yalnızlaşma sosyal hayattan izole olmalarına neden olmaktadır. Bu araştırma şehir merkezinde ve kırsalda 
yaşayan otizm tanısı konmuş çocuğa sahip ailelerin sosyolojik boyutunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda ailelerin toplumda yaşadıkları dışlanma, kendilerini korumak için sosyal hayatın 
dışına çıkarak topluma yabancılaşma durumları tespit edilmiştir. Araştırmanın doğasına uygun olarak 
nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Literatür incelemesi ve uzman görüşü ile hazırlanmış olan 6 açık 
uçlu soru ile derinlemesine görüşme tekniğinden faydalanılarak 24 katılımcıdan veri toplanmıştır. Ayrıca 
katılımcıların ‘‘topluma göre otizm’’ metaforları belirlenerek yaşadıkları izolasyon nedenleri de tespit 
edilmiştir. Katılımcıların otizm tanısı almasından itibaren çevresi ile bu durumu yeterince paylaşmadıkları, 
sosyal alanlarda bile insanlardan uzak yerleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Özellikle kırsal katılımcılarda 
bu durum daha net bir şekilde görülmektedir. Hatta ‘‘etiketleme’’ durumu daha da travmatik boyuttadır. 
Metaforik inceleme ile toplumun otizme yaklaşımına bakıldığında katılımcıların olumsuz imgeler 
taşıdıkları görülmektedir. Toplum dışına itilerek ‘‘ötekileştirilmiş’’ otizmli çocuğa sahip ailelerin hem 
topluma kaynaştırılması hem de çocuklarının gelişimi için yerel yönetimlerin kaynaştırma ve farkındalık 
çalışmaları yapmaları gerekmektedir. 
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Murat ANILProje No: 14

Beyza YURT

YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİMİZ VE TOPLUMSAL BAKIŞ
Kütahya şehri için ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli bir yere sahiptir. Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinden günümüze kadar çini sanatını icra eden sanatçıların bilinmesini sağlayarak Kütahya 
çiniciliğinin seviyesini ve kimliğini ortaya koymak, yaşayan çini işletmecileri, form-desen tasarım 
ve uygulayıcılarıyla görüşerek, Kütahya Çiniciliğinin bugünkü durumu ile devam eden sorunlarını 
belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Ancak; Kütahya 
Çini Sanatının ve sanatçılarının mevcut durumunu ortaya çıkartırken eksik görüldüğü düşünülen 
konular üzerine araştırmayı yönlendirmek ve bu sanat ile sanatçılarının evrensel ve yerel düzeyde 
tanırlılığını ve ulaşılabilirliğini artırmak bu projenin hedefini oluşturmaktadır. Araştırma tarama 
modelinde desenlemiştir. Tarama modeli, bir grubun özelliklerini belirlemek için veri toplanmasını 
amaçlayan çalışmalara yönelik bir araştırma modelidir. Kütahya Çini Sanatının var olan durumunun 
tespit edilmesinde; konuyla ilgili yayınlar ile tasarımcı, uygulayıcı ve işletmecilerden yararlanılmıştır. 
Görüşmelerde açık uçlu sorularla durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda elde 
edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar aşağıda yer almaktadır: Bu araştırmada toplumumuzda yaşayan 
insan hazinesi olarak görülen değerlerimizden bihaber oluşumuzu bir vefasızlık örneği olarak kabul 
edip onları ve çini sanatını toplumumuza tanıtmayı amaç edindik. Bu araştırmada UNESCO tarafından 
yaşayan insan hazinesi seçilmiş olmasına rağmen çoğu ustamızın toplum tarafından unutulmuş olduğu 
gözlenmiştir. Elde edilen verilere göre Mehmet Gürsoy’un kızlar arasında %4,75; erkekler arasında ise 
%3,25 oranında tanındığı görülürken son test sonucunda bu oranın kızlar arasında erkekler arasında 
oranına yükseldiği görülmüştür. Yine elde edilen verilere göre Sıtkı Olçar kızlar arasında %3,25; 
erkekler arasında %2,75 oranında tanındığı görülürken son test sonucunda bu oranın kızlar arasında 
erkekler arasında oranına yükseldiği görülmüştür. 
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Rojin ASLAN

Proje No: 15
Danışman

Özge Odabaşı KOÇ

VAN TÜRKÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışma, Van türkülerinin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelemek amacıyla cinsiyet rollerini 
içeren 100 türkü üzerinde yapılan içerik analizidir. Erkek ve kadının bulunduğu mekânlar, erkek ve 
kadına yüklenen aile içi roller ve kişilik özellikleri açısından bulgular sınıflanmıştır. Araştırma sonucuna 
göre, erkek, tarlada, kalede, başka şehirlerde, yaylada, değirmende bulunurken; kadın, evde, evin 
bölümlerinde, harmanda, hamamda, suyolunda, çeşmede, bağda, bahçede bulunmuştur. Erkeğe para 
kazanma, kadının ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama, ava çıkma, hayvan bakımı rolleri yüklenirken; 
kadına, ev temizliği, bebek bakımı, yemek yapma su getirme, örgü örme, koyun sağma rolleri yüklenmiş, 
nadir olarak kitap okuma rolünde gösterilmiştir. Kişilik özellikleri olarak erkek,  koruyan, delikanlı, yiğit, 
korkusuz, kırılgan olmayan, hoş, bilgili, güler yüzlü, zalim, nadir de olsa duygusal, kadın ise güzel, nazlı, 
korunması gereken, güçsüz, işveli, şirin, kurnaz, akıllı, duygusal, alıngan, aldatan, alınan eşya olarak 
nitelendirilmiştir. Erkek, süngü, saz, tabanca ve bıçakla anılırken; Kadın, çıkrık, maşraba, güğüm ile 
anılmaktadır. Nadirde olsa erkek ağlama eyleminde gösterilmiş, nazik, güzel olarak nitelendirilmiş, 
kadının alabileceği bir eşya olarak kullanılan bir söyleme de rastlanılmıştır.
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İlayda KADI

Hümeyra BEKAR

Danışman
Davut ÇOŞKUNProje No: 16

YENİ BİR YÖNETİM VE İLETİŞİM TARZI OLARAK OKUL WHATSAPP GRUPLARI
WhatsApp uygulaması son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde en popüler iletişim kanallarından 
birine dönüşmüş, bugün artık neredeyse tüm resmi ve sivil kurumların vazgeçilmez bir iletişim ve 
haberleşme aracı WhatsApp olmuştur. Bu gerçeklikten yola çıkarak yaptığımız çalışmamızda amacımız, 
okul WhatsApp gruplarının işleyişi hakkında öğretmen ve idarecilerin görüş ve düşüncelerini ortaya 
çıkarmak; yeni bir idare tarzına dönüştüğünü düşündüğümüz WhatsApp’ın okullarda ne tür bir 
iletişim, haberleşme ve yönetim şekli sunduğunu tespit etmektir. 

Yerli hiçbir sosyolojik çalışmanın olmadığı Okul WhatsApp grupları üzerine yaptığımız araştırmamızda 
ilimiz merkez ilçesi evrenimiz seçilmiş, bu kapsamda Merkez olarak seçtiğimiz evrenimizden okul 
WhatsApp gruplarının aktif bir şekilde kullanıldığı okullardan, araştırmamıza gönüllü olarak katılan 
toplamda 164 kişilik öğretmen ve idareci örneklemimizi oluşturmuş, bu örneklemden verileri toplamak 
üzere, bizzat kendimiz tarafından hazırlamış olduğumuz 18 sorudan oluşan bir anket geliştirilmiştir. 
Uygulanan anketin sonuçları Microsoft Office Excel 2016 analiz programı yardımıyla tablolar ve 
grafikler hazırlanarak değerlendirilmiş; ardından da IBM SPSS STATISTICS 24 analiz programı ile okul 
WhatsApp grupları hakkında öğretmen ve idarecilerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar olup 
olmadığına bakılmıştır. Ayrıca araştırmamız da niceliksel bilgi toplama tekniği anketi desteklemek için 
yorumlayıcı temel nitel araştırma deseni olarak mülakat (görüşme) da kullanılmış, okullardan derlenen 
mesaj örnekleri de kendi içinde sınıflandırılarak araştırmamızın bulgular kısmında yer almıştır. 

Araştırmamızın sonucunda ana hipotezlerimizden biri olan okul WhatsApp gruplarının yeni bir yönetim, 
yönetme şekli (modeli), tarzı olduğu doğrulanmış. Ancak bir diğer ana hipotezimiz olan okul WhatsApp 
grupları hakkında öğretmenler ile idarecilerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır 
hipotezimiz ise bazı başlıklarda doğrulanamazken, bazı başlıklarda kısmen doğrulanmıştır. 
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Bilgehan KÜTÜK

Gamze KOÇARSLAN

Proje No: 17
Danışman

Meryem SÖZERİ

60’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE ADANA’DA SİNEMA GELİŞİMİNİN SOSYOLOJİK 
AÇIDAN İNCELENMESİ
50’li, 60’lı yıllarda hem filmciler hem de izleyici filme maddi açıdan kolay ulaşabilmektedir.  
Televizyonlar henüz yaygın bir teknolojik araç haline gelmemiştir. Ulaşım zorluğu yaşanan yerlerde çok 
çaba sarf edilmesine gerek kalmadan halkın ayağına gelmesi, sinemacıların halktan insanlar olması 
sayesinde halkın sinemada kendini görmesi ve bu bağlamda halk ile sinema arasında samimi bir bağ 
kurulabilmiş olması, sinemayı halkın en etkin eğlence kaynaklarından biri haline getirmiştir. Özellikle 
Adana, halkın sinemaya talebinin çok yoğun olması sebebiyle Trakya, Zonguldak ve Eskişehir’i içine 
alan İstanbul Bölgesinin hemen ardından ikinci pazarı oluşturarak sinemacılar tarafından dikkate 
alınan bir bölge olmuştur. Günümüzdeki “sinemaya gitmek” eylemi ise o dönemdekine göre oldukça 
farklılaşmış olup, halkın kendine uzak bulduğu bir faaliyete evrilmiştir. Peki, bu evrilmenin sebepleri 
nelerdir? Sinemalarda gösterilen farklı yaşamlar, bir süre sonra mevcut ahlakın değişmesine sebep 
olması, sinemada gösterilen ahlaka uygun olmayan sahnelerin yaşama girmesi; yabancılaşmaya ve 
bireyselleşmeye ortam hazırlamıştır. Bu bağlamda televizyon kullanımının yaygınlaşmasına ortam 
hazırlanmış olup; televizyon, neredeyse her evde bulunan bir iletişim aracı haline gelmiştir. Halkın 
kendine çok yakın bulduğu bir sanatçı olan Yılmaz Güney’in işlediği cinayet, hem sinemayı hem 
de halkı olumsuz etkileyip uzaklaştırıcı güce bürünmüştür. Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış 
Harekâtı, Ada’nın bölgeye coğrafi yakınlığı sebebiyle şehri ve şehrin insanlarını da savaş atmosferine 
sürüklemiştir. Savaş koşulları gereği vericilerin gücünün de arttırılmasıyla televizyon sinyalleri 
güçlendirilmiş, bu da televizyon kullanımının yaygınlaşmasını besleyen en önemli unsurlardan birisi 
olmuştur. Televizyonun neredeyse her evde bulunan bir iletişim aracı haline gelmesi ve devamında 
gelen teknolojik gelişmelerle halkın sinemayla olan bağları kopma noktasına gelmiştir. 
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SOSYOLOJİ

Danışman
Esra SEVGİLİProje No: 18

KENDİ YANSIMASINDA KENDİNİ YOK ETMEK: HİKAYELİ BİLGİSAYAR OYUNLARI VE 
GENÇLERDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME
Araştırmamızda yeni medya platformlarında şahit olunan “hikayeli bilgisayar oyunlarının” oluşturduğu 
sanal dünyanın gerçek dünyada nasıl yankı bulduğu yabancılaşma kavramı üzerinden lise öğrencileri 
düzeyinde araştırılmıştır. Hikayeli oyunların lise öğrencilerinin yabancılaşmasındaki etkileri saptanıp, 
analiz edilerek, elde edilen sonuçlara bağlı olarak birtakım çözüm önerileri getirilmiştir. 
Araştırmanın nicel yönünü; anketten elde edilen veriler, nitel yönünü; literatür tarama ve ele alınan 4 
hikayeli oyun (Detroit-Sims-Undertale- Life is Strange) bilgisi oluşturmaktadır. Araştırma evrenini, 11. 
sınıf öğrencileri, araştırmanın örneklemini; 4 değişik türde, 4 farklı lisede 11. sınıfta okuyan öğrenciler 
oluşturmaktadır. Anketlerdeki veriler SPSS 22.0 programıyla analiz edilerek tablolar ve grafikler 
halinde sunulup yorumlanmıştır. 
Araştırma sonuçları öğrenciler üzerindeki güçsüzlük, kuralsızlık, yalan söyleme, anlamsızlık, toplumsal 
yalıtım ve kendine yabancılaşma etkilerini incelenmiştir. 
Araştırmamızdaki önemli sonuçlar;
Öğrencilerin deneyimlediği, dünya gerçeği değil, zihinlerinde tasarladıkları içsel bir sanal 
gerçeklikten ibarettir. Bu durum onları %59,25 oranında güçsüzleştiği, %62,25 oranında 
kuralsızlaştığı, %72,78 oranında yalan söylemeye yöneldiği, %64,1 oranında sosyal hayatı 
anlamsız bulduğu, %64,25 oranında öğrencilerde toplumsal yalıtımın görüldüğü ve %60,0 
oranında kendine yabancılaştığı belirlenmiştir.
Hikayeli oyunlar ile oyuncu gerçek yaşamda yapamadığı veya yapmak isteyerek belirli normlar 
ve inançlarla sınırladığı yaşamında oyunla kendine sınırları olmayan bir hayat hediye ediyor. 
Kendimizi aktardığımız bu dünyada kendimize dışarıdan bakabilir ve benliğimizden gelen 
mesajı görebiliriz, kendi yansımamızda kendimizi yok ediyoruz.
Araştırmanın özgünlüğü; Araştırmamız daha önce değinilmemiş bir konu olan bireyin bilincinin 
egemen olduğu, bireyin seçimleri ile yön verdiği hikayeli oyunlarda ki sanal dünyaların gençlerin 
gerçek dünyaları arasındaki bağı etkileyerek yabancılaşmayı meydana getiren olumsuz unsurları 
belirlemesi açısından, diğer projelerden farklılık göstererek özgünleşmektedir.

Melih Deniz ŞAHİN

Enver EREN



157

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final

Yarışması

 

50.
SOSYOLOJİ

Proje No: 19
Danışman

Nimet KILIÇ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYOLOJİK ANALİZİ
Türkiye’de, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları, son yıllarda belirgin ölçüde artış göstermiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırması Komisyonu Raporu (2013)’na göre şiddet, son yıllarda birçok 
sektörde olduğu gibi sağlık kurumları ve hastanelerde de toplum huzurunu tehdit eden önemli bir halk 
sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalarda, şiddetin diğer iş yerlerine göre en çok sağlık alanında ortaya 
çıktığı ve sağlık personelinin şiddete uğrama yönünden 16 kat daha risk altında olduğu; dünyada ve 
Türkiye’de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek artış gösterdiği ve üzerinde önemle durulması 
gereken ciddi bir mesleki tehlike olduğu belirtilmektedir. 

Bu araştırmanın amacı ülkemizde gün geçtikçe artış gösteren sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 
nedenleri ve sonuçları üzerine sorunun tarafları olan sağlık çalışanları ile hasta/hasta yakınlarının 
deneyim ve düşüncelerinden hareketle “şiddet” algılarının belirlenmesidir. Araştırmada elde edilen 
bulguların, sunulan önerilerle beraber fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın veri toplama aşamasında içeriğin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli literatürdeki 
çalışmalar incelenmiştir.  Literatür taraması doğrultusunda tarafımızdan geliştirilen anket formu 
kullanılmıştır. Araştırmanının evrenini İstanbul ‘da hizmet veren sağlık kurumlarında çeşitli 
statülerde görev yapan 176 sağlık çalışanı ile sağlık kurumlarına başvuran 170 hasta/hasta yakınları 
oluşturmaktadır.  Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for 
Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin temel nedenlerinin %22,2 tedaviden memnuniyetsizlik, %17,0 
kurum yetersizlikleri, %16,5 Gecikme- Bekleme, %13,6 uygulanan sağlık protokolleri olduğu 
görülmüştür. 

Dilay ERGENÇ

Ayşe ÖZCAN
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Ahmet Emin KAYA

Enes Malik YÜKSEK

Proje No: 1
Danışman

Oğuz Ali ATMACA

İNGİLTERE, RUSYA, ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA VE İTALYA’DA OKUTULAN 
TARİH DERS KİTAPLARINDA ERMENİ MESELESİNİN İŞLENİŞİ
Ermeniler, 93 Harbinden sonra kendilerini Osmanlı Devleti’nden ayrı göremeye başlarlar. Ermenilerdeki 
bu dışlanmışlık duygusu, Tehcir Kanunu ile Suriye’ye gönderilmeleriyle başlayarak günümüze kadar 
ulaşır. Ermeni Meselesi bazı batılı ülkelerin tarih ders kitaplarına dahil edilerek ülkeler meseleye bakış 
açılarını tarih ders kitapları üzerinden genç nesillere aktarmaktadır. Araştırmada Ermeni Meselesi’nin 
lise çağındaki öğrencilere bazı Avrupa ülkelerinde  nasıl aktarıldığını saptamak, araştırmamızın amacıdır. 

İngiltere, Rusya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İtalya’dan temin ettiğimiz tarih ders kitaplarından 
konumuzla ilgili metinleri Türkçeye çevirdik. Çeviri işleminden sonra çalışmamızda, nitel araştırma 
yöntemi olan içerik analizinin kullanılmasını uygun gördük.        

Araştırma sonucunda; 

• Fransa’da Ermeni Meselesi, ortaokul son sınıf Sosyal Bilgiler kitabında işlenmiştir. Sorunu “Ermeni 
Soykırımı” biçiminde ele alan Fransızlar, daha küçük yaşlardan itibaren öğrencilere meseleyi 
soykırım olarak aşılamaktadır 

• Almanya’da okutulan ders kitaplarında, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı 
soykırım yaptığı anlatılarak, Ermenilerin Ruslara sempati duyduğu ve Kurtuluş Savaşı’ndan 1923 
yılına kadar Rus sınırlarına sürüldükleri kaydedilmiştir 

• Ermeni Meselesi, İtalya’da okutulan ders kitabında da yer alır. Ermeni köylerine yapılan Türk 
baskınlarından sonra Ermenilerin Suriye çöllerine göçe zorlandığını anlatan İtalyanlar, bu göç sırasında 
yüz binlerce Ermeninin öldüğünü, askerlik yapan Ermenilerin kılıçtan geçirildiğini belirtmektedir 

• Avusturya’da lise düzeyinde okutalan ders kitabının son bölümünde Ermeni Meselesi, Birinci 
Dünya Savaşı gidişatı ve kronolojisini verilerek, Osmanlı Devleti; Ermenilerin Ruslarla işbirliği 
yaptığı gerekçesiyle 1915’te Ermeni soykırımına başladığı ve yaklaşık bir milyon Ermeni’yi 
öldürüldüğü şeklinde işlenmiştir. 

• Rusya’da okutulan ders kitabını incelediğimizde ise bu konunun sadece Rus-Ermeni ilişkileri 
bağlamında ele alındığı görülmüştür.  

• İngiltere’de okutulan ders kitabında, Ermeni Meselesi’nin yer almadığı tespit edilmiştir.



159

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final

Yarışması

 

50.
TARİH

Hamza OKAN

Danışman
Zeynep ASLANProje No: 2

TARİHE YOLCULUK ATÖLYESİ
“Görme engelli öğrencilere tarih dersi nasıl öğretilmeli?” sorusuyla çıktığımız yolda yaptığımız 
araştırmalar sonucunda Türkiye’de görme engelli bireyler için eğitim ve tarih alanında yeterli 
çalışmaların olmadığı kanısına vardık. Batman Üniversitesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi görme 
engelli Cahide Keskin’le yaptığımız röportajda tarih alanında yeterli çalışmaların yapılmadığı dile 
getirilmiştir.

Görme engelli bireylerin tarih öğrenmesinde hiçbir engel bulunmadığını bilerek, görme engelli 
öğrencilerin tarih dersinde kullanılan görseller konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için tarih 
atölyesi kurmak amaçlanmaktadır. “Tarihe yolculuk” ismini verdiğimiz bu atölyede hem ders işlenecek 
hem de kullanılan materyaller ve çalışmalar sayesinde eksikliklerini hissettirmeden dersi hissederek, 
dokunarak, dinleyerek öğretilmesi ve onlar için bu dersi sıkıcı olmaktan kurtarıp daha zevkli bir 
hale getirilmesi sağlanacaktır. Görme engelli bireylere tarih bilincini vermek, toplumda farkındalık 
oluşturmak için tarihe yolculuk atölyesinde kullandığımız materyaller ve çalışmaların sergilenmesi ve 
benzeri çalışmaların toplumumuzda artırılması hedeflenmiştir. 

Yapılan materyaller görme engellilerin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde ve tarih bölümü 
öğrencisi Cahide Keskin’e birebir uygulanmıştır. Uygulama sonucunda materyallerdeki kabartma 
resimleri ve Braille yazısını hissedip algıladıkları görüldü; ses sistemi sayesinde tarihteki konuları daha 
iyi öğrendikleri tespit edildi. 

Bu proje çalışmasından esinlenerek ve  teknolojik imkânlardan yararlanarak görme engelli öğrencilerin 
eğitim gördüğü özel eğitim okullarda tarih dersinde ve diğer derslerde buna benzer atölye ve sınıflar 
kurulabilir.

Ömer AKSOY
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50.
TARİH

Fatma Ece SEZER

Proje No: 3
Danışman

Erşah KAYAPINAR

MEDENİYETLER TARİHİ ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME
Sosyal Bilimler anlayışı içinde Tarih bilimi olayları ele alışı, zaman-mekan ilişkisini ortaya koyması, 
toplumlara ve devletlere yön vermesi, siyasi, ekonomik, askeri alanlarda devletlerin misyonlarını ve 
hedeflerini belirlemesi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Ortaokul ve Lise seviyesindeki 
öğrencilerin Tarih bilimine karşı ilgilerini artırmak ve Dünya üzerindeki medeniyetlerin bilgisini aktif ve 
etkileşimli öğrenme ortamlarında öğrencilere sunmak amacıyla “Medeniyetler Tarihine Yolculuk” adlı 
bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın bir başka amacı da Temel Eğitim boyutunda ilkokul ve ortaokul 
seviyesinde Tarih bilimine ilgi duyan bir nesil yetiştirmek, kültürümüzü, geleneğimizi unutmadan 
dünya ile bütünleşmiş bir toplum oluşturmaktır. Bu düşüncelerden hareketle “Medeniyetler Tarihi 
Öğretiminde Materyal Geliştirme” adlı çalışma yapılmıştır. 

“Medeniyetler Tarihine Yolculuk” adını verdiğimiz bir kutu oyunu tasarlanmıştır. Dünya üzerindeki 
medeniyet sahaları titizlikle incelenmiş, bu medeniyet sahalarından Anadolu, Mezopotamya, 
Mısır, Yunan, Roma, Afrika, Amerika, Çin, Hint, İran Uygarlıkları olmak üzere 10 medeniyet sahası 
belirlenmiştir. Her medeniyetle ilgili 12’şer kart, toplam 120 karttan oluşan bir Tarih eğitim materyali 
hazırlanmıştır. 120 adet kart ve oyun tabanı tasarımı yapılmıştır. Bu projede temel amaç kütüphanelerin 
tozlu raflarında kalmış Tarih kitapları ile öğrencileri etkileşimli ortamlarda farklı ders materyalleri 
kullanarak bir araya getirmektir. Proje çalışmasında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

1-Tarih biliminin temel kavramlarını görsel öğeler kullanarak zenginleştirmek öğrenmeyi eğlenceli 
hale getirmektedir. 
2-Kavramları oyun kartları şeklinde öğrenciye sunmak öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. 
3-Temel kavramların somutlaştırılması ve görselleştirilmesi öğrenmenin kalıcılığına olumlu katkı 
yapmaktadır. 
4- Medeniyetler Tarihi Öğretiminde Materyal Geliştirme oyun kartları öğrencilerin Tarih bilimine olan 
ilgisini artırmaktadır. 
5-Oyun kartları kolaylıkla hazırlanabilir ve ders içi ve ders dışı aktivitelerde kullanılabilir.
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50.
TARİH

Habib KANDEMİR

Danışman
Ahmet DEMİRCANProje No: 4

VİLAYET SÂLNÂMELERİNİN ŞEHİR VE KURUM TARİHLERİNE KATABİLECEKLERİ 
BOZÜYÜK ÖRNEĞİ ( 1885-1907)

Bu proje, 1870-1907 yılları arasında Hüdavendigâr Vilayeti tarafından yayınlanmış sâlnâmelerde 
Bozüyük’ün durumunu tespit etmek ve bu noktadan hareketle sâlnâmelerin şehir ve kurum 
tarihlerinin yazımına ne ölçüde katkı sağlayabileceğini göstermek amacıyla hazırlanmıştır. İlk kez 1885 
yılı sâlnâmesinde rastladığımız Bozüyük nahiyesinde; belediye, nahiye müdürlüğü, naiplik, vergi, 
tapu, reji, duyun-u umumiye, veznedarlık, emlak, zaptiye, polislik, askeriye, posta, orman ve maden 
memurluklarının kuruluş dönemine ışık tutulmuş ve bu memurlukların ilk görevlileri de böylece ilk kez 
ortaya çıkarılmıştır. Bozüyük üzerine daha önce bir yayın yapılmamış olması çalışmayı daha da değerli 
kılmaktadır. Bozüyük’te bulunan kurumların ilk kuruluş tarihleri böylece tespit edilerek gelecekte 
Bozüyük tarihinin yeniden yazılmasında önemli bir kaynak oluşturulmuştur. Resmi olarak 1890 olarak 
bilinen Bozüyük Belediyesinin kuruluş tarihinin aslında 1886 olduğu bu proje ile ilk kez ispatlanacak 
ve böylece şehrimize önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan zikredilen tarihler içinde 
Bozüyük’ün idari anlamda durumu ortaya çıkarılmakla birlikte 1885-1906 yıllarında Bozüyük’ün genel 
durumu ve özellikle eğitim durumu da ilk kez ortaya konmuştur. Genel anlamda sâlnâmelerin şehir 
tarihi ve kurum tarihlerine önemli ölçüde katkı yapabilecekleri bu proje ile ortaya konmuştur.



162

Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması

 

50.
TARİH

İlknur ŞAHİNBAŞ

Proje No: 5
Danışman

Taner ARSLAN

KÜLTÜREL MİRASIN SİMGESİ: SÜRMENE - BAYBURT KERVAN YOLU
Yollar, medeniyetler arasında kültürel aktarım sağlamıştır. Seyyahlar, tacirler, komutanlar bu yollardan 
geçerek kültürel çeşitliliği ve etkileşimi artırmıştır. Günümüzde de coğrafi koşullardan dolayı tarihi 
yollar birçok yerde kullanılmaktadır. Bu doğal zorunluluk bu yolların önemini her geçen gün artırıyor.  
Bu yolların şehirlerarası ticarete ve yerel ekonomiye katkısı göz ardı edilemeyecek derecede büyüktür.   

Projemizle birlikte Tarihi Sürmene – Bayburt Kervan Yolu güzergâhında bulunan hanları ve farklı 
amaçlarla kullanılmış birçok tarihi yapıyı, 9000 yıllık ekolojik geçmişiyle önemli bir eko turizm 
potansiyeline sahip Ağaçbaşı Turbalıklarının, 1. Dünya Savaşı esnasında önemli çarpışmaların meydana 
geldiği tarihi alanların tanıtılmasını sağlayarak bu alanların ülkemiz kültürel değerleri bakımından 
öneminin ortaya konması ve bu alanların turizme kazandırılması amaçlanmıştır.  

Proje çalışmamız esnasında; 

1. Ulusal bildiriler ve tarihi kaynaklarda Kervan Yolu’nu araştırma 
2. Ulusal ve yerel medyada Kervan Yolu haberlerini inceleme 
3. Günümüzde Kervan Yolu’nu kullanan yerel işletmeci ve halkla görüşmeler 
4. Sürmene Belediyesi’nin Kervan Yolu’nu canlandırma projelerini inceleme uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Kervan Yolu’nun yöre halkı tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Sanayi kentlerine göçle ilçe nüfusunun azalması ve yolun büyük bir kısmının toprak olmasından dolayı 
Kervan Yolu’nun eski canlılığını koruyamadığı; sadece yaz döneminde gelen gurbetçiler, turistler ve 
yaylalarına çıkan yöre halkı sayesinde yoğunluğun arttığı görülmüştür. 

Tarihi olarak 1. Dünya Savaşında Kervan Yolu’nda şiddetli çarpışmaların yaşandığı ve bu dönemden 
kalma Harman Tepe Şehitliğinin günümüze kadar korunarak geldiği tespit edilmiştir. Yol güzergâhı 
boyunca eski han kültürünü yansıtan hanların varlığını koruduğu görülmüştür.

İrem ŞİMŞEK
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50.
TARİH

Elif Sude ARSLAN

Danışman
Emine Elif ÖZENProje No: 6

ANNE SÜTÜ VE İSİN İĞNEYLE YARATTIĞI KÜLTÜR MİRASI: ANADOLU KADINININ 
BEDENİNE NAKŞETTİĞİ SESSİZ DİLİ GELENEKSEL DÖVME
Anne sütünün isle karıştırılıp, iğneyle bedene işlenmesiyle oluşan geleneksel dövme, Orta Asya 
Türk kültüründen Anadolu’ya kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın bedenine nakşettiği sessiz dilidir. 
Bedene işlenen her motifin Anadolu insanının inançlarına dayanan bir hikayesi vardır. Dövme 
motifleri, söylenemeyen mesajları, acıları, sevinçleri, hayalleri, kısaca halkın yaşam öyküsünü bedene 
aktarmaktadır. Örneğin; kadınların avuç içlerine tek nokta şeklinde dövme yaptırmaları, kocalarından 
şiddet görmek istemedikleri; bedenlerine ceylan nakşettirmeleri, sevdiği birini kaybetmiş oldukları 
anlamına gelmektedir. Bu görüşten yola çıkılarak Malatya, Adıyaman, Ankara ve Kırşehir’de yapılan 
saha çalışmalarında, yaşları çoğunlukla 75 üzeri olan on kaynak kişiyle görüşülmüştür. Literatür 
taraması yapılarak akademisyenlere danışılmıştır. Projede  dövmenin kökeni araştırılmış, Orta Asya 
Türk yazıtları, damgaları ile kurganlardan çıkarılan mumyaların üzerindeki dövmelerin, Anadolu’daki 
motiflerle çok büyük benzerlikler taşıdığı karşılaştırmalı tablolar ile ispatlanmıştır. Sonuçta 
modernizmin kültürel değerlerde yarattığı dönüşümün geleneksel dövmeyi de olumsuz etkilediği ve 
bu önemli kültürün unutulmasına neden olduğu saptanmıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden 
halkın bedeninde getirdiği bu geleneğin yok olmasını engellemek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlamak için; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan halk bilimi uzmanlarına danışılarak farklı objelerin 
üzerine motifler ve anlamlarının nakşedilmesi, katalog hazırlanması yoluyla dövme motiflerinin 
tanıtılması ve kullanımına yaygınlık kazandırılması  ortak görüşüne varılmıştır. Bunların dışında T.C. 
Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarih dersi müfredatına dövmenin kökeni, motifler ve anlamları 
konusunu dâhil etmelidir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ile görüşülmüş, dövmenin bir 
kültür mirası olduğu sonucuna varılmıştır. Proje, özgün kimliğimizin önemli bir değeri olan geleneksel 
dövmenin unutulmaması ve hak ettiği yeri alması için farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
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50.
TARİH

Deniz YILDIRIM

Proje No: 7
Danışman

Hatice ÇETİNKAYA

GAZİANTEP KİTABELERİNİN DİLİ
Tarih boyunca önemli ticarî yollar üzerinde yer alan Antep şehri sosyal, kültürel ve iktisadî açıdan 
önemini taşımaktadır. Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Antep, tarihi eserleri bakımından 
olduğu kadar kitabeleri ile de dünyanın zengin Ģehirlerinden biri olmuştur. Ancak, bu şehrin kültürel 
kodlarının önemli bir parçası olan Gaziantep kitabeleri maalesef fazla bilinmemektedir.  

Kültürümüzü ve medeniyetimizi geliştirip daha ileriye taşıyabilmek için onlardan beslenmemiz 
gerekir. Bu minval üzere Gaziantep’in sokaklarına ve caddelerinde atalarımızdan miras kalan eserlere 
bir yabancı gibi bakmamak gayesi bizi, farklı çözüm yolları aramaya yöneltmiştir. Yaptığımız anketlerde 
Gaziantep Kitabelerinde yazılanların yeterince bilinmediği tespit edilmiştir. Çalışmamızda bu eksikliğin 
nasıl giderebileceği? Sorusuna yanıt aranmıştır. Bu problemden yola çıkarak Gaziantep’in tarihsel ve 
kültürel mirası olan kitabeleri,  tahrip ve kaybolmaya maruz kalmadan muhafaza etmek ve gelecek 
kuşaklara aktarabilmektir. Bu amaçla, her bir yazıt,  fotoğraflarıyla eşleştirilerek Osmanlı Türkçesi, 
Günümüz Türkçesi ile okunuşu ve seslendirilişinin dijital ortama aktarılmasını sağlayarak, Gaziantep 
kitabelerine daha kolay ulaşılabilmesini sağlayan bir mobil uygulama ve web sitesi geliştirilerek 
kullanıcıların istifadesine sunulmuştur. Gaziantep merkezde bulunan tarihi mekânlardan başlayarak 
tespit edilen kitabeler fotoğraflarıyla Osmanlı Türkçesi olan metnin günümüz Türkçesi ile yazılışı 
ve anlamını vererek aynı zamanda seslendirilerek dijital ortamda bir katalog hazırlanmıştır. Daha 
sonra bunların her biri birer QR (Kare) Kod ve NFC Kod ile iliĢkilendirmiştir. Bu kodları “https://play.
google.com/store/apps/details?id=gaziantepkitabelerinindili.com.gaziantepkitabe lerindili” adresi 
üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir durumda olan “Gaziantep Kitabelerinin Dili” mobil uygulaması 
üzerinden taratılarak ulaşabilmesi veya hazırlanmakta olan “https://gaziantepinkulturelkodlari.
com” adresli internet sitesi üzerindeki arşivden aratarak ulaşabilmesi sağlandı. Görme engellilerin 
de ulaşılabilmesi için uygulamanın veya sitelerin kod taratıldığında seslendirmeleri otomatik olarak 
oynatması sağlanmıştır. 
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50.
TARİH

Semanur ŞENER

Serra SÖNMEZ

Danışman
Yeter ÖZTÜRKProje No: 8

OSMANLI DEVLETİ’NDE SOKAK KÖPEKLERİ
Proje; sokak köpeklerinin Osmanlı toplum hayatındaki ve geleneksel mahalle kültüründeki yerini; 
toplumun, devletin ve yabancıların sokak köpeklerine bakışını; bu bakışta etkili olan dinsel, inançsal, 
geleneksel etkenleri; konuya dair hukuki çerçeveyi ve meydana gelen zaman içerisindeki değişimi ele 
almaktadır. 

‘Sadık hayvan’ olarak nitelendirilen sokak köpekleri, Osmanlı klasik dönem toplum yapısı ve hayatın-
da, geleneksel mahalle kültüründeki cami, meydan, çeşme, kahve gibi toplumsal hayat mekânlarının 
bir parçası olmuş, o toplumun bireyleri ile iç içe yaşamışlardır. Bunlar, mekânı belirsiz, vahşi hayvanlar 
olmamışlar; her birinin sahiplen(il)diği, aidiyet hissettiği, koru(n)duğu, barındığı bir mekân var olmuş-
tur. Bu nedenle onların korunması, sahip çıkılması, aç bırakılmaması, tedavileri için hem o mahalle 
ahalisi destek vermiş, hem de bu amaçla vakıflar kurulmuştur. Devlet, bu vakıflara destek vermekle 
birlikte hayvan haklarına ve onlara asla kötü muamelede bulunulmamasına yönelik pek çok kanun 
çıkarmıştır. Osmanlı son döneminde diğer devletlere yönelik siyasi kaygılar, Tanzimat sonrası süreçte 
meydana gelen toplumsal değişimler, kuduz hastalıklarının yaygınlaşması, sokakların güvensizliği ve 
pisliği, sokak köpeklerinden duyulan toplumsal rahatsızlıklar gibi pek çok etkenle köpeklerin itlafı, 
adalara nakilleri gibi yeni uygulamaların yapılmasına neden olmuştur. Bu durum, aynı zamanda hay-
vanları koruma amaçlı derneklerin kurulmasını da beraberinde getirmiştir.  

Projede, birinci ve ikinci elden kaynaklar olarak seyahatname, sefaretname, kitap, tez, ansiklopedi ve 
süreli yayınlardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Arşiv belgeleri, XIX. yüzyıldaki değişimi ve konunun 
merkezî hükümete yansıyan boyutunun ortaya koyulmasını sağlamıştır. Seyahatnameler ise konuya 
yabancıların bakışını yansıtması bakımından önem arz etmektedir.
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50.
TARİH

Hüseyin ERYILMAZ

Proje No: 9
Danışman

Ali Şahin YAKUT

TARİHE BİR DE BURADAN BAK!
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilginin çok hızlı yayılması ve kolay ulaşılabilir olması öğrencilerin 
kendi öğrenme hızlarına göre öğrenme isteklerini ortaya çıkarmıştır. Günümüzde etkili bir öğretimin 
yapılabilmesi için geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı görülmektedir. Geleneksel yaklaşımların 
yerine, bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmak eğitimin ve öğretimin etkinliğini 
arttıracaktır. Bilgi teknolojilerinin giderek yaygınlaşmaya başlaması ile beraber son zamanlarda 
gündeme gelen sanal gerçekliğin eğitim ve öğretime farklı bir boyut kazandırılması beklenmektedir. 

Tarihin kendini tekrar ettiği sürekli söylenen bir sözdür. Hatta Mehmet Akif, tarihten ders alınsaydı 
tekerrür eder miydi diye sorarak, bu görüşe şiirsel bir ağırlık kazandırmıştır. Tarihte yaşanmış olayların 
birebir bir tekrarı olmadığı bir gerçektir. Öğrencilerin de tarih derslerine çalışırken sürekli bir ezber 
halinde oldukları gözlemlenmiştir. Yaptığımız çalışma neticesinde öğrencilere 3D sanal gözlükler 
vasıtasıyla 3D haline getirilen videolar izletilerek tarih dersini daha iyi anlamaya çalıştırılmıştır. 

Araştırmada sanal gözlük kullanılarak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi işlenilen öğrencilerle, 
geleneksel yöntem ve etkileşimli tahta kullanılarak Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi işlenilen 
öğrencilerin düzeylerini belirlemek amacıyla ön test - son test kontrol gruplu deneme modeli 
kullanılmıştır. Toplamda bir Anadolu lisesinde öğrenim gören 43 öğrenci kullanılmıştır. 

Ön test ve son test arasındaki farklar incelendikten sonra sanal gerçeklik gözlüğünün öğretim 
yöntemi olarak kullanıldığı deney grubunda, geleneksel öğretim yöntemleri ve etkileşimli tahtanın 
kullanıldığı kontrol grubuna oranla doğru cevap sayılarında 110 doğru cevabın arttığı ve doğru 
cevap yüzdelerindeki artışların ise %158,71 olduğu görülmektedir. Bu da “sanal gerçeklik gözlükleri 
ile işlenilen Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Derslerinin geleneksel öğretim yönteminin ve kullanıldığı 
etkileşimli tahtanın kullanıldığı derslere göre daha etkili ve verimli bir yöntem olduğunu tespit ettik.

Ulaş DEMİRCİ
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İnci Naz OLCAYTO

Rana DEMİRCAN

Danışman
Selin YENİCİProje No: 10

İŞGAL GÖLGESİNDE İSTANBUL SOKAKLARI
İstanbul tarihi çağlar boyunca pek çok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış olsa da Osmanlı 
egemenliğine girmiş olduğu dönemden sonra kadim bir Türk-İslam şehri kimliği kazanmıştır. 1. Dünya 
Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti de savaşa girerek milli bilinç ve şuur ile Hak yolunda şehit olmayı 
göze alarak mücadele etmiş Çanakkale’yi geçilmez kılmıştır. Savaş sonunda Osmanlı Devleti İtilaf 
Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması imzalamış ve İstanbul 13 Kasım 1918’de fiili, 16 Mart 1920 
tarihinde ise resmi işgal ile zapt edilmiştir.  

Karargahlar, karakollar ve İşkence merkezleri ile Büyük Türk Milleti’nin İstanbul’daki işgallere ve İtilaf 
Devletlerinin bu kentteki varlığına olan direnci kırılmaya çalışmıştır. İstanbul’da kullandıkları yapılar 
ile Türk milletinin bağımsızlığı ve varlığı için canını ortaya koyan nice kahramanı kendi yöntemleriyle 
sorgulamış, hapse atmış ve katletmiştir. Millet olma bilincine erişmiş bir toplum karşısında 
oluşturulmaya çalışılan baskı ve kontroller hiçbir şekilde sonuç vermemiştir. Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının Anadolu’da başlattığı kurtuluş mücadelesi neticesinde elde ettiği zafer İstanbul’daki 
işgalin 6 Ekim 1923 tarihinde sona ermesiyle sonuçlanmıştır. 

Projemizde; bu tür acı olayların toplum hafızasından silinmemesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve 
gerekli derslerin çıkarılarak topluma hizmet etmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Günümüzde kullanılan 
pek çok yapıda 100. yıl dönümü içerisinde olduğumuz geçici işgalin izleri kent hafızasında unutulmuş 
bir şekilde yer almaktadır. Ulusal bilincin var olması ve birlikteliğin sağlanmasının bir aracı da ortak bir 
toplumsal hafızaya ve tarihe sahip olmaktır. Toplumlara birliktelik sağlamanın yollarından birisi tarihi 
öğretmektir. İstanbul’un işgal edildiği dönemde kullanılan yapıların o dönemki tarihine dair bir gezi 
güzergahı oluşturulmuş ve bu yol ile milli bilincin gelecek kuşaklara aktarılması planlanmıştır.
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Proje No: 11
Danışman

Mehmet DOĞAN

UMAY ENE’DEN FATMA ANA’YA; YOZGAT OCAKLI GELENEĞİNDE ORTA ASYA TÜRK 
KÜLTÜRÜ VE İNANCININ İZLERİ
Projede Yozgat ilinde yaşatılan ocaklı geleneği ile Orta Asya Türk kültüründe halk hekimliği konusu 
karşılaştırmalı olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda ocaklarda kullanılan yöntem ve uygulamalarla Orta 
Asya Türk kültüründe yer alan Şaman, Baksı ve Otacıların yapmış oldukları yöntem ve uygulamalar 
karşılaştırılmıştır.  

Projenin amacı Yozgat ocaklarında uygulanan yöntem ve tedavilerin içerisinde yer alan Orta Asya 
Türk kültür ve inanç sistemine ait benzerlikleri ortaya çıkarmak ve binlerce yıllık tecrübeye dayalı bu 
geleneğin gelecek kuşaklara tanıtılmasını sağlamaktır. 

Projede öncelikle halk hekimliği kapsamında ilimizde bulunan ocaklar tespit edilmiş ve bu geleneği 
devam ettiren insanlarla görüşme yapılmıştır. Görüşmelerde ocakların tarihçesi, tedavi yöntemleri 
ve uygulamaları sorulmuş ve kaydedilmiştir. Daha sonra Orta Asya Türk kültüründe halk hekimliği 
kapsamında Şaman ve Otacılar tarafından gerçekleştirilen tedavi yöntem ve uygulamaları 
araştırılmıştır. Elde edilen bilgiler görüşmelerden elde edilen bilgilerle karşılaştırılarak aralarındaki 
benzerlikler ortaya çıkarılmıştır. Sonuç olarak;  

Yozgat ilinde yaşatılan ocaklı geleneğinin, Orta Asya inanç siteminde yer alan ateşin ve ocağın kutsallığı 
ile ilişkili olduğu, Şamanlığın kan bağıyla ailenin diğer üyelerine geçmesi geleneğinin ilimiz ocaklarında 
da yer aldığı, Şamanların uyguladığı alazlama, göçürme, kovma, tütsüleme, dua okuma, üfürme gibi 
birçok yöntemin benzer şekillerde uygulandığı, tedavilerde kullanılan 3, 7 gibi sayılar ile kırmızı bez, 
al tülbent gibi sembollerin benzer şekilde kullanıldığı,  Ocaklıların tedavi sırasında söylediği “benim 
elim değil Fatma anamızın eli” söylemindeki “Fatma Ana” inancının Orta Asya Türk kültürü ve inanç 
sisteminde yer alan “Umay Ene” karakteriyle ilişkili olduğu, görülmüştür.  Çalışmada görüşme tekniği 
uygulandığı ve doküman analizi yapıldığı için nitel yöntem kullanılmıştır. 

Feyza ÖZKAN

Nagihan GÜRLER
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Danışman
Erhan AKSUProje No: 12

KIZIL ELMA “HEDEFİN ÜLKÜN, ÜLKÜN HEDEFİN OLSUN”

Ülkemizdeki en önemli derslerden birisi, şüphesiz Tarih dersidir. Aslanlar kendi tarihlerini yazmadıkça, 
avcıların hikâyeleri ile avunurlar. 

Bu kadar önemli olan Tarih dersi, doğası itibariyle soyut bilgilerden oluşmakta ve ezbere dayanmaktadır. 
Öğrenilmesi kolay olan bilgiler,  kısa zamanda unutulmaktadır. Bizim amacımız; Aktif Öğrenme Modeline 
uygun Oyun Yöntemiyle, Osmanlının kuruluş ve yükselme dönemini; sıkıcı, ezbere dayalı, bilgilerin 
kalıcı olmadığı, öğrencinin pasif olduğu Tarih dersi yerine, öğrencinin; süreçte aktif katılım sağladığı, 
yaparak yaşayarak öğrendiği, çok yönlü düşünebildiği, derslerin zevkli ve eğlenceli şekilde planlandığı 
bir yöntemle Tarih dersi vermektir. Bu amaçla oluşturduğumuz Kızıl Elma oyunu; oynayanların çok 
yönlü düşündüğü, hamlelerini bilgilerine göre yorumlayabildiği, sürece aktif katılarak, zevkli ve kalıcı 
öğrenme yapabildiği bir oyundur. 

Çalışmamızda yöntem olarak; “Literatür Taraması”, “Ön Test – Son Test”, “Anket” ve “Android Tabanlı 
Mobil Uygulamaları” kullanılmıştır. Bu kapsamda 51 eser (kitap, makale, ansiklopedi, yüksek lisans, 
doktora tezleri) ile 10 internet kaynağından faydalanılmıştır.  

Ön Test - Son Test uygulamasında ‘‘Deney” ve “Kontrol’’ grupları oluşturulmuştur. İki gruba da, oyun 
öncesi ve sonrası 50 sorudan oluşan test uygulaması yapılmıştır. Yapılan test sonucu, deney grubunda, 
oyun öncesi sınıf ortalaması 37,50 iken, oyun sonucu bu ortalama 82,50’ye çıkmıştır. Oyunun 
oynatılmadığı Kontrol grubunda ise, Ön Test sınıf ortalaması 40 iken, Son Test ortalama 46,50’ye 
çıkmıştır.  Bu da bizim oyunumuzun öğrenci başarısı üzerindeki katkısını ortaya çıkarmaktadır. 

Anket kısmında ise, okulumuz bünyesindeki 90 öğrenciye 20 sorudan oluşan anket uygulaması 
yapılmıştır. 

Android Tabanlı Mobil Uygulama ile oyun üzerindeki hamlelerin tamamı teknolojik ortama 
aktarılmıştır. 

Bu veriler dikkate alındığında, aktif öğrenme ve oyun uygulamalarının, kalıcı öğrenmeyi sağlamak 
adına, Tarih dersinin birçok aşamasında kullanılması gerektiğini savunmaktayız.

Emine ŞİRİN

Esra Nur AKTÜRK
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Rıdvan Burak ÜNAL

Proje No: 13
Danışman

Ahmet ÖZPEK

17. YÜZYIL SONLARI SEFERDEKİ BİR OSMANLI ASKERİNE VERİLEN YİYECEKTEKİ 
KALORİ MİKTARI VE DAĞILIMININ GÜNÜMÜZ HESAPLAMALARIYLA VE DÖNEMİN 
AVRUPA’SIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

 Osmanlı Devleti, küçük bir beylikten başlayarak tarihçilerin “Son Büyük İmparatorluk”, “3.Roma”, 
“Cihan Devleti” gibi isimlerle adlandırdığı büyük bir imparatorluk olmayı başarmıştır. Aynı zamanda 
Osmanlı, uzun bir süre gerek Avrupa’da gerekse tüm Dünya’da en güçlü devlet -günümüz deyimiyle 
“Süper Güç”- olarak uzun süre tarihe yön vermiştir. Tabi ki bu neticeler, Osmanlı askerinin seferlerdeki 
başarıları ve gösterdiği gayretler sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak bu başarılar yalnızca kahramanlık 
felsefesinin bir ürünü değildir. Elbette askerlerin başarıları ve gösterdiği gayretlerin arkasında; onları 
destekleyen, fizikî ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan güçlü bir askerî bilgi birikimi, lojistik ve 
iâşe sistemi yatmaktadır. İşte biz bu noktadan yola çıktık. 17. Yüzyıl sonu Osmanlı’sının seferdeyken 
askerine verdiği günlük yiyeceği belirlemeye; sonrasında bu yiyeceğin kalori miktarını ve dağılımını 
günümüzün bilimsel kalori hesaplamalarıyla ve dönemin İngiltere’siyle karşılaştırmaya karar verdik. Bu 
sayede Osmanlı’nın; iâşe sistemi, askerî bilgi birikimi ve lojistik faaliyetleri hususlarında gelişmişliğini 
ve dönemindeki üstünlüğünü saptamayı hedefledik. Amacımız doğrultusunda gerekli bilgiyi almak 
için kütüphaneleri, tarihî kaynakları, tezleri, makaleleri, bildirileri ve veri tabanlarını inceleyerek 
bir literatür taraması yaptık ve gereken yerlerde röportaj yaparak uzmanların konu hakkındaki 
düşüncelerini ve perspektiflerini öğrendik. Aynı zamanda istatistiksel verilerimizi sunmak için tablo ve 
grafiklerden yararlandık. Yani projemizde karma bir araştırma metodolojisi izledik. 

Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz veriler sayesinde; Osmanlı’daki değerlerin, günümüzde belirlenen 
bilimsel değerlerle uyumlu olduğunu ve dönemin İngiltere’sinden birçok anlamda daha avantajlı 
bulunduğu sonucuna ulaştık.
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Emir Kürşat AKDENİZ

Yavuz Selim SARIBAŞ

Danışman
Mehmet SARIProje No: 14

İKİ GÖZÜM İKİ ÇEŞME TARİHİ AMASYA ÇEŞMELERİ
Mimari eserler arasında en çok tahribe uğrayanlar, hiç şüphesiz çeşmelerdir. Her gün yanlarından 
geçtiğimiz ancak dikkatimizi hiç çekmeyen çeşmeler, yalnız işlevleriyle ile değil mimari özellikleriyle 
de devrini yansıtan birer kültür hazinesidir. XII. yüzyıldan beri her sokağı mimari eserlerle bir oya 
gibi işlenen Amasy’da, tarihi çeşmeler hakkında kapsamlı bir çalışmanın yapılamamış olması bizi 
literatürdeki bu boşluğu doldurmaya yöneltti. Amasy’daki çeşmeler hakkında geniş çaplı bir çalışmanın 
olmaması şehir için kültür tarihi açısından büyük bir eksikliktir. Projemizin amacı çalışmanın geniş 
kitlelere ulaşarak kültürel duyarlılık yaratması ve Amasy’da özellikle tarihi çeşmelere karşı koruma 
bilincinin oluşturulmasıdır. Bu amaçla, okulumuzda, diğer okullarda sergi açılmış ve konunun 
uzmanlarınca Amasya çeşmeleriyle ilgili okulumuzda çeşitli konferansların verilmesi sağlanmıştır. 
Ayrıca, çizim programıyla çeşmelerin çizimleri yapılmış ve bunlar fotoğraflarla birlikte proje kapsamında 
açılan internet adresinde Amasyalıların bilgi ve beğenisine sunulmuştur. Ayrıca uğrak yerlerdeki bazı 
çeşmelerin üzerlerine karekodlar yapıştırılmış ve bu kod açılan siteye yönlendirilmiştir. Fotoğraflarına 
ulaştığımız Kadılar Çeşmesi kitabesinin, basit onarımı için Samsun Anıtlar Kurulu Bölge Müdürlüğüne 
yapılan başvuruda proje istenmiş olup bu konuda uzman bir mimarca proje çizimi devam etmektedir.  

Amasy’da kültür envanterine kayıtlı toplam 11 adet tarihi çeşme bulunmaktadır. Sabırlı ve titiz 
araştırmalarımız sonunda fotoğraflarına ulaştığımız yok olmuş 9 çeşmeyle birlikte varlığı tespit edilen 
yirmi beş çeşmeyi, çeşitli özellikleriyle ele aldığımız, fotoğraflarını sergilediğimiz, üç boyutlu çizimlerini 
yaptığımız ve tarihi eserleri koruma bilinci oluşturmayı hedeflediğimiz çalışmamız, Amasya çeşmeleri 
konusunda yapılmış en kapsamlı araştırmadır.
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İlayda ÇETİNDAĞ

Emine Nur SUBAŞI

Proje No: 15
Danışman

Tuğrul KARA

GÖBEKLİTEPE YILINDA GÖBEKLİTEPEYİ NE KADAR TANIYORUZ?
 Bu çalışma Neolitik döneme ait 12 bin yıllık Göbeklitepe’yi ele almaktadır. Göbeklitepe Şanlıurfa’ya 
15 km uzaklıktadır. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine alınmasının ardından hükümetin 2019 yılını 
“Göbeklitepe yılı” ilan edilmesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Dünyada ve Ülkemizde 
“Tarih ve Kültür Turizmi” her geçen gün önem kazanmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu tarihi, kültürel ve 
doğal kaynakları bakımından birçok yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir. Turizm potansiyelinin 
iyi değerlendirilmesi, planlaması, koruma-kullanma dengesi dikkate alınarak geliştirilmesi, özelde 
Şanlıurfa genelde Ülkemiz için ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Göbeklitepe yılında 
Göbeklitepe’yi ne kadar tanıyoruz. Göbeklitepe yılına ne kadar hazırız? İl merkezinde birebir görüşme 
yöntemi ile 100 kişi ile görüşülmüş, 10 soruya cevap aranmıştır. Araştırma sonunda  Göbeklitepe’nin 
yeterince tanınmadığı, tanıtımının yeterli olmadığı, Şanlıurfa’nın Göbeklitepe yılına henüz hazır 
olmadığını ortaya çıkarmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilerden yola çıkarak il merkezinin alt 
yapı ve trafik sorunun olduğu, şehirde konaklama için yeterli otel ve butik ev bulunmadığı görülmüştür. 
Görülen eksiklikler için çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çalışma ile ülke ve ilimiz tanıtımında bir 
farkındalık sağlayacağını umut ederiz. Ayrıca ilk olması açısından da orijinal bir çalışma niteliğindedir. 
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Eda GÜLTEKİN

Danışman
Sevcan GÜLProje No: 16

TEZGAHTAN TUVALE UŞAK HALILARI
Dokuma, iki veya daha fazla iplik grubunun birbiri arasından, üstünden ve altından geçirilmek suretiyle 
yeni bir ürüne dönüştürülmesi işlemidir. İnanılmaz inceliği, motiflerinin zenginliği ile dikkat çeken en 
eski halı Pazırık Halısı Türklerin dünyaya armağanıdır. Selçuklu halılarından sonra, Türk halı sanatının 
ikinci parlak devri XVI. yüzyılda Uşak ve çevresinde yapılan halılarla başlar. Tuttuğu şey altın olan 
Midas söylencesi yörenin zenginliğini gösterir. Halikarnas Balıkçısı da İlk Çağ’da yörede dokumacılığın 
zenginliğini vurgular. Avrupa ülkelerinin sarayları ve kiliseleri için halı talep etmeleri Uşak halısının 
gelişimini hızlandırır, çeşitliliğini de arttırır. Avrupa’ya giden halılar Avrupalı ressamlara ilham kaynağı 
olur, Avrupa resim sanatının başyapıtlarında yerlerini alırlar. Avrupalı ressamların tablo ve freskleri 
realist, ayrıntılı işlemeleri halıları ölümsüzleştirir. 

Bir dokuma ürünü olan halının, diğer sanat eserleri ve eşyalarına nazaran korunması ve saklanması 
oldukça zordur. XV. ve XVI. yüzyıllara ait Türk dokumalarından çok az eser günümüze kadar gelebilmiştir. 
XIV. yüzyıldan itibaren Avrupalı ressamların, tablo ve fresklerinde Uşak halılarını oldukça realist bir 
şekilde renk, desen, motif ve şekil bakımından tasvir ettiklerini görüyoruz. Avrupalı ressamlar tarafından 
resmedilen Uşak halılarının bulunduğu tablolara, fresklere ulaşıldığında ve incelendiğinde, o devirlere 
ait örnekleri bulunmayan Uşak halıları hakkında fikir sahibi olunacaktır. Avrupalı ressamların tablo ve 
fresklerine giren Uşak halıları tespit edilerek, bu alanla ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi, tarihe ışık 
tutacak yeni kaynaklar oluşturulacaktır. 

Araştırmamız sonucunda Avrupalı ressamların yapmış olduğu 92 adet Uşak halısının içinde bulunduğu 
tablo ve fresk tespit edildi. Halılar bazen Bakire Meryem’in ayakları altında, bazen masanın üstünü 
kaplamakta bazen de soyluların ayakları altındadır.
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Zeynep AYDEMİR

Esra ÇAKIR

Proje No: 17
Danışman

Sözer VURGUN

ZİHİN HARİTAMDA, DÜNYA BELLEĞİ

Dünya insanlığının ortak belleği, kültürel kimliklerin korunmasında, geçmişle gelecek arasında köprü 
kurularak geleceğin oluşturulmasında son derece önemli bir yere sahiptir. 

Kütüphanelerde, arşivlerde ve özel koleksiyonlarda bulunan belgesel miraslar birçok dil, konu ve kültür 
içeriği ile insanlık tarihinin gelişimini en iyi şekilde yansıtan kaynaklar arasında yer alır. Ancak, bildiğimiz 
üzere bellek denilen şey oldukça kırılgan ve hassas bir yapıya sahiptir. Çok acıdır ki, toplumlar kendi 
belgesel miraslarını ihmalkarlık, iklim koşulları, savaşlar ve doğal afetler gibi gerekçelerle yitirmeye 
başlamışlardır.  

Bunun önüne geçebilmek adına UNESCO, tüm dünyada bu yok oluşa karşı dikkati çekebilmek 
ve kamuoyu oluşturabilmek amacıyla başlattığı Dünya Belleği Programı çerçevesinde çalışmalar 
yapmaktadır.  

Çocuklarımızın yaşadıkları çevreyi, doğal, tarihi ve kültürel yönleriyle birlikte tanımalarını, Dünya 
Belleği mirasının önemini anlamalarını, tarihi bir ötekileştirme aracı değil, insanlığın ortak geçmişi 
olarak algılamalarını, öğrendikleri değerleri arkadaşlarıyla, aileleriyle ve toplumla paylaşmalarını, 
edindikleri bilgi, beceri ve davranışları değişikliklerine dönüştürmek projenin en önemli amacıdır. 

Bu çalışmada Dünya Belleği Kültür Beratlarına ait sosyal ve tarihi bilgilerin öğrencilere kolay bir şekilde 
öğretilmesi üzerine geliştirilen zihin haritası öğrenme metodunun öğrenmeye etkisi üzerine bir 
araştırma yapılmış, sosyal ve tarihi bilginin öğrenmeye dönüşme sürecinin pozitif yönde desteklenmesi 
için yapılması gereken uygulamalarla ilgili somut sonuçlar alınmıştır. 
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50.
TARİH

Yusuf AĞAÇ

Danışman
Belcim TAŞÇIOĞLUProje No: 18

İNGİLTERE, NORVEÇ, TÜRKİYE VE İRAN’DA BANKNOT İKONOGRAFİSİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Para tarihsel süreç içerisinde bireyler ve toplumlar arasında alışveriş ve ticaret aracı olarak 
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra antik çağlarda günümüz post modern dünyasına kadar geçen süreçte 
devletlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal özelliklerini de yansıtmıştır. Bu doğrultuda devleti 
oluşturan bireylerin kim olduğunu, milli kimliğin sınırlarını ve bu sınırlara kimlerin ait olup olmadığını 
göstermektedir. Geçmişten günümüze banknotlar devletlerin bağımsızlığını ve egemenliğini yansıtma 
konusunda aracılık etmişlerdir.  Bu çalışma bu tartışmalar çerçevesinde İngiltere, Norveç, Türkiye 
ve İran devletlerinin banknotlarını karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Banknotlar devlet, toplum 
ve birey başlığı altında incelenmiştir. Banknotların üzerinde bulunan sembollerin devletlerin iç ve 
dış politika alanında meşru olma arzusunun yansımaları olduğu savunulmaktadır. Bu araştırma 
söz konusu ülkelerin karşılaştırmalı analizini yaparken sürekliliklere ve değişimlere dikkat çekerek 
tarihsel, milli ve kültürel değerlerin banknotlar üzerindeki sembollere yansıdığını savunmaktadır. 
Banknotlara yönelik araştırmaların niteliksel ve niceliksel olarak azlığıyla birlikte, Türkiye, İran, Norveç 
ve İngiltere üzerine karşılaştırmalı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma bu alandaki boşluğu 
doldurmayı hedeflemektedir.  İngiltere İran Norveç ve Türkiye’nin karşılaştırmalı banknot çalışması 
göstermektedir ki devlete yönelik semboller diğer kategorilere göre öncelikli konumunu korumakta 
ve banknotlar ulusal ve uluslararası alanda devletlerin meşrulaştırma aracı olarak önemsenmektedir. 
Banknotlar üzerinde bulunan semboller her devletin kendilerine özgü tarihsel, siyasi ve ekonomik 
tecrübelerinden bağımsız düşünülemez ve Penrose’nin dediği gibi banknotlar onları basan devletin 
aynasıdır. Bu araştırma projesinin teori kısmında bahsedilen John Meyer’in ‘kültürel değişim’ 
teorisinin savunduğu gibi kültürel değerler ve düşünceler zaman içerisinde ön plana çıkıp zamanla 
önemini yitirmektedir. Banknotların analizi de bu teorinin doğruluğunu onaylamaktadır. 
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TEKNOLOJİK TASARIM

Taner GÜZEL

Proje No: 1
Danışman

Recep GÜLAÇ

TESAP İLE GİDELİM HER YERE: TEKERLEKLİ SANDALYE APARATI
Bedensel engelli olup tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan vatandaşlarımızın bir yerden 
bir yere daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu projede tekerlekli sandalyeye 
ek bir aparat yapılmıştır. Bu aparat tekerlekli sandalyeye bağlandığında tekerlekli sandalyeyi akülü 
sandalyeye dönüştürecektir. Böylece engelli vatandaşlarımızın uzak mesafelere başkalarından yardım 
almadan ulaşabilmeleri sağlanacaktır.

Projemizin yapım aşamaları şu şekildedir: Projenin hazırlık aşamasında bilgiler toplanacaktır. 
Kullanılacak malzemelerin listesi çıkarılacaktır. Malzemelerin boyutlarına göre prototipin çizimi ve 
yapımı gerçekleştirecektir. Motorun ve kontrol kartının istenilen şekilde çalışmasından sonra meydana 
gelen aparatın tekerlekli sandalyeye bağlanması gerçekleştirilecektir. Bu amaçla aparata ve tekerlekli 
sandalyeye sökülüp takılabilecek şekilde vida ve somun montajı gerçekleştirilecektir.

Gövdenin tamamlanması ile motorun çalıştırılması aşamasına geçilecektir. 

Tekerlekli sandalyeye bağlanacak bu aparatın avantajları ve projemizin amacı; Engelli vatandaşların 
başkalarına ihtiyaç duymalarını azaltmak ve daha rahat hareket etmelerine olanak sağlamaktır. 
Böylece engelli vatandaşlarımız dışarıya daha çok çıkacak ve evde geçirdikleri zaman azalacaktır.

Bu projedeki nihai hedefimiz ise; Engelli vatandaşlarımız yaşadığı zorlukları toplumun görmesi ve 
toplumda engelli vatandaşlarımıza gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda bir bilinç oluşturmaktır.

Hasan ÇİRKİN
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TEKNOLOJİK TASARIM

Mustafa Mert ÖZGEL

Gökçenaz ÖZGEL

Danışman
Savaş Zafer GÜLERProje No: 2

VÜCUT SU ORANI ÖLÇÜMÜNDE YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN BİR SİSTEM
Cihaz, ter bezlerinin yoğun olduğu, vücut nemi bakımından doğru sonuçları veren avuç içinden ölçüm 
alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Küçük boyutlu ve taşınabilir özelliktedir.

Bu proje çalışmasında yapılan cihaz yaptığı iş ve işi yapış şekli bakımından literatürdeki ilk çalışmadır ve 
teşhis için büyük avantaj sağlamaktadır.

Cihazın üstün yanları şu şekilde sıralanabilir;

• Yeni: Vücut sıvı düzeyini tespit işlemini mevcut tespit yöntemlerinden farklı bir yolla yapmaktadır.
• Hızlı: Günümüzde hastane kayıtlarında kullanılan avuç içi tanıma cihazları gibi avuç içinden ölçüm 

almaktadır. Kişinin avuç içini cihazın nem sensörüne 5 saniye süreyle değdirmesi vücut neminin 
ölçülmesi için yeterli olmaktadır.

• Kolay: Ölçüm esnasında kişiye kan alma, biyopsi alma gibi zahmetli hiçbir girişimsel işlem yapılmadığı 
gibi vücut nemini ölçmek için neme göre renk değiştiren pudra benzeri toz bir madde de kişinin 
vücuduna dökülmemektedir.

• Güvenli: Avuç içine peçete değdirerek nemini tahmin etme gibi hataya çok açık bir yöntem yerine 
sayısal verilere dayanan net sonuç sağlamaktadır. Ayrıca sağlığa hiçbir şekilde zarar vermemektedir.

• Çağa Uygun(Teknolojik): Biyolojik bir problem olan sıvı ölçümünün çözümü için, bilgisayar, kodlama, 
elektronik, mühendislik, matematik ve istatistik gibi disiplinler arası yaklaşımla geliştirilmiştir.

• Ucuz: Cihazın toplam maliyeti yaklaşık 190 TL’dir. 

Hiperhidrozis, iktiyozis, hipervolemi, hipovolemi gibi vücut nem düzeyi ile ilişkili hastalıkların teşhisinde 
hekimin işini önemli oranda kolaylaştıracak, bazı zor tetkikleri yapmasına lüzum bırakmayacaktır. 
Hemşirelerin, servislerde ve yoğun bakımda yatan hastalarının vücut nem takibini kolaylaştıracaktır.

Güzellik merkezleri çalışanları, fitness salonları çalışanları, diyetisyenler bu cihazı kullanarak 
müşterilerine daha isabetli tavsiyelerde bulunabileceklerdir. Suyun vücut için öneminin farkında olanların 
kullanabileceği bu cihaz sayesinde daha sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum olmak kolaylaşacaktır.
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TEKNOLOJİK TASARIM

Ahmet Akif KAYA

Proje No: 3
Danışman

Şadiye ÖZTÜRK

VISION - BİLGEGÖZ (GÖRME ENGELLİ DOSTU AKILLI KOL SAATİ)
Vision - Bilgegöz, görme engelli insanlar için nesne tanıma ve metin okuma gibi hizmetler sunan, 
kol saati biçiminde bir akıllı cihazdır. Görme engellilerin çevrelerindeki dünyayı algılamakta zorluk 
çekmeleri ve görme engelliler için üretilen mevcut sistemlerin oldukça pahalı veya kullanışsız olması 
nedeniyle bu projeye başlanmıştır. Nesne tanıma için Tensorflow ve gözetimli makine öğrenmesi 
tekniği ile geliştirilmiş bir model kullanılmıştır. Bu model ile metin okuma kütüphanesi olan Tesseract 
OCR birleştirilerek bir python yazılımı ortaya çıkarılmıştır. Tanımlanan nesneler ve okunan metinler ise 
kulaklıktan sesli olarak kullanıcılara aktarılmaktadır. Algılanan nesnelerin ne olduklarının, uzaklıklarının, 
bulundukları yönlerin ve okunan metinlerin sesli olarak aktarılması Espeak adında bir metinden sese 
çevirme yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Uluslararası literatür incelendiğinde, nesne tanıma ve metin 
okuma hizmetlerinin aynı cihazda eşzamanlı olarak kullanımının bilimsel çalışmalarda görülmemesi 
bu projeyi özgün kılmaktadır. Ayrıca algılanan nesnenin uzaklığının ölçülmesi için kullanılan hesaplama 
da trigonometrik oranlar ve pisagor teoremi kullanılarak bu proje için geliştirilmiştir. Vision; Türkçe, 
İngilizce ve Almanca dillerinde çalışabilmektedir, dil sayısı zamanla artırılabilir. Görme engellilerin 
kullandığı sağlık cihazlarının çok yüksek fiyatlara satılmasına karşılık Vision’un 100 TL altında bir 
maliyete sahip olması, bu cihazların ucuzlaması konusunda devrim niteliğinde bir gelişmedir. Vision’un 
yapılmasında 3B yazıcılı baskı gibi kolay üretim teknikleri kullanıldığı için seri üretime geçirilerek daha 
çok insanın hayatına dokunması sağlanabilir. Ek olarak, bu ve benzeri çalışmalara başlangıç yapılması 
ile Türkiye’nin teknoloji geliştirmede dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanacaktır.
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TEKNOLOJİK TASARIM

Oğuzhan TUTKAN

Danışman
İlhan DAŞDEMİRProje No: 4

KİŞİSEL EŞYA EMANETÇİSİ
Ülkemizde lise seviyesindeki okullarda; bina içinde, sınıfta ya da koridorda akıllı telefonların kullanımı 
ciddi disiplin sorunları yaratmaktadır. Bunun yanında cep telefonu kullanımı ders başarılarını da olumsuz 
yönde etkilemektedir Bu cihazların yasaklanması yerine ders saatleri süresince toplanması en makul 
çözüm olarak görünmekte ama bunun nasıl yapılacağı ise ciddi bir sorun gibi görünmektedir.

Bu sorunu çözmek üzere okul idarelerinin çeşitli yollar denedikleri izlenmiş ama verimli ve kesin bir yöntem 
bulamadıkları gözlenmiştir. Bu alanda yapılmış olan çalışmalar incelenmiş, eşya saklamak için kullanılan 
yöntem ve araçlar değerlendirilmiştir. Farklı çalışma prensipleri olan farklı yapılarda ve boyutlarda ürünler 
olduğu görülmüştür. Bu tür ürünlerin kompleks yapıları, ürünün çok yeni bir teknoloji olması yada büyük 
ebatları yüzünden yüksek fiyatlardan satıldığı gözlemlenmiştir. Projemizde okullardaki bu ihtiyaca çözüm 
olabilecek, tasarımı tamamıyla özgün yeni ve ucuz bir ürün tasarlanmıştır. Elektromekanik ve içinde bir 
yazılım bulunan bu makina ile öğrenciler parmak izlerini okutarak ya da bir şifre girerek emanetlerini 
bırakacaklar ve tekrar aynı yöntem ile geri alacaklardır. Projemizin hem okullarda hem de farklı yaşam 
alanlarında (plaj, havuz, spor merkezleri) kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca telefon dışında 
uygun ölçülere sahip eşyalar da makinaya konulabilecektir.

Mustafa YALÇIN
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TEKNOLOJİK TASARIM

Yunus Emre ERDEM

Proje No: 5
Danışman

Celal ÖNGÜN

MEŞE ORMANLARI İÇİN AĞAÇLANDIRMA ROBOTU: SİNCAP
Küresel ısınmanın sebep olduğu sel ve kasırgalar ve özellikle orman yangınları sebebiyle dünyadaki yeşil 
alanlar gitgide azalmaktadır. Ormanların azalmasının sebeplerinden bir tanesi de ağaç tohumlarının 
yayan sincap türü hayvanların azalmasıdır. 

Sincapların yaşam tarzından esinlenerek meşe palamudu tohumu eken bir robot geliştirilmiştir. Robot, 
bir meşe ormanı bölgesinde az bulunan ağaç topluluklarını tespit ederek bu yerlere tohum ekmektedir. 

Robotta iki adet sensör, dört adet motor bulunmaktadır. Ultrasonik sensör ile ormanda bulunan 
ağaçlara ve engellere robot çarpmamaktadır. Işık sensörü ise gündüzleri ışığın özellikle dik geldiği 
öğle vaktinde ormandaki ışık oranını ölçerek tohumun ekileceği ağacı az olan gölgesiz yerleri tespit 
edip, bölge kazılıp ve tohum ekilmektedir. 

Robot bulutlu ve bulutsuz ortamları algılayacak ve bu farklı ortamlara göre otomatik tohum ekme 
işlemlerini gerçekleştirebilecek şekilde kodlandığında makine öğrenmesi yani yapay zeka için 
veritabanı oluşturulur. 

Robotun bir başka özelliği de bir vida, iki dişli ve bir yiv birleşimi olan indirme kaldırma ve kazma 
işlemini tek robot motoru ile yapan düzeneğin olmasıdır. 

Literatürdeki patentler incelendiğinde GPS ve drone kullanan otomatik ve insansız tarım makinelerinin 
olduğunu görülmektedir. Fakat meşe palamudu gibi iri taneli bir tohumun 4 cm derinliğe ekilmesi 
ve ekilecek olan bölgedeki ağaç sıklığının net tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için ağaçların 
altındaki ışık değerinden yararlanılmalıdır. 

Uydudan ya da drone’dan çekilen fotoğraflar net ağaç sıklığını vermeyebilir. Çünkü ağaçların altında 
başka bitki toplulukları da olabilir. Robot, bu şartları sağlamaktadır. Ağaçların altında başka bitki 
toplulukları olabileceği için, uydu ya da drone fotoğrafları net sıklığı vermeyebilir.

Robot, orman ekosistemindeki az ağaçlı yerleri tohumladıktan sonra ormandan çıkartılmalı ve yerini 
sincaplara bırakmalıdır.
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Serenay AKGÜN

Danışman
Nihal Arı KORKUSUZProje No: 6

KABLOSUZ VERİ AKTARIMI VE FLEX SENSÖR KULLANILARAK ÖĞRENEBİLEN 
PROTEZ EL TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ
Projede, engelli bireylerin kullanabilecekleri, flex sensör bulunan eldivenden aldığı verileri kablosuz olarak 
aktarım yapabilen ve istenen hareketi hafızaya alarak, öğrenen bir protez el geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu amaçla açık kaynak protez el tasarımları incelenerek farklı modellerin verimliliği karşılaştırılmış ve iki 
tanesi üç boyutlu yazıcı ile basılarak uygulaması yapılmıştır. Protez elin istenen hareketi algılayabilmesi 
için parmaklarına flex sensörler yerleştirilmiş olan eldiven hazırlanmıştır. Arduino Lilypad ile kontrol 
edilen devrede, verilerin eldivenden proteze aktarılması için kablosuz iletişim modülü XBee kullanılmıştır. 

Protez elin parmaklarının bükülme hareketini, misina ile bağlanmış servo motorlar sağlarken açılma 
hareketini ters yöne gerilmiş olan lastikler gerçekleştirmektedir. Böylece motorlar misinayı gerdiklerinde 
parmaklar kapanmakta serbest bıraktıklarında ise açılmaktadır. Eldiven kullanımını azaltmak ve elin 
serbest kalmasını sağlamak amacıyla sisteme bir tuş takımı (keypad) eklenerek istenen hareketlerin 
kaydedilmesi sağlanmıştır. İstenen parmak pozisyonları kaydedildikten sonra bir tuş yardımıyla kolayca 
geçiş sağlanabilmektedir. 

Çalışma sonucunda, geliştirilmeye açık ve engelli bireyler tarafından kullanılabilecek bir öğrenebilen, 
uzaktan kontrollü protez el tasarımı geliştirilmiştir.

Sude AKSARAY
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TEKNOLOJİK TASARIM

Gökhan KONAL

Proje No: 7
Danışman

Hasan AYDIN

AFAZİ HASTALARI İÇİN ETKİLEŞİMLİ ROBOTİK ELDİVEN
Kısmi felç geçirmiş ya da çeşitli kazalar sonucu, insanın beyin korteksinde konuşma sürecine rol veren 
birbiri ile irtibatlı olan Wernicke alanı ve Broca alanları zarar görebilmektedir. Beynin bu alanları zarar 
gören hastalar yaşam sürecinde konuşamadığı için çeşitli psikolojik sorunlar yaşayabilmektedirler. 
Özellikle kısmi felçli olup, konuşma yetisini kaybedenler temel ihtiyaçlarını karşılamak için yardım 
almaları gerekmektedir. Bu ihtiyaçları ifade edemedikleri zaman öfke patlaması yaşayabilirler.

Bu projede, konuşma yetisini kaybetmiş, vücudunun belirli kısımlarını kullanabilen, temel 
ihtiyaçlarını yardımla karşılayabilen afazi hastalarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hastanın dört 
parmağına giydirilen robotik eldiven sayesinde, hastanın temel ihtiyaçlarını ifade etmesi ve etkileşim 
kurması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Her parmak hareketi sensörlerle algılanarak yazılımla çeşitli 
kombinasyonlar geliştirilmiş ve kablosuz (RF) olarak ses ünitesine karakter bilgileri aktarılmıştır. Ses 
ünitesine RF ile gelen karakter bilgileri yorumlanarak “evet, hayır, karnım acıktı, lavaboya gitmek 
istiyorum, televizyonu açar mısın?, iyi hissetmiyorum …vb.” kelimeler seslendirilmektedir. En önemli 
özelliği; ihtiyaca göre seslerin değiştirilebilmesidir.

Proje yapım aşamaları belirlendikten sonra ilk olarak Arduino ile SD karttan mp3 modülü 
kullanmadan, wav uzantılı ses dosyalarını okutup çalınması denenmiştir. Sistemin RF alıcı kısmına mini 
amplifikatör koyulması gerektiği bu denemelerde ortaya çıkmıştır. SD kart modülü SPI protokolüne 
göre haberleşmektedir. Projede kullanılan Arduino NANO yerine Rasberry Pi Zero kullanarak dahili 
bluetoothdan faydalanıp parmak hareketleri algılatılabilir ve bluetoothlu bir ses bombasına ses 
aktarılabilirdi. Bu sayede sistem gereksinimi olan Arduino ve mini ses amplifikatörü kullanılmayarak 
maliyet düşürülebilirdi. Ancak bluetooth mesafesi kısa olduğundan tercih edilmemiştir.

Proje üzerinde çalışılırken konuşma yetisini kaybetmiş olan hasta yakınlarından bilgiler alınarak, 
hastaların en çok neyi ifade etmek istedikleri konusunda bilgiler alınmıştır.

Bekircan KÖSE
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TEKNOLOJİK TASARIM

Yasemin DEMİRAL

Emine ÇELEBİ

Danışman
Caner ÇAKIRProje No: 8

ARTIK ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ASLA ARAÇ SÜREMEYECEK
Yapılan projede alkol alan kişilerde alkolün bir kısmının solunum yoluyla atılmasından yola çıkılarak bir 
sürücü alkollü iken aracı sürmeye çalıştığında araç motorunun durdurulması amaçlanmıştır. Projenin 
araçlara entegre edilmesi, alkol sonucu ortaya çıkacak trafik kazalarını önleyecektir.

Bir mikrokontrolör platformu olan Arduino kart ile bu karta bağlı sensör, redüktörlü motor, led lamba 
ve ses üretici (buzzer) araçları ile bir düzenek oluşturulmuş ve bu düzeneğin çalışması prensibi ile proje 
tasarlanmıştır. Arduino kartımıza sistemin çalışmasında kullanılacak kodlamayı yazdıktan sonra kartımızı 
bir güç kaynağına( 5V-9V) bağlayarak diğer sistem araçları da bu güç kaynağından beslenerek çalışmıştır. 
Sistemde yer alan alkol sensörü ortamda alkol algıladığında Arduino karta yazmış olduğumuz kodlara 
bağlı olarak algılamasını istediğimiz eşik değerin üzerindeki alkol miktarına göre oluşturduğumuz maket 
araçtaki motorun durması sağlanmıştır.

Yapılan çalışmada alkollü iken araç sürmeye çalışacak sürücülerin trafiğe çıkmalarının engellemesine 
yönelik bir çalışma yapılmış ve projede kurduğumuz düzenek hedefimizi gerçekleştirmiştir.

Bu sistem otomobil üretiminde zorunlu hale getirilerek ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının 
önlenmesini sağlayacaktır.
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Hacı Hasan CESUR

Proje No: 9
Danışman

Erdoğan ÇELİK

BOĞULMALARA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMLİ AKILLI BONE
Otellerin yüzme havuzlarında, ebeveyn ve cankurtaran ihmalleri nedeniyle, son yıllarda boğulma 
vakalarında artış gözlenmiştir. Yüzme bilmeyen küçük çocukların, ebeveyn gözetiminde havuza girmesi 
gerekmektedir. Havuzların büyüklüğü ve kalabalık ortamlar sebebiyle kişiler, çocuklarını havuzda 
takip etmekte güçlük çekmektedirler. Projemizle, yüzme havuzlarına giren çocukların, ebeveyn ve 
cankurtaran ihmalleri nedeniyle meydana gelen boğulmaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yapay 
zekâ teknolojisini kullanarak, boğulmakta olan çocukların ebeveynlerini erken uyarı sistemiyle 
uyararak, çocuklarını sürekli gözetim altında tutmalarını hedefliyoruz. Unutulmamalıdır ki projemiz, 
boğulmayı önleyici değil, boğulmaya sebep olan kişisel ihmalleri ortadan kaldırmak için tasarlanan bir 
erken uyarı sistemidir.

Projemize, boğulma anında olası senaryoları görmek için havuz maketi yaparak başladık. Görselliği 
artırmak için havuz kenarına şerit ledler koyduk. Paylaşıma açık bir 3d tasarım sitesinden indirdiğimiz 
çocuk modelini ve ebeveynleri uyarmak için tasarladığımız akıllı saat modelini 3D yazıcıdan çıktı 
alarak gerekli bağlantıları yaptık. Su yoğunluk sensörümüzü bone ile birlikte çocuğun baş kısmına 
yerleşimini yaptık. Havuzdaki çocuğun su içindeki durumunun tespitine, arduino uno geliştirme 
kartının analog girişine bağlı, su yoğunluk sensöründeki verileri işleyerek karar verdik. Çocuğun su 
altında kalma süresini arduinomuzun timer özelliği ile hesapladık. Bu sürenin tehlikeli sınırları aşması 
durumunda, gerekli uyarının yapılması için bone ile saat arasında, bluetooth bağlantısı üzerinden 
haberleşme gerçekleşmektedir. Kişilerin akıllı saatine gelen uyarı mesajı ve titreşim sayesinde, 
çocuklarını gözlemlemeleri sağlanarak olumsuz bir durumun önüne geçilmiş olunacaktır.

Bu çalışma, çocukların havuzlarda boğulma vakalarının azalmasına, büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. 
Tasarlanan bu proje ile ebeveyn ve cankurtaran ihmalleri sonucu, çocukların havuzda boğulma 
vakalarının, en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
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Okan ÇELİK

Ahmet AKDAĞ

Danışman
Orhan GÜNEŞProje No: 10

BAYKUŞ İLE GÖZÜN ARKADA KALSIN
Projemiz askeri savunma sistemlerinde kullanılması amaçlanan bir insansız kara aracıdır. Sınırlarımızdan 
sızan tehdit unsurlarını tespit edebilmek için ordu karargahına anlık veri aktarımı amaçlanmıştır. Kamera 
modülü bağlı olan mikro bilgisayar sunucu işlevi üstlenmiştir. Robotun mobil iletişim araçları üzerinden 
yönetimi amaçlanmıştır. Mobil uygulama üzerinden robota erişim sağlanıp görüntü alınmaktadır. Aynı 
ara yüzde robotun sağa, sola, ileri ve geri hareketleri de kontrol edilmektedir. Mobil uygulama yardımıyla 
yönetici ve izleyici türünde kullanıcı girişleri tanımlanmış bu sayede yetkisiz erişim engellenmiştir. Enerji 
verimliliği düşünülerek güneş enerjisi şarj üniteleri yardımıyla kendi enerjisini üretmesi sağlanmıştır. 
Robot kontrol ara yüzünde güneş ışığından maksimum fayda elde etmek için panelin sağa sola ve yukarı 
aşağı hareketi için butonlar mevcuttur. Kilometrelerce uzaktan kontrol edilebilen, zorlu arazi ve iklim 
şartlarında dayanacak yapıda yüksek torklu motor, dayanıklı lastik şasiye sahip ve ayrıca gece görüş 
özelliği olan dört teker çekişli bir araç yapılmıştır. Projemiz Python, Java, Sql, Node.js, Html, Javascript 
dillerinin ortak kullanıldığı yazılımsal temel üzerine kurulmuştur.
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Kadir TUTAR

İsmail YİĞİT

Proje No: 11
Danışman

Ekrem ORAL

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ ÇIKIŞ KARTI 
TASARIMI (EOSİP)
Endüstriyel otomasyon sistemleri programlanabilir giris çıkıs kartı tasarımı projesi ile, kolay program-
lanabilen ve kararlı çalısan bir PLC tasarımı amaçlanmaktadır.

Endüstride kullanılan makinalar, giris birimlerinden sensörler yardımıyla aldıkları verileri analiz edip 
yorumlayarak, elde edilen sonuçlara göre çıkıs birimlerine aktaran kartlar ile kontrol edilirler. En-
düstriyel makinalar, günümüzde PLC (Programmable Logic Controller) olarak adlandırılan sistemler 
ile kontrol edilmektedir. PLC sistemleri genellikle “Logic Ladder Diagram” adı verilen bir diyagram 
olusturularak programlanmakta ve bu programların ögrenilmesi için test laboratuvarı ortamlarının 
olusturulması gerekmektedir.

PLC sistemlerinde bir MCU (Microcontroller) bulunur. MCU, tek çip içerisinde CPU, RAM, ROM, I/O, 
EEPROM, Timer gibi, temel bir bilgisayarda bulunması gereken tüm bilesenleri içerir. PLC sistemlerin-
de genellikle 12V DC ve 24V DC besleme kullanılmakta ve giris çıkıs birimleri de bu voltaj seviyelerin-
de çalısmaktadır. 

PLC sistemleri, elektromanyetik gürültü seviyesinin yüksek oldugu ve MCU gibi hassas donanımlarının 
çalısma kararlılıgını etkileyebilecek ortamlarda kullanılmaktadır. Gürültü, genellikle “EMI Filter” adı 
verilen elektronik sistemler ile filtrelenerek, hassas elektronik donanımların daha kararlı çalıstırılması 
amaçlanır. Endüstriyel sistemlerde veri toplama ve isleme gerekliligi, Endüstri 4.0 ve IOT sistemleri ile 
entegre edilmesinin önemi her gün daha da artmaktadır.

Bu proje çalısması ile endüstride kullanılabilecek bir programlanabilir kart tasarlanmıs ve çesitli test-
ler ile verimliligi ölçülmüstür.
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Mehmet YALPI

Danışman
Onur ÖZDEMİRProje No: 12

GERÇEK ZAMANLI İZLENEBİLEN BEBEK TAKİP SİSTEMİ: BTS
Ani Bebek Ölümü Sendromu 1 yaş altı bebeklerde sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ani Bebek Ölüm 
Sendromunda bebek aniden ölür ve ölüm nedeni kesin olarak saptanamaz. Bu nedenle 1 yaş altı 
bebeklerin tamamı risk altındadır. Ani bebek ölümlerinin nedenleri biyolojik ve çevresel faktörler olarak 
genellenebilir. Ancak çoğu zaman çevresel faktörler ihmal edilmektedir. Bu nedenle bebeğe ve bebeğin 
bulunduğu ortama ait değişkenlerin sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Projede, Nesnelerin İnterneti 
Teknolojisi kullanılarak geliştirilen giyilebilir cihaz ile bebeğe ait vücut sıcaklığı, nabız, alt ıslaklığı, ağlama 
durumu ve oluşturulan beşik sistemi ile bebeğin bulunduğu ortama ait sıcaklık, nem ve hava kalitesinin 
mobil uygulama ile gerçek zamanlı olarak izlenebildiği bebek takip sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan 
sistem ile bebeğe ve ortama ait izlenmesi düşünülen değişkenler mobil uygulama üzerinden anlık 
olarak takip edilebilmiştir. Bebeğe ve ortama ait takip edilen parametrelerde oluşan riskli değişimlerde 
belirlenen GSM numarasına anlık uyarı mesajı gönderilerek erken müdahale imkanı sağlanabilmiştir. 
Ayrıca tasarlanan sistem periyodik olarak tüm verileri içeren bilgilendirme mesajı yollayabilmektedir. Bu 
sayede tüm veriler periyodik olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu çalışmanın gerçek yaşamda kullanılması 
ile bebeklerin anlık takibi sağlanarak gerekli ilk müdahaleler yapılabilecek, bebeklerin yaşam alanları 
uygun olarak düzenlenerek takip edilebilecek, engelli ebeveynlerin bebek bakımını kolaylaştırılabilecek, 
ani gelişen olaylarda bebeğe erken müdahale imkanı tanınacak, çevresel etkenlerden kaynaklı ani bebek 
ölümleri engellenebilecek, kayıt altına alınan veriler ile ani bebek ölümlerinin oluşması durumunda 
yapılacak olay yeri incelemesi için yeterli veri elde edilerek risk grubunda bulunan bebeklere önleyici 
tedbirler alınabilecektir. Ayrıca tasarlanan sistem hasta takibi ve evde bakım hizmetleri amacıyla da 
kullanılabilecektir.
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Buşra ÜZÜMCÜ

Proje No: 13
Danışman

Bedirhan DOGAN

SABUN YOKSA SU YOK!..
Bu projemizde anasınıfı öğrencilerinin hastalıklara yakalanmamaları için düzenli olarak tuvaletten 
sonra sabun kullanmaları amacıyla tasarlanmıştır. Yaptığımız araştırma ve doktorlar ile yaptığımız 
röportajlarda tuvaletten sonra sabunlu su ile ellerinin yıkanmaması birçok önemli hastalıların kaynağı 
olduğunu öğrendik.

Bizde bu sorunları ortadan kaldırmak ve anasınıfı öğrencilerinde sabun ile el yıkama alışkanlığı 
kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Öncelikle lavaboya giden öğrencinin sabun kullanmadan 
suyun akmamasına yönelik bir çözüm bulduk. Öğrenci sabun dolu dispansere basacak sabun ellerine 
akacak bu sırada elini köpürtecek ve sevdiği bir müziği dinleyecektir. Sonra elini yıkaması için su 
otomatik olarak akacaktır. Su israf olmasın diye belirli bir süre sonra duracaktır. Projemizde sağlıklı bir 
nesil yetişmesi ve sağlık giderlerini azaltmayı hedefledik.

Projemizde lavabo seti ve programlama için arduino ekipmanları kullandık. Programlama aşamalarında 
danışman öğretmenimizden destek aldık. Elektronik deney bordu kullanmayı öğrendik. Problem 
çözme ve sorun giderme taktiklerini öğrendik. Temiz suyun sisteme gelmesi için devir daim motoru 
kullandık. Kırlı su için bir bidon ayarladık. Böylece projemizi gerçekleştirmiş olduk.

Gamze KOFAN
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Haktan ATEŞ

Ömer AKTAŞ

Danışman
Fırat AYDOĞDUProje No: 14

SARIKIZ ARIYOR,GÜVENLE DOĞUMUNU YAPIYOR
Büyükbaş hayvancılık geçmişten günümüze ülke ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Ancak her 
sektörde olduğu gibi büyükbaş hayvancılık sektöründe de doğal olmayan yöntemlerin kullanılması 
hayvancılığa zarar vermektedir. Doğal olmayan tohumlama yöntemlerinden dolayı hayvanlarda yavrular 
doğuma kadar doğal olmayan büyüklüğe ulaştığından güç doğumlar meydana gelmektedir. Güç doğum 
anne ve yavrunun hayatını tehlikeye atan stresli bir süreçtir.

Güç doğum esnasında ineklerin yanında herhangi birisinin bulunmaması ve ineğin bu şekilde doğum 
yapmaya çalışması, ineğin kendisine veya yavrusuna ciddi şekilde zarar vermekte hatta ölümle 
sonuçlanan vakalar meydana gelmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için projemizde ineklerin 
doğum anından haberdar olmayı ve müdahale gerektiren bir durumun olup olmadığının takibinin 
yapılmasını amaçlamaktayız. Zira takibin ve müdahalenin aksaması durumunda buzağı ve anne ölümleri 
gerçekleşebilmektedir.

Projemizi gerçekleştirmek için ineklerin doğum anında ki biyolojik değişikliklerini inceledik. Yapılan 
incelemeler neticesinde ineğin tam doğum anında vücut sıcaklık değerinin aniden düştüğü, nabız 
sayısının arttığı ve yatma pozisyonunda doğumu gerçekleştirdiği bilgilerine ulaştık. Doğum zamanı 
yaklaşan ineklerde bu biyolojik değişiklikler gerçekleştiğinde alınan bilgileri işleyerek ineğin sahibini 
arayan bir sistem geliştirdik.
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Yüksel YURTBAHAR

Egemen BOZCA

Proje No: 15
Danışman

Hidayet KILCAN

YAPAY ZEKÂ İLE ARAÇLARDAKİ ÇOCUK KİLİTLERİNİN KONTROLÜ
Arabalar hayatımızda sıkça kullandığımız ulaşım araçlarındandır. Arabalar insanların ve eşyaların bir 
yerden diğer bir yere güvenli, ekonomik ve konforlu bir şekilde yer değiştirmelerini sağlayan ulaşım 
aracıdır. Birçok konuda bize yardımcı olurlar. Bunun yanında bazı sıkıntıları da yanlarında getirirler. 
Arabalar yüzünden sıkça can ve mal kaybı yaşanan kazalar gerçekleşir. Bu sıkıntıları gidermek için pek 
çok farklı önlemler alınmaktadır. 

Çocuk kilidi ise uzun zamandır hayatımızda olan ve oldukça etkili bir güvenlik önlemdir ama bazı 
problemleri de vardır. Bunlara değinmek gerekirse; pratik bir şekilde açılıp kapanmaması başlıca 
problemlerdendir. Araç sahibi kilidi devreye soktuğunda araçta ufak yaşlarda bir yolcu olmasa bile 
kilit aktif durumda kaldığı için yolculara sıkıntı olabiliyor. Kilidi açıp kapatmak ise trafik içerisinde pek 
pratik olmadığı için şoförler çocuk kilidini kapatmakla uğraşmıyorlar. Çalışmamız da bu durumun 
ortadan kaldırılması üzerine bir gömülü sistem tasarımının yapılması planlanmıştır. Arka koltuğu 
görecek şekilde konumlanan bir kamera, görüntüyü sisteme aktaracak, sistem ise bu görüntüyü işleyip 
aracın arka bölümünde 0-12 yaş aralığında bir yolcu olup olmadığını tespit edecektir. Sistem 0-12 yaş 
aralığında bir yolcu tespit ettiğinde kullandığımız servo motor sayesinde çocuk kilidini etkinleştirecek. 
Aksi durumlarda çocuk kilidi devre dışı kalacak. Kaynak taraması yapıldığında çalışmanın bir örneğine 
rastlanmadığı için projemiz alanında özgün bir çalışma olmuştur. 

Sistem geliştirilmeye oldukça açık bir sistemdir. Örneğin kapılara koyacağımız bir ultrasonik sensör 
sayesinde 0-12 yaş aralığında ki yolcunun daha yakın olduğu kapı tespit edilip o kapı kapatılabilir. 
Bir mobil uygulama sayesinde hem uzaktan etkileşime geçilebilir hem de daha fazla bilgiye sahip 
olabiliriz. Ayrıca sistem çocuk kilidi olan kapılardaki camları kontrol edecek şekilde de geliştirilebilir.
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Hamza Mesut AĞIR

Danışman
Sebahat Sağlık ODABAŞProje No: 16

RAMPAMDAN ÇEKİL
Engelli Türk Dil Kurumuna göre kelime olarak vücudunda eksik veya kusuru olan anlamına gelmektedir. 
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireyler toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Kesin rakamlara ulaşılamamakla birlikte Türkiye de toplam nüfusun yaklaşık %12’sinin engelli olduğu 
düşünülmektedir. Engelli insanların hayatın her alanına entegre edilmesi gerekir. Bunun için de 
sosyal hayata katılmaları şarttır. Ancak engelliler bazı insanların duyarsız davranışları sebebiyle günlük 
hayatlarında zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların en başta gelenlerinden biri ise bedensel engelliler 
için kaldırımlara ve bina girişlerine yapılan rampaların önüne araç park edilmesidir. 

Toplumda bu konudaki duyarlılığı arttırmamız gerekmektedir. Bununla ilgili çalışmaların verimi 
eksik görülmüş olup projede daha hızlı ve daha fark edilebilir bir yöntem kullanılmak istenmiştir. Bu 
çalışma boyunca bedensel engellilerin görüş ve önerileri dinlenmiş, bu sayede hedef kitle ile bağlantı 
kopmamıştır. 

Projede rampa önüne yerleştirilmesi ve sürücüleri buralara park ettiğinde uyarması planlanan ürünün 
modeli tasarlanmıştır. Projenin ilerleyen aşamalarda Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışılarak 
rampaların önüne park eden araçlara Trafik Cezası Madde 61/1-0 gereğince 10 ceza puanı ve 267 TL, 
erken ödemeler için 200 TL olan idari para cezasını daha hızlı bir şekilde uygulamak amaçlanmıştır.
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Halime Hale GÖKCAN

Proje No: 17
Danışman

Filiz KARAOĞLU

ULUSAL 3 BOYUTLU BİYOLOJİK ÖRNEK ARŞİVİ YARATMAK İÇİN KÜRESEL TARAYICI 
VE İZLEME PROGRAMI
Eğitim insan hayatının önemli bir kısmını kaplayan ve devamlılık arz eden bir süreçtir. Bu süreçte 
öğretmen merkezli klasik ders anlatımının öğrenciye bilgi aktarımında yetersiz kalabildiği 
görülmektedir. Bilgi çağı ile birlikte öğretim yöntemlerine, bilgisayar destekli öğretim, internet destekli 
öğretim ve uzaktan eğitim gibi yeni yöntemler eklenmiştir. Bu yöntemler kullanılırken eğitimde bilim 
ve teknolojiden tam ve doğru bir şekilde yararlanabilmek için çok iyi hazırlanmış ders materyallerine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Projede amacımız bilgisayar kullanılan bir eğitim ortamında sunulan bilgilere öğrencinin zaman ve 
mekandan bağımsız olarak erişmesi ve bu yolla öğrenmenin pekişmesidir. Bu amaçla tasarlanan 
3 boyutlu sanal arşiv sistemi ile fen ve biyoloji derslerinde tanıtılan çeşitli canlıları öğrencinin 
yanındaymış gibi kapsamlı bir şekilde incelemesi sağlanacaktır. Böylece aktif öğrenme sağlanırken 
deneysel hayvan zayiatı da azaltılacaktır. Proje ile Türkiye’de lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimi 
görmekte olan öğrencilere biyolojik örnekleri tarama, paylaşma ve her açıdan inceleme olanağı 
sunan bir 3 boyutlu sanal arşiv yaratma sistemi sunmak amaçlanmaktadır. Bu sistemin yazılımı açık 
kaynaklı olup donanımı düşük maliyetli bir şekilde piyasada kolayca bulunan parçalardan (Arduino 
mikrodenetleyici, kamera, servo motor) monte edilebilecektir. Tarama, etiketleme ve izleme 
yazılımları ücretsiz paylaşılacaktır. Projenin nihai amacı ülkenin her yerinden öğrencilerin yerel olarak 
buldukları biyolojik örnekleri (hayvansal veya bitkisel) tarayıp internet ortamında paylaşabilmesidir. 
Böylece bilgi dağıtımı sağlanacak ve deneysel hayvan zayiatı azaltılacaktır.

Projenin şu anda tamamlanmış olan hali 2 eksenli örnek tarama ve izlemeye izin veren bir kavram 
ispatı durumundadır.

Eren AKÇİN
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Ahmet Arda TAMAHKAROĞLU

Bedirhan Emre KÖSE

Danışman
Sema COŞKUNProje No: 18

FİZİK TEDAVİ VE GELİŞİM AMAÇLI ROBOT PANEL
Artan dünya nüfusuyla insan uzuvlarındaki sorunların artması rehabilitasyonu daha önemli bir hale 
getirmiştir. Fakat günümüz şartlarında, tedavi süreci boyunca normal yaşantıya dönülememesi, var olan 
fizyoterapist sayısının yeterli olmaması, sürecin sıkıcı olması gibi nedenlerden dolayı hastalar tedavilerini 
yarım bırakmaktadır. Bunun için de “Jeiro” adını verdiğimiz robot panelini bir araya getirdik. Robotumuz 
en önemli bilek hareketlerini gerçekleştirebilecek bir yapıya sahiptir.

Robotumuz iki serbestlik dereceli sistemin üzerine yerleştirilmiş bir labirenttir. “Jeiro” oyun paneli 
projesinde hastanın eline bağlanacak ivme sensörüyle hareketin algılanıp Arduino’ya verilerin 
aktarılmasıyla motor, labirenti hareket ettirir ve oyunun bitirilmesi amaçlanır. Egzersiz süreleri 
kaydedilerek hastanın oyunu bitirme süresi ile iyileşme süreci takip edilir. Kolaydan zora olacak şekilde 
oyun tekrarlandıkça hastanın labirenti bitirme süresinin azaldığı ve dolayısıyla hastanın kaslarının olumlu 
yönde geliştiği görülmüştür. Somut bir şekilde tasarlandığı için sistemimizin en çok üzerinde durulması 
gereken özelliği de motive edici, eğlenceli ve taşınabilir olmasıdır.

Projemizin kullanışlılığını arttırmak için de mümkün ve basit olan ama aynı zamanda faydalı olacak 
değişiklikler yapmayı istiyoruz. Jeiro’nun sensörünü farklı vücut bölümlerine takarak sadece el bileği için 
değil, birçok uzuv ve eklem için de uygun hale getirmeyi planlıyoruz.

Yaptığımız robotun günümüz dünyasında geliştirilebilir yapısıyla birçok farklı alanda etkili olabileceğine 
inanıyoruz. Örneğin operatör doktorların ellerinin bir ameliyat gerçekleştirmeye uygun olup olmadığını, 
ellerinin titreme seviyelerinin ölçüp değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca okul öncesi çağdaki 
çocukların motor becerilerini geliştirmesi ve yazı yazmaya becerilerine katkısı olacaktır. Jeiro’yu 0.1’i 
geliştirip 1.0’a kadar ilerlemeyi, elimize fırsat geçerse daha da ileriye götürmeyi planlıyoruz.
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Onur YAŞAR

Hami GENÇ

Proje No: 19
Danışman

Ahmet Kadı KADIOĞLU

KALEKOLLARDA KULLANILABİLECEK KULE ÜSTÜ OTONOM SİLAH SİSTEMİNİN 
TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ
Kalekolların, sınır hatlarının ve diğer önemli alanların güvenliği askeri personel tarafından sağlanmakta, 
saldırı sırasında yaralanmalar ve can kayıpları olmaktadır. Bu sebeple; bahsi geçen alanlara yönelik 
tehditlerin tespit edilmesinde, caydırıcı ve bertaraf edici önlemlerin alınmasında teknolojinin 
kullanılması önem arz etmektedir. 

Proje kapsamında geliştirmiş olduğumuz KALEDAR otonom silah sistemi bu amaca yönelik olup 
prototip halinde tasarımı gerçekleşmiştir. Görüntü algılayıcı (kamera) tarafından 72 derecelik görüş 
alanından alınan görüntü verisinin görüntü işleme algoritmaları ile mikro işlemci kartında işlenerek 
hareketli objelerin tespit edilmesi sağlandı. Prototip platform üzerine iki adet motor entegre edildi. 
Sistemin üzerine model bir silah yerleştirilerek oluşturulan mekanik sistem mikro işlemci kartı ile 
haberleştirildi. Görüş alanındaki hareketli nesnelerin (insan, araç, v.b.) tespiti ve koordinatlarının 
hesaplanması için görüntü işleme algoritmaları kullanıldı. Silahı hareket ettiren motorlar tespit edilen 
objenin koordinatlarına göre kumanda edilerek silahın objeyi izlemesi sağlandı. Bu sayede elde edilen 
tam sistemle otomatik nesne takibi ve imhası gerçekleştirildi. 

Yapılan bu prototiple belirli açılarda taranan alanın kontrolünün görüntü işleme algoritmaları ile 
sağlanabileceği, hareketli nesnelerin takip edilebileceği ve gerektiğinde hedeflerin imha edilebileceği 
anlaşıldı. Görüntü işleme teknikleri ve bu gibi yöntemlerle mekanik sistemlerin kontrolü sağlanarak 
askeri alanda insansızlaşma sağlandı.
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Selin Zeynep ERTAN

Danışman
Aynur Elif BULUTProje No: 20

YAPAY ZEKAYLA GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Güneş panel sistemleri geçtiğimiz birkaç on yıl içerisinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmış 
yenilenebilir enerji üretim yöntemlerinden biridir. Endüstriyel aplikasyonlarda temiz enerji üretimi 
amacıyla kullanımının yanı sıra pek çok uzay aracı ve uydunun uzayda ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretme 
sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Güneşin gün içerisindeki konumu gökyüzünde sabit olmadığından 
panellerin üzerine düşen güneş ışınları tam zamanlı olarak dik bir şekilde gelmemekte olup bu durum 
panellerin verimini azaltmaktadır. Dolayısıyla, gün içerisinde güneşi takip edip üzerine daha çok güneş 
ışığı düşürerek daha çok enerji çıktısı elde edecek güneş takip sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çalışmada yapay zeka algoritmalarını kullanarak güneş takibi yapan alternatif bir sistem oluşturularak 
ışığa-duyarlı-direnç sensörleriyle gerçek zamanlı güneş takibi yapan sistemlerle kıyaslanmış ve en verimli 
sistem tespit edilmiştir. 

Ölçümler sonucu yapay zekayı kullanarak güneşi takip eden sistemin güneşli hava koşulları altında sabit 
bir sisteme göre enerji performansını %59.2 oranında arttırdığı, IDD sensörlerini kullanarak güneşi 
takip eden sistemde ise bu oranın %10.3 olduğu tespit edilmiştir. Aynı kıyaslama bulutlu hava koşulları 
altında yapıldığında yapay zekayla güneş takibi yapan sistemin sabit sistemden %32.2 oranında daha 
yüksek enerji üretimi yaptığı gözlemlenirken bu oran IDD sensörlerini kullanan sistemde %12.3 olarak 
ölçülmüştür. İlerleyen çalışmalarda voltaj ve akım değerlerinin analizleri ayrı ayrı yapılarak daha detaylı 
sonuçlar elde edilmesinin yanı sıra sistemdeki elektronik malzemelerin güç tüketiminin kıyaslanması 
planlanmakta olup bu bağlamda çalışmalara devam edilmektedir. Ayrıca IDD sensörleriyle hazırlanacak 
farklı düzeneklerin güneş takip doğruluğunu artırıp artırmayacağının gözlenmesi için çalışmalar 
planlanmaktadır.
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Sanem PARLAK

Zeynep BESKAN

Proje No: 21
Danışman

Mehmet DURMUŞ

KARA TREN GECİKİR, BELKİ HİÇ GELMEZ...
Türkiye’de karayollarından sonra en çok kullanılan ulaşım ağı demiryollarıdır. İnsanların raylı sistemleri 
tercih etmesinin en önemli sebebi karayolundaki kazaların milyonlara ulaştığı düşünüldüğünde, 
güvenli ulaşım aracı olarak kabul edilmesidir. Fakat son yıllarda Türkiye’de gerçekleşen tren kazalarında 
çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Bu da raylı sistemlerin güvenilirliği noktasında 
soru işaretlerini arttırmıştır. Tren kazalarının birçok sebebi olmakla birlikte en önemli sebeplerinden 
birisi de doğa olayları sonucunda tren raylarının altında boşlukların oluşması ve trenin, boşluğun 
oluştuğu rayların üzerinden geçişi sırasında rayın çökmesiyle devrilmesidir. Biz de bu ve buna benzer 
tren kazalarının önüne geçebilmek adına bir çalışma başlattık. 

Çalışmamızı iki temel aşama üzerine planladık. İlk aşamada prototip tasarlayıp verilerin internete 
gönderilmesini, ikinci aşamada ise internetteki verilerin android uygulamasıyla görüntülenmesini 
sağladık. Prototipimiz vasıtasıyla rayların altındaki boşlukları tespit edip, boşluklu bölgenin ray 
uzunluğunu, koordinatlarıyla birlikte fotoğrafını, internet ortamına aktararak dünyanın her yerinden 
bu bilgilere ulaşılmasını sağladık. 

Ayrıca prototipimiz; mevsim değişikliklerinden, gün içindeki sıcaklık değişiminden, rayların 
oksitlenmesi ile korozyona uğramasından ya da farklı bir nedenden kaynaklı raylardaki eğimi ve devrilen 
ağaçlar, heyelan sebebi ile düşen toprak-taş vb. ray üstü geçişi engelleyen cisimleri tespit etmekte, 
koordinatlarıyla birlikte fotoğraflarını internet ortamına aktarmaktadır. Amacımız, “Önlenebilir ve 
öngörülebilir olan kaza değildir!” anlayışıyla tren kazalarını minimum düzeye indirip can kayıplarını 
önlemektir.
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50.
TEKNOLOJİK TASARIM

Tankut ÇEKİÇ

Okan Demir BAYKAL

Danışman
Atajan ROVSHENOVProje No: 22

RASPBERRY Pİ İLE GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARDIMCI TEKNOLOJİ TASARIMI
Günümüz toplumlarının en önemli sorunlarından biri, kentleşme oranının giderek yükselmesi nedeni 
ile görme engelli bireylerin günlük yaşamını sürdürmede çevrelerine bağımlı bırakılmasıdır. Proje 
kapsamında günlük hayatında ulaşım sorunu yaşayan görme engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına yönelik 
yardımcı teknoloji gözlük tasarlanmıştır. 

Tasarlanan gözlüğün ucuz, işlevsel, kullanımı kolay olmasına dikkat edilerek, aynı zamanda görme 
engelli bireylerin bastona mahkum bir hayat sürmeden gözlük sayesinde ulaşım sorunlarını ortadan 
kaldırmak ve çevreye bağımlılığını en aza indirgemek hedeflenmiştir. Tasarım sürecinde açık kaynaklı ve 
düşük maliyetli geliştirme kartı Raspberry Pi kullanılmıştır. Tasarlanan cihaz 3 boyutlu baskı makinesinde 
maliyeti düşük ve ağırlığı oldukça hafif filament çubuklarından bastırılmış, donanımsal parçalar verimli 
çalışması ve estetik görünmesi için modifiye edilmiştir. Kamera aracılığı ile alınan görüntülerin bilgisayara 
aktarılmasını sağlamak için Raspberry Pi Zero WH kullanılmıştır. İletilen görüntü uzak makinede YOLOv3 
derin nöral ağı kullanılarak obje algılama ve analizine tabi tutulmuştur. Cihazın güç alabilmesi 2 adet 
1050 mAh LiPo pil ve şarj devresi kullanılmıştır.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Neriman Elif AKKOÇ

Neslihan DÖNMEZ

Proje No: 1
Danışman

Hacer MODUK

EDEBİ ŞAHSİYET
Toplumları bir arada tutan unsur ortak kültür ve dil mirasıdır. Edebiyat bu bağlamda geçmişle bugün 
arasında anlatıcı görevi üstlenir; yazılı ve sözlü anlatımla kültürün aktarımını ve devamlılığını sağlar. 
Kültürün aktarılması kadar korunması noktası da çok önem arz etmektedir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 
tanınmış yazarlar ve şairler adına yaşadıkları evler; edebiyat evleri ve müzeler halinde korunmuştur. 
Edebiyat evleri ve müze kütüphaneleri bulundukları kentin, edebiyat ve estetik kültürünün yaşandığı 
ve geliştirildiği kültürel ve sosyal ortamlara dönüşmüştür.

Yazarlar ve şairler içinde yaşadıkları toplumun yaşayış özelliklerini, geleneklerini, sorunlarını dile 
getirirken toplumdaki değişime etkide bulunmuşlardır. Bir milletin edebiyatını, edebi şahsiyetlerini, 
edebiyat tarihini öğrenmek; o milletin sosyal hayatını öğrenmek ve gelişme dönemlerini adım 
adım izlemek demektir. Edebi eserleri ve bu eserleri kaleme alan şahsiyetleri öğrenmek toplumsal 
kültürümüzü de öğrenmemizi sağlayacaktır. Edebiyatın önemli şahsiyetleri ve müze olan evleri hakkında 
bilgileri eğlenerek öğrenmeyi sağlayan, disiplinler arası ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak 
tasarladığımız oyun eğitim materyali; büyük miktarda bilgi içeriğini ezberlemeden edebi birikim 
kazandırmayı hedeflemektedir. Edebi şahsiyet adını verdiğimiz oyunumuzu örneklem grubumuza 
oynatarak gözlem ve değerlendirme bulguları elde edilmiştir. Uygulanan anket çalışmasıyla elde 
edilen veriler raporlanmıştır. Öğrencilerin oyunun en çok android oyun uygulamasını beğendikleri 
görülmüştür. Saha araştırma anket verilerine göre öğrencilerin popüler romanların yazarlarını, beyaz 
perdeye ve dizilere uyarlama eserleri daha kolay hatırladıkları; klasik romanlar ile klasik yazarlar 
özellikle Eski Türk Edebiyatı şahsiyetleri hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür.

Projemiz Türk Edebiyatının ilklerine, Dünya Edebiyatı klasiklerine, çocuk edebiyatının okunması 
gereken eserlerinin yazarlarına ve eserlerine yer verilen bir seçki ve dizin niteliğinde olup edebiyat 
derslerinde eğlenerek öğrenmeyi sağlamaktadır.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kübra KAYAAL

Buse Nur DEMİRCAN

Danışman
Abdulkerim DEMİRProje No: 2

“DAĞARCIK”: TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİNE YOLCULUK
Dilimize önem veren, vermeye çalışan gençler olarak, Türkçe için Yahya Kemal Beyatlı’nın, “Bu dil 
ağzımda anamın ak sütüdür.” dediği, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Türkçem benim ses bayrağım.” diye 
simgelediği ana dilimizi, aşkımızı, neşemizi, feryatlarımızı, birlikte ağlayıp birlikte güldüklerimizi, 
atasözlerimizi, hikâyelerimizi, masallarımızı, deyimlerimizi, varlık sesimizi, milletçe var olmamızın en 
önemli unsurumuzu gelecek kuşaklara daha iyi anlatabilmek, Türkçemize, dilimizin zenginliğine bir katkı 
sunmak amacıyla bir oyun tasarladık. Oyunumuzu tasarlarken amacımız; 

1- Daha önce piyasada böyle kapsamlı bir oyun olmasın, 
2- Dilimizin güzelliklerin her yönüyle kuşatıcı olsun, 
3- Eğlenirken aynı zamanda öğrenmeyi de sunsun, 
4- Türkçenin güzelliklerini öyle bir işlesin ki kimse sıkılmasın, 
5- Hem şiir okusun hem yazar ve şairleri tanısın, 
6- Öyle bir oyun olsun ki 10 yaşından 90 yaşına kadar herkes oynayabilsin 
7- Dilimize giren yabancı kelimeleri görsün onun yerine doğru karşılıklarını da bilsin 
8- Yazarken en doğru kelimeleri kullansın 
9- Bir kelimeyi düşünecekken onu çağrıştıran onlarca kelimeyi de düşünerek dağarcığını genişletsin 
10- Atasözlerimizi, deyimlerimizi eğelenerek anlatsın, çizsin 
11- Dilimizin ne kadar zengin bir dil olduğunu görerek hayranlık uyandırsın

Oyunumuzu tasarlarken işte bütün bunları düşündük.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Bensu ŞENEL

Gökçe Su AKSOY

Proje No: 3
Danışman

Ali ESEN

SOSYAL MEDYADA YAPILAN ŞİİR PAYLAŞIMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİN 
SORGULANMASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
Bu araştırmada, “Instagram” adlı sosyal medya sitesinde oluşturulmuş edebiyat içerikli sayfalar 
aracılığıyla yapılan şiir paylaşımlarının güvenilirliği sorgulanarak sosyal medyanın edebiyata verdiği 
zararın boyutlarının ortaya konması hedeflenmiştir. Öncelikle “Instagram” adlı sosyal medya sitesinde 
kullanıcıların kendisinden en çok paylaşım yaptığı üç Türk şair (Cemal Süreya, Nâzım Hikmet, Özdemir 
Asaf) belirlenmiştir. Daha sonra seçtiğimiz geniş kapsamlı evren ve örneklem içerisinden elde ettiğimiz 
Instagram sayfalarında, söz konusu şairlerin adıyla paylaşılan bu şiirlerin yüzde kaçının gerçek olduğu 
orijinal eserler taranarak tespit edilmiştir. Instagram’da hedef kitlesi genel okuyucu olan bu sayfalarda 
paylaşılan şiirlerin %17.94 - %48.38 arasında değişen doğruluk oranlarıyla sosyal medyada kendinden 
bir şey kaybetmeden insanlara ulaşamadığı kanıtlanmıştır. Ardından bu sosyal medya sitelerinin 
edebiyatla ilişkisi ve sosyal medyanın edebiyata verdiği zararların nasıl ortadan kaldırılabileceğini 
doğru biçimde tespit edebilmek için edebiyat ve iletişim alanında uzman olan iki akademisyenle yüz 
yüze mülakat yapılmıştır. Akademisyenlerin de görüşleri dikkate alınarak araştırmanın sonucunda 
elde edilen olumsuz sonucun nasıl tersine çevrilebileceğini gösteren öneriler ortaya konmuştur.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sümeyye DEMİR

Şimal SONTEPE

Danışman
İrfan GÜNERProje No: 4

“SEVGİLİ PULBİBER MAHALLESİ SAKİNİ”: KOMŞUYUZ, MEKTUP ARKADAŞIYIZ, 
EDEBİYATIN SOFRASINDAYIZ
Mahalle ve edebiyat sözcüklerini düşündük uzun uzun. Okuduğumuz hikâyelerin, şiirlerin, romanların 
en güzelleri niyeyse hep güzel mahallelerde geçiyordu. Sait Faik’in kahvesinde oturduğu mahalleler, 
Fahriye Abla’nın pencereye çıktığı mahalleler, Sezai Karakoç’un herkesin abisi olduğu mahalleler. O 
mahallelerdeki en zarif adamın adı Cahit, en güzel kadının adı Leylâ.

Bir edebiyat topluluğu çalışması olarak planladığımız projemizde, topluluk üyeleri kendi aralarında 
mektuplaşıyor. Okunması kararlaştırılan kitaplardan yola çıkarak okuma deneyimlerinin ve bilgi 
üretiminin paylaşıldığı bu mektuplar, her şeyi sıradanlaştırıp basitleştiren sosyal medyaya alternatif 
bir alan olarak kurgulandı. İmkânlar dâhilindeyse mektuplaşmalara yazarların da dâhil edildiği 
bu projede; bilgi üreten, deneyim kazanan, kendinin farkına varan ve paylaşan bireyler var. Sosyal 
medyanın ve teknolojik gelişmelerin hayatımızın merkezine yerleştiği zamanlardayız. Muradımız, 
düşlediğimiz edebiyat mahallesine yazacağımız mektuplarla komşu olmak; paylaşmaya, iyi niyete, 
güzelliğe içten bir güzelleme yapmak, hatırlamaya çalışmak.

Tabelamızda “Pulbiber Mahallesi” yazıyor. Erkenden ayrılan Didem Madak’ı unutmak istemiyoruz 
çünkü. Kuşların kanatlarıyla göndermek istediğimiz mektupların adresi bu mahalle işte, komşusu 
olmak istediğimiz mahalle burası.
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Esranur AKBULUT

Yaren TÜRK

Proje No: 5
Danışman

Taner ARSLAN

SOYUTTAN SOMUTA KÜLTÜREL MİRASIMIZ
UNESCO, 32. Genel Konferansı sonucunda 17 Ekim 2003 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi”ni kabul etmiş, Türkiye 27 Mart 2006 tarihinde tüm süreçleri tamamlayarak 
sözleşmenin taraf ülkelerinden biri olmuştur. 2018 yılı itibariyle ülkemizin “İnsanlığın Somut Olmayan 
Temsili Kültürel Mirası Listesi”ne kayıtlı 16 tane unsuru bulunmaktadır. Projemizin temel amacı bu 16 
unsur içerisinden seçmiş olduğumuz;

1) Meddahlık Geleneği
2) Âşıklık Geleneği
3) Karagöz
4) Mevlevi Sema Törenleri
5) Nasreddin Hoca
6) Dede Korkut-Korkut Ata Mirası unsurlarının Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları ile ilişkilendirilerek 
sınıflarda canlandırılması ve buna bağlı olarak Türk kültürel özelliklerinden giderek uzaklaşmaya 
başlayan genç nesillere geleneklerimizi tanıtmak ve onların birer parçası olma fırsatını vermek, 
konuların somutlaştırılarak öğrenmenin kalıcılığını sağlamaktır.

Çalışmamız sırasında bu alanda yapılan araştırmaların literatür taramasını yaptıktan sonra seçmiş 
olduğumuz altı unsurun Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları ile bağlantısını kurduk. Sınıflarımızda 
Meddah, Karagöz, Âşık Atışması, Nasreddin Hoca, Dede Korkut Hikâyeleri canlandırmaları yaptık. Müzik 
öğretmenlerimizle birlikte Mevlana Haftası içerisinde Mevlana’yı anma etkinlikleri ve Sema gösterileri 
gerçekleştirilmiştir. Uygulama öncesinde tüm gruplara ön test yapılmış, uygulama çalışmalarından sonra 
son test aşaması gerçekleştirildi. Ön test ve son test sonuçları değerlendirildiğinde başarı oranında %83 
düzeyinde bir artış gözlenmiştir. Bilginin kalıcılığını değerlendirmek amacıyla test çalışması 3 hafta sonra 
aynı gruba tekrar uygulanmış son test sonuçlarıyla bu uygulama arasında %7’lik bir fark ortaya çıkmıştır. 
Böylelikle öğrenmede en önemli faktör kalıcılığının sağlandığı ortaya konmuştur.
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Muhammed AKGÜMÜŞ

Danışman
Nefise Kübra OKANProje No: 6

İSTANBUL’UN EDEBİYAT HARİTASI
İstanbul’un edebiyata dair mekânlarının ve bölgelerinin haritalanması üzerine yapılan bu çalışmada edebiyat- 
kültür araştırmacılarına fayda sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı İstanbul’un edebiyatla ilişkili 
olan verilerini toplamak ve edebî bir hafıza oluşturmaktır. Bu yolla bir edebiyat materyali oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Doküman inceleme yöntemiyle oluşturulan proje, internet sitesi üzerine İstanbul’un edebiyat 
disiplini bakımından önemli bilgilerin ve ilgili mekânların yüklenmesiyle işlevsel bir hale getirilmiştir.

Haritayı açan kullanıcı öncelikle İstanbul haritasını 5 büyük rota ile işaretlenmiş şekilde görecektir. Yarımada, 
Tepebaşı, Adalar, Yalı, Boğaz ve Köyleri olarak bölünen haritada beş işaretten birine tıklandığında, ilgili 
bölgede edebiyata dair mekânlar görüntülenebilecektir. Büyük resimde beş rota görünse de bu rotaların 
altında toplamda 40 mekân vardır. Örneğin; Narmanlı Yurdu, Pera Palas, Park Otel gibi mekânların 
görülebilmesi için kullanıcının Tepebaşı rotasını tıklaması yeterli olacaktır. Bu mekânların hem fotoğrafları, 
hem tarihçesi hem de edebiyat çevreleri için önemine dair veriler siteye yüklenmiş olacağından kullanıcı 
tek elden tüm verilere ulaşabilecektir. Bu projenin sağlayacağı kolaylıklardan biri de kullanıcılarına öneri 
güzergahlar oluşturacak olmasıdır. Bir gezi rehberi şeklinde düşünüldüğünde adım adım yönlendirmeler 
bulunacak, kullanıcı önce 1 numaralı yeri görebilecek, ardından 2 numaralı yere devam edebilecektir. 
“İstanbul Meraklısı” adını verdiğimiz internet sitemiz kullanıcılarına hem edebiyat tarihinde gezme imkânı 
sağlayacak bir materyal hem de edebiyat tarihinin renkli asırlarında dolaşma imkânı sağlayan keyifli bir gezi 
rehberi olacaktır.
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Sibel ATEŞ

Beyza KUTMURAL

Proje No: 7
Danışman

Canan ÖZSARI

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DÖNEMLERİNİ OKEY 
OYUNU İLE ÖĞRENMESİ (ŞUARA-I OKEY)
Edebiyat duyguların, düşüncelerin ve hayallerin insanlarda estetik bir zevk uyandıracak bir şekilde 
yazıya ya da söze dökülmesi sanatıdır. İnsanlar binlerce yıldır duygularını ve düşüncelerini belli kurallar 
çerçevesinde etkili bir şekilde anlatmaya çalışmışlardır. Edebiyat bir toplumun yaşam biçiminin ve 
kültürünün yansımasıdır. Türk toplumunda da binlerce yıllık tarihinde edebiyatın kültür hayatında 
hep önemli bir yeri olmuştur [1]. Türklerin tarih boyunca içinde bulunmuş olduğu kültürel hayat 
ve yaşam biçimi aynı şekilde edebiyatı da dönem dönem farklı özelliklere büründürmüştür. Türk 
Edebiyatı denildiği zaman aklımıza milletimizin tarih boyunca oluşturmuş olduğu tüm edebi eserler 
gelmektedir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi atalarımızın tarih boyunca bulunmuş olduğu kültürel 
hayatlar ve yaşam anlayışları edebiyat içinde de farklı dönemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bu nedenle içinde zamana bağlı olarak farklı özellikler barındıran edebiyatımızı incelerken dönemlere 
ayırmamız gerekir. Dönemlere göre bir inceleme yapmak hem işimizi kolaylaştıracak hem de tarih 
içinde edebiyatın yolculuğunu kavramamız kolaylaşacaktır. Türk Edebiyatı başlangıcından günümüze 
kadar üç ana dönemde incelenir. Biz bu üç ana dönemi eserlere ve özelliklerine göre on üç dönem 
başlığı altında değerlendirdik [1].

Bu 13 başlık altında incelediğimiz Türk Edebiyatı dönemlerini öğrenciler öğrenme konusunda ise epey 
zorluklar çekmektedir. Türk edebiyatı dönemlerini öğrenirken öğrencilerin dönemleri eksik olarak 
öğrenmeleri, dönemler içerisindeki yazarları karıştırmaları gibi sorunlar nedeniyle öğrencilerin Türk 
edebiyatı dönemlerini öğrenmelerini kolaylaştırmak ve aynı zamanda öğrenme işlemini eğlenceli bir 
hale getirmek amacı ile Okey oyununu Türk Edebiyatına Dönemlerine uyarlayarak öğrencilerin daha 
rahat ve eğlenceli bir şekilde öğrenmeleri sağlanmıştır.
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Danışman
İlhan AKGÜNProje No: 8

ORHUN ABİDELERİ’NİN İLK, ORTA VE LİSE MÜFREDATINDA YER(SİZLİK)İ VE 
ÖNEM(SİZLİK)İ
Geçmişten taşınan değerlerin bir milleti ayakta tutabileceğini düşünerek Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı 
belgeleri olan Orhun Abideleri’nin ilkokul, ortaokul ve lise müfredatlarında ne kadar yer alıp almadığını 
ders kitaplarından hareketle inceledik. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığının ilk, orta ve lisede, tüm sınıf 
seviyelerinde okuttuğu toplam 24 adet ( Türkçe, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Tarih, T.C İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük ile Türk Dili ve Edebiyatı) ders kitaplarını sayfa sayfa taramak suretiyle projemizi oluşturduk. 
İlgili kitaplardaki toplam 6030 sayfa içinde Orhun Abideleri adının 29 kez geçtiği, 6890 görsel içinde ise 
sadece 10 görselin var olduğunu tespit ettik. İlgili kitapların ‘’Milli Kültür’’ ünitesi bölümünde bile konuya 
yabancı kalındığını gördük. Ayrıca ilkokul dördüncü sınıf, ortaokul sekizinci sınıf, ve lise on ikinci sınıf 
seviyelerinde yaptığımız anketlerle öğrencilerin Orhun Abideleri konusundaki farkındalıklarını ölçtük. 
Bilgi, değer ve öneri başlıkları altında yaptığımız değerlendirmelerde konunun önemi vurgulandıkça 
öğrencilerdeki bilincin daha da arttığını gördük. Milli birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğu 
günümüzde, ortak kültürel değerlerimize sahip çıkıp bunları ders kitaplarında işleyerek bu değerlerimizin 
gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptık.

Cansu TÜRK

Ceren KEKLİKÇİ
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Güliz DOĞAN

Proje No: 9
Danışman

İbrahim EDİŞ

EDEBİYATTA DEY-BOZ

“Farklı öğrenme stillerine hitap eden, kazanımlarda belirtilen bilgi ve becerilerle tutarlı, öğrencilerin 
akademik ve teknik konuları özümsemelerine yardımcı olan, ilgi ve yeteneklerini gelistirmeye yönelik 
çesitli öğretim stratejilerinden faydalanılması, öğrencilerin üst egitim kurumlarında ve kariyerlerinde 
başarı şanslarını arttıracaktır.” (MEB, 2017) bu ifadeden de anlaşılacağı üzere; ders işleniş sürecinde 
farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin, öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre; konunun 
özelliklerine dikkat edilerek kullanılması gerekliliğinden bahsedilmektedir.

O halde daha nitelikli bir öğrenme ve öğretme süreci için farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin 
kullanılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir denilebilir.

Bizim çalışmamızın amacı ise; Türk Dilinde deyimlerin doğru ve etkili bir şekilde öğretilmesini 
sağlayarak somutlaştırmaya gitmektir. Bu kapsamda Van Kültür Koleji öğrencilerinden 30 kişilik 
deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Dey-Boz tekniği ile öğrencilerin deyimleri daha kolay ve 
eğlenceli bir şekilde öğrenmesi sağlanmıştır Araştırmamızda ön test ve son test yöntemi kullanılarak 
öğrencilerin öğrenme düzeyleri kıyaslanmıştır. Tutum ölçeği uygulanarak öğrencilerin derse karşı 
tutumları değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında genel bir değerlendirme yapılmıştır.

Çalışmamızı diğer çalışmalardan farklı kılan şey öğrenmeyi oyunla birleştirip eğlenceli ve kalıcı hale 
getirerek Türk Dili ve Edebiyatı dersine karşı öğrencilerde olumlu bir tutum geliştirmektir.
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Alişan ÇELİK

Danışman
Pınar Bilgin KIRÇİÇEĞİProje No: 10

NASREDDİN HOCA ARAMIZDA

Nasreddin Hoca, fıkralarıyla Türk toplumunu güldüren, güldürürken de düşündüren tarihi bir kişiliktir. O, 
Türkçe konuşan pek çok toplumda adeta halk zekâsının simgesi olmuştur. Nasreddin Hoca Türk halkının 
düşüncesini, yaşam tarzını, inanışlarını, toplumsal yapıyı, bireylerin birbiriyle ilişkilerini fıkralarında ince bir 
mizah anlayışıyla ortaya sermektedir.

Burdur ilinin merkez ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda 9-10-11. sınıflardaki 90 kişilik bir öğrenci 
grubuna proje doğrultusunda uyguladığımız etkinlik ve çalışmalarla Nasreddin Hoca’yı ve fıkralarını tanıtıp, 
Nasreddin Hoca’nın ruhunu hissettirmeyi hedefledik. Bu farkındalığı arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalar 
planladık. 90 öğrenciden yaşadığımız bu çağın sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, siyasi vb. özelliklerini 
dikkate alarak güncel Nasreddin Hoca fıkraları yazmaları istendi. Öğrenciler yazmış oldukları bu güncel 
Nasreddin Hoca fıkralarının ilettiği mesajları da tespit ettiler. 15 gönüllü öğrenci hazırladıkları Nasreddin 
Hoca fıkralarının eski ve güncel versiyonunun kısa filmini, ardından yazılan fıkraların içerisinden seçtikleri 
iki fıkrayı drama-tiyatro etkinlikleri ile 90 öğrenciye izletti. Bu etkinlik sonrası kısa film ve drama/tiyatro 
gösterisini izleyen 90 öğrenciye son test uygulandı. Yapılan son testte kısa film, drama/tiyatro etkinlikleriyle 
öğrencilerde Nasreddin Hoca ve fıkraları hakkında farkındalığın arttığı sonucuna varıldı. Öğrencilerin yazmış 
olduğu güncel fıkraların içinden en iyi 15 fıkranın kartları hazırlandı ve bu fıkra kartlarının bir yüzüne fıkra 
– ilettiği mesaj, bir yüzüne de fıkraların resmi yapıldı. Bu etkinliklerle Nasreddin Hoca ruhunun her çağda 
yaşatılabileceği konusunda öğrencilerin farkındalık düzeylerinde yükselme gerçekleştiği tespit edilmiştir.
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Proje No: 11
Danışman

Nazlı SALUK

OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNDİRMEDE BİR YÖNTEM DENEMESİ, ETKİNLİK VE ÜRÜN 
ODAKLI OKUMA ATÖLYELERİ
Bireylerin öğrenim hayatı başladığında kitap okuma alışkanlığı ve ilgisi kazandırmaya dair gerek 
ebeveynlerin gerekse öğretmenlerin baskıcı tutumu bireyleri okumuş olmak için okumak, okuduğunu 
anlamlandırmamak gibi olumsuz sürece sürükleyebilmektedir. Kitap okuma ilgisi kazandırmak için 
ebeveynlerin ve öğretmenlerin özel bir çaba içinde olması gerekir. Bu süreci özellikle bebeklik, okul 
öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde eğlenerek yapılan bir sürece dönüştürmek okuma kültürü 
edindirmede önemlidir.

Bu çalışma okuma kültürü edindirme sürecini eğlenceli hale getirecek etkinliklerle ve görsel 
tasarımlarla destekleyerek, disiplinlerarası bir etkileşimle bilgiyi beceriye dönüştüren bir süreç elde 
etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu amacı gerçekleştirmek için ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik (ilde) üç okulda etkinlik 
ve ürün odaklı okuma atölye çalışmaları planlanarak bu çalışmalar bir nitel araştırma yöntemi olan 
grupla yürütülen eylem araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı ortaokul ürün odaklı atölye 
çalışmasında katılımcı gözlemci olarak yer almıştır. Atölyelerde veri elde etmek amacıyla araştırmacı 
tarafından notlar alınmış, atölye katılımcıları ile bireysel görüşmeler yapılmış ve okuma atölyesi ürün 
sergisine katılanlarla sergi günlüğü tutulmuştur.

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre etkinlik ve ürün odaklı atölye çalışmaları katılımcıların okumaya 
karşı ilgisini artırmış, kendilerine estetik zevk kazandırmış, katılımcıların el becerilerini geliştirmiş, 
bir kitabın nasıl tanıtılacağını kavramalarına olanak sağlamış, atölye çalışmaları esnasında kitaplar 
üzerine bir sohbet ortamı içinde oldukları gözlemlenmiş bu da okuma kültürü edinme sürecinde 
atölye çalışmalarının olumlu anlamda etkili olduğunu göstermiştir.

Kenan İlber ERSAN
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Ece SERGEN

Elif SERGEN

Danışman
Hayat DEMİRELProje No: 12

EDEBİYAT ENGEL TANIMAZ
Edebiyat, hayata tutulan bir ayna olarak ulusal ve evrensel değerleri duygu ve düşünce zenginliğiyle 
bireylere veren dil ürünüdür. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı için bir başlangıç, bir 
varoluştur. Bu dönem, millî kültür ve etkilerinin saf bir şekilde belirlendiği değerli ilkleri içinde barındıran 
seçkin örneklerle doludur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi için temel niteliğindeki bu dönemi iyi anlamak 
gereklidir. Araştırmamıza “Görme engelli arkadaşlarımızın bu dönemi öğrenme süreçlerinde onlara nasıl 
yardım edebiliriz?” sorusuyla başladık. Sayısal derslerde bu özel arkadaşlarımızın engellerini göz önünde 
bulunduran materyaller olsa da görme engellilerin İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı konusunu işlerken 
zihinlerinde bu derse ait bilgileri somutlamalarını sağlayacak bir materyalin olmadığını tespit ettik. Görme 
engelli öğrencilerin eğitimlerinde dokunma ve işitme ilkelerinden yararlandık. Bir sunta platformun sol 
tarafına Sözlü Dönem Türk Edebiyatı’nı sembolize eden ikonlara (şaman, kopuz, çadır, kurt, at) dokunarak 
konuyu zihinlerinde eğlenerek somutlamalarını sağlamak istedik. Makey Makey sistemi ile dokunduğunda 
o döneme ait bilgilerin verildiği bir ses kaydının yanında dönem örneklerinin(koşuk, sagu, sav)Braille 
alfabesiyle yazıldığı bilgi notu da koyduk. Platformun sağ tarafına ise Yazılı Dönem Türk Edebiyatı’nın 
ilk örnekleri olan Tonyukuk, Bilge Kağan, Kül Tigin yazıtlarından oluşan Göktürk Kitabeleri’ni temsilen 
mukavvadan yaptığımız ve üzerlerinde silikon kabartma ile orijinal Göktürk alfabesiyle yazıların bulunduğu 
3 dikili taş koyduk. Dokunulduğunda döneme ait bilgilerin verildiği ses kaydının yanında yazıtlarda geçen 
metin örneklerinin Braille alfabesiyle yazıldığı bilgi notu koyduk. Projemiz görme engelli öğrencilere 
uygulanmış ve olumlu gözlemler elde edilmiştir.
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Sümeyye Sıla YILDIZ

Zeynep YAMAN

Proje No: 13
Danışman

Bülent YILMAZ

ÇAĞRIŞIMSAL METİNLERLE KELEBEK ETKİSİ
Edebiyat dersleri okullarda geleneksel yöntemlerle işlenmektedir. Öğrencilerin düşüncelerini yazıya 
dökmeleri için bir ateşleyici gerekmektedir. Sosyal medyada kullanılan kısıtlı kelimelerin günlük hayatta 
da kullanılmaya başlanması; dilimizin yozlaşmasına, yazım kurallarına dikkat edilmemesine neden 
olmaktadır. Çağrışımsal metinlerle bu problemleri çözeceğiz. Öğrencilerin yaptıkları imla ve noktalama 
hatalarını tespit edeceğiz. Dilimizin yozlaşmasına engel olmaya çalışacağız. Çağrışımsal metinlerle 
öğrenciye farklı dersleri yaparak ve yaşayarak öğreteceğiz. Dış dünyadan alınan malzeme, öğrenci 
anlayışıyla edebi metine dönüşecek. Öğrenciler yazdıkça merak duygusunun da artacağı düşüncesiyle 
bu etki, kitap okumayı da olumlu etkileyecek. Çünkü çağrışımsal metinler ile empati kurarak kendini 
yazarın yerine koyacaktır. Kültürel değişim ve savaşı ele alarak tarih dersine, doğal afetleri ele alarak 
coğrafya dersine de etki edeceğiz. Bu derslerdeki konuları kendimize bir çağrışım olarak kullanacağız. 
Öğrenciler çağrışımsal metin yazdıkça “kitap okumaya bakış açılarında bir değişme olur mu?” diye 
incelemelerde bulunduk. Okulumuzun kütüphanesinde aylık kitap alım listelerine baktık. Projemizde 
hem sanatlar arası geçiş yaptık hem de dersler arasında geçiş yaparak kelebek etkisi gösterdik. Bunu 
yaparken de merkez noktasına edebiyat dersini yerleştirdik. Öğrencilerin ezbere dayalı ve sıkıcı 
olarak nitelendirilen edebiyat dersine bakış açısı değişti. Öğrenciler çağrışımsal metin yazdıkça yazar 
ve şairlerle empati kurdular. Merak duyguları arttıkça kitap okuma sayısı da bu oranda olumlu artış 
gösterdi. Öğrenciler kısa cümleler yerine uzun ve orijinal cümleler kullanmaya başladılar. Öğrencilerin 
kelime dağarcıklarında artış oldu. Çağrışımsal metinleri farklı derslerde de kullandığımız için dersler 
arasında bağlantı kurdular. Diğer derslerde de hayal güçlerini kullanarak dersleri daha kolay ve kalıcı 
öğrenmeye başladılar. Öğrenciler edebiyat dersini geleneksel yöntemler yerine çağdaş yöntemlerle 
işlemeye başladılar.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Esranur YENER

Melike SARIKAYALI

Danışman
Nursel NEBİOĞLUProje No: 14

YAZIMI KARIŞTIRILAN KELİMELERİN ÖĞRENİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLEN E-MATERYALİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
“Yazma da konuşma gibi bir anlatım yoludur ve herkesin doğru yazması için dil kurallarını, sözcük, 
cümle ve paragraf hakkında yeterli bilgiyi öğrenmesi gerekir” (Er, 2013). Özellikle kelimelerin doğru 
yazımı ve kullanımı önemlidir. Buradan yola çıkılarak öğrencilere yazımı karıştırılan kelimelerle ilgili 
başarı testi yapılmıştır. Test sonucunda kelimelerin doğrusunun öğrenilmesini sağlayacak bir materyal 
geliştirmeye karar verilmiştir. Kelimelerin doğru ve yanlış yazımlarının olduğu ve araştırmacı tarafından 
etkileşimli tahta için tasarlanıp yazılımı yaptırılan eğitsel kelime oyunu geliştirilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, 9. sınıf öğrencilerine yazılı ve sözlü dilde sık kullanıldığı düşünülen ve yazımı 
karıştırılan kelimelerin materyalle öğretimini sağlamaktır.

Bu araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama 9. sınıf öğrencilerinin Başarı Testi (öntest) puanları 
ile kitap okumaya ayırdıkları zaman arasındaki ilişki korelasyon, Başarı Testi puanları ile anne babanın 
düzenli kitap okuması, yazı yazma ve günlük tutma alışkanlığı ile internet üzerinden kitap okuma 
değişkenleri arasındaki ilişki karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli ile çözümlenmiştir.

İkinci aşamada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol 
grubuna Başarı Testi öntest olarak uygulandı. Deney grubuna eğitsel kelime oyunu 4 hafta oynatıldı. 
Kontrol grubunda bir çalışma yapılmadı. Ardından her iki gruba Başarı Testi sontest olarak tekrar 
uygulanıp, öntest ile sontest arasındaki farka bakıldı. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile 
tablolaştırılıp analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda deney grubunun puan ortalamalarının oldukça yükseldiği tespit edilmiştir. 
Materyal geliştirme amacına ulaşmıştır. Ders materyali olarak kullanılabilmesi için eğitsel kelime 
oyununun EBA’ya yüklenmesi düşünülmektedir.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Özgür NESANIR

İrem GÜLEÇ

Proje No: 15
Danışman

Sevgi ÜNLÜ

IŞIKTAN SESLER
Roman, Batı edebiyatında doğup gelişmiş ve Türk edebiyatına Tanzimat’la beraber girmiş bir türdür. 
Türk edebiyatı ilk önce çeviri yoluyla tanıştığı bu türle iyi ilişkiler kurmuş ve kısa zamanda türün yetkin 
örneklerini vermeyi başarmıştır. Ortaöğretim öğrencilerinin Türk romanına olan farkındalıklarını 
geliştirmeyi amaçlayan bu çalışma doğrultusunda bir model geliştirilmiştir. Model, ortaöğretim 
öğrencilerine Türk romanının tarihsel gelişimini, romanların yazıldıkları dönemin tarihsel, sosyal, 
ekonomik ve siyasi şartları ile olan ilişkilerini, Türk edebiyatının dönemleri içerisinde öne çıkan seçkin 
roman örneklerini ve Türk edebiyatının nitelikli yazarlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin 
dikkatini çekmek ve ilgilerini diri tutmak maksadıyla kafe biçiminde oluşturulan modelde Türk 
edebiyatında roman türünde yazılmış seçkin eserlerden parçalara sesli olarak yer verilmiştir. Her bir 
masada roman parçalarını dinleyip dinlediği romanın ana hatlarını belirlemeye ve romanın hangi 
dönemde veya hangi tarzda yazıldığını tahmin etmeye çalışan öğrenci, tahminlerinin doğruluğunu 
ise son masada teyit etme imkanı bulmaktadır. Model sayesinde ortaöğretim öğrencilerinin roman 
türüne olan bilgi ve alakaları artmış, Türk romanıyla olan ilişkileri gelişmiş, okumaya olan istekleri 
pekişmiştir.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Batuhan UĞUR

Kaan ZEYREK

Danışman
Yasemin OLPAKProje No: 16

EDEBİ TAKVİM
Edebiyat takvimi projesi, üniversite sınavına hazırlanan kişilere kolaylık sağlamak için hazırlanmıştır. 
Üniversite sınavında çıkan Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat dersi soru kapsamları incelenmiştir. 
Konuların soru dağılımlarına göre takvim yaprakları orantılı kullanılmıştır. Buradaki amacımız 
üniversiteye hazırlanan kişilerin planlı olmasını ve daha motive olarak hedeflerine daha odaklı bir 
şekilde yönlenerek, kişilerin daha iyi hedefler belirleyerek daha başarılı olmalarını amaçlayarak 
üniversiteye olan hedeflerinde başarılı olmaları planlanmıştır. Takvim, Publisher adlı tasarım programı 
ile hazırlanacaktır. Takvimde tanıtılan üniversite ve sanatçı hakkında bilgiler, fotoğraflar bulunmaktadır. 
Haftalara göre dil bilgisi konularıyla ilgili kısa konu anlatımları, yazımı karıştırılan sözcükler, üniversite 
sınavında çıkmış soru örnekleri, sanatçıların hayatından kesitler de takvim içerisinde yer almıştır. Bu 
çalışma hem proje hazırlanırken kişilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersine olan ilgisini arttırmaya hem de 
takvimi alan öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersini farklı bir bakış açısıyla hayatın içinde görmelerini 
sağlamıştır. Bu sayede üniversite öğrencilerinin edebiyat dersine olan bakış açılarının değişmesinden 
yana daha başarılı olmalarını da sağlamıştır. Öğrenciler bu takvimi çalışmalarını düzene soktuğu için 
daha kolay benimsemişlerdir.
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Esma Nur AYDIN

Nazan BALIKÇI

Proje No: 17
Danışman

Yunus KÖZÜZ

ELEŞKİRT YÖRESİ GEÇİŞ DÖNEMİ ADETLERİ
Kültür, bir milleti millet yapan temel kavramların harmanlanmasıyla oluşmuştur. Bayrak, vatan, 
millet, din, tarih gibi temel kavramlar üzerine kurulan kültür, sözlü gelenekte doğmuş ve yaşatılmıştır. 
Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla halk kültürümüz özünden uzaklaşmaya, yok 
olmaya başlamıştır. Biz de bu kayıplardan ne kadarını kurtarıp kayıtlara geçirirsek, geleceğe kültür 
aktarımı görevimizi o kadar layığıyla yerine getirmiş oluruz düşüncesiyle bu çalışmayı hazırladık.

Bu çalışmada Eleşkirt yöresindeki geçiş dönemi âdetlerini inceledik. Alan araştırması yöntemini 
kullanarak, sözlü ve yazılı kaynaklardan derlenen bilgiler tasnif edilip yazıya geçirilmiştir. Çalışmamızı 
doğum, evlenme ve ölüm olmak üzere üç ana başlık altında topladık.
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50.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Sevde Nur BOZKURT

Burcu ÖZÜTEMİZ

Danışman
Esra OKTAYProje No: 18

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Bu araştırmada ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerin kaleme aldıkları yazılar biçim ve içerik 
yönünden değerlendirilmiş ve yapılan yanlışlıklar tespit edilmiştir. Çalışmada öğrenci yazılarının 
değerlendirilmesine ek olarak öğrencilerin yazı yazarken karşılaştıkları sıkıntılar ile birlikte öğrencilerin 
istenilen niteliklere uygun yazılar kaleme alıp almadıkları hususundaki kanaatleri de belirlenmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre bazı öneriler de sunulmuştur.

Araştırma evrenini Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi’nde öğrenim 
gören 3. Sınıf 60 üniversite öğrencisi, Konya il merkezindeki 11. sınıf 60 lise öğrencisi, Konya il 
merkezindeki ortaokul 7. sınıf 60 öğrenci oluşturmaktadır.

Veri toplama aracı olarak “Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Yazılı Anlatım 
Değerlendirme Ölçeği Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Programı, Dil ve Anlatım Programı ve üniversitede 
zorunlu olan Türk Dili derslerinin ders içerikleri çerçevesinde hazırlanacaktır. Yazma konuları önceden 
belirlenmiş olan ortak bir konu olup, yazı türü deneme seçilmiştir. Öğrencilerden “merhamet” 
temalı kısa bir hikâyeden hareketle deneme yazmaları istenmiş ardından bu yazıların yer aldığı 
kompozisyon kâğıtlar itinayla incelenip değerlendirilmiştir. Veri analizi sürecinde toplanan veriler 
imla hatası, planlama, kelime, ana düşünce, cümle, el yazısı, noktalama, sayfa düzeni ve başlığa göre 
değerlendirilmiştir.
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YAZILIM

Ahmet Said GÖKSU

Proje No: 1
Danışman
Sadi AKSU

ACİL YARDIM HİZMETLERİYLE İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK MOBİL UYGULAMANIN 
TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (CONSERVA)
Proje kapsamında; acil yardıma ihtiyaç duyan insanların yardım istemesi ve yardımın ulaşması 
süreçlerini, daha hızlı ve daha kolay hale getirecek bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Günümüzde acil yardım ihtiyacı olan insanlara yardım sağlamak için, genellikle 112 gibi acil yardım 
hatları kullanılmaktadır. Acil yardım hatlarının yararlı olması tartışmasız bir konu olsa da, birtakım 
problemleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu problemlere örnek olarak, sık kullanılan acil yardım 
numaralarının karıştırılması, panik halinde hatırlanamaması, adres tarifi yapacak fırsat bulunamaması, 
açık adresin bilinmemesi gibi olası durumlarda acil yardımın ulaşamayacak olması gösterilebilir. Projede 
bu ve bu gibi durumların önüne geçmek amaçlanmıştır.

Proje, kullanıcının yardım ihtiyacı hissettiğinde yardım çağrısı oluşturabileceği bir mobil uygulamadan 
ve acil yardım ekiplerinin çağrıları görüntüleyebilecekleri bir web uygulamasından oluşmak üzere iki alt 
alana ayrılmıştır. Bu iki alan arasında gerçek zamanlı veritabanı ile bağlantı kurulur.

Mobil uygulama daha geniş kullanıcı kitlesine hitap edebilmek amacıyla Android Platformu üzerine 
geliştirilmiştir. Olabildiğince düşük boyutlu ve sade tutulmaya çalışılmıştır. İşlevi sayfa üzerindeki butona 
basıldığında konum bilgilerini almak ve veritabanına yazarak acil yardım ekiplerine göndermektir. 
Uygulama açık olmasa dahi, acil durumlarda ses tuşlarıyla aktif edilebilir. İnternet olmadığı durumlarda 
ise, kısa mesaj yoluyla bulunulan koordinatları ve önceden belirlenmiş bir acil durum mesajını ulaştırır. 
Konum bilgileri uydularla sağlandığından internet bağlantısından bağımsızdır. Konum değiştikçe bilgiler 
güncellenir. Ambulans, polis ve itfaiye gibi yardım birimlerine erişim olanağı tanır.

Acil yardım ekiplerince kullanılacak web uygulaması ise Javascript ile geliştirilmiştir. Acil yardım 
çağrılarına dair bilgileri en kolay şekilde gösterebilmesi amaçlanmıştır. Platformdan bağımsız, internete 
girilebilen her cihazda çalışabilir. Böylelikle her yerde kullanılabilmesine olanak sağlanır.
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YAZILIM

Fırat HACIOĞLU

Ediz YAKUPOĞLU

Danışman
Özkan ARAPOĞLUProje No: 2

ULUSAL PARMAK İZİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ
Bu proje kapsamında toplu taşımada ödeme yapmak için Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) 
teknolojisini kullanan akıllı kartların yerine parmak izini kullanan ulusal parmak izi toplu taşıma 
sistemi (UPARTUS) geliştirildi. Öncelikle literatür taraması ile parmak izinin ulaşımda kullanım alanları 
araştırıldı. Daha sonra Türkiye’deki 81 ilin merkez belediyelerinin kullandığı toplu taşıma ödeme 
sistemleri araştırıldı. Çoğu ilde RFID tabanlı akıllı kartlar kullanılmaktadır. Bazı illerin aynı firma ile 
çalıştığı aynı kartın farklı şehirlerde farklı isimler altında kullanıldığı tespit edildi. Bir kartın maliyeti 
yaklaşık 0,7 TL’dir. Ülkemizde 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz toplu taşımayı kullanırlar. Türkiye 
nüfusu ise 2017 TÜİK verilerine göre 80 milyon 810 bin 525’tir. Bu durumda 75 milyon 677 bin 113 
kişinin toplu ulaşım kartı kullandığı varsayılırsa kart maliyeti yaklaşık 52 milyon 973 bin 979,1 TL’dir. 
Tasarladığımız UPARTUS sistemi ile kart için harcanan bedel sıfırlanacaktır ve Türkiye büyük tasarruf 
sağlayacaktır. Çünkü sistemde ödeme için parmak izi kullanılmaktadır. Ayrıca parmak izi kişiye özeldir. 
İnsanların harici bir kart vb. materyal taşımasına gerek yoktur. Sadece parmak izi okuyucu sistemin 
tasarlanması yeterlidir. UPARTUS’un arduino mikrodenetleyici kartı, parmak izi sensörü, LCD ekran, 
potansiyometre, bağlantı kabloları, kızıl ötesi alıcı ve kumanda ile prototipi yapıldı. Prototip üzerinde 
hem kayıt işlemi hem de okutma işlemi yapılabilmektedir. Kayıt işlemi örnek kişisel veriler üzerinden 
çalışmaktadır. Gerçek sistemdeki hedefimiz kişisel verilerin MERNİS sisteminden alınması ödemenin 
ise HGS veya OGS’de olduğu gibi kişinin banka hesabından düşmesi yönündedir. Kişi parmak izini bir 
kere sisteme kaydettirdikten sonra ülkenin herhangi bir ilinde toplu taşımayı kullanmak istediğinde 
parmağını UPARTUS okuyucusuna dokunması yeterlidir.
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YAZILIM

Proje No: 3
Danışman

Üveys DEMİR

KİMYA DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI VE MOLEKÜL MODELLERİ
Bu projede, teknolojik yaklaşımları kullanılarak kimya dersine olan ilgi nasıl arttırılabilir sorusuna cevap 
aranmıştır. Özelikle organik kimya ders kitaplarında bulunan molekül modellerini artırılmış gerçeklik 
sistemiyle görsel bir şölen halinde eğlenceli, anlaşılır bir öğrenme motivasyonun oluşturulması 
hedeflenerek, hayal dünyasını geliştiren, öğreten ve öğrencilerin ders verimini arttıran görsel zekayı 
hedefleyerek öğrencileri bir üst seviyeye taşıyacağına inandığımız bu programı geliştirdik.

Gerçek ortama yansıtmak için kullanılan malzemelerin (resim ve üç boyutlu model) tasarlanıp 
modellenmesi için gerekli olan yazılım ve donanımlar hazırlandı. Visual Studio ile kodların hazırlanması 
gerçekleşti. Bu kodlar sayesinde oluşturduğumuz molekül modellerinin hareketi (sağ, sol, yukarı, aşağı) 
ve yakınlaştırma (büyültüp, küçültme) özellikleri sağlandı. Öğrencilerin görsel zekalarını ve hayal gücü 
yeteneklerini daha fazla geliştirmek için Cinema 4D ile renklendirme yaptık. Daha sonra topladığımız 
bütün verileri Unity 3D üzerinden asıl amacımız olan artırılmış gerçeklik uygulamasına dönüştürdük. 
Ve son olarak Android Studio ile sağlanan SDKlar ile birlikte androidi destekleyen mobil cihazlara uygun 
hale getirdik.

Yakup KARAGÜZEL

Emir SARIYILDIZ
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Hakan Barış PAZAR

Danışman
Bahadır ÖZENProje No: 4

KANTİNİMDE SIRA YOK - SÜPER KANTİN
Okullarda eğitim-öğretim süreçlerinin verimli bir şekilde tamamlanması için önemli bir unsurdur te-
neffüs araları. Bu aralar öğrencilerin dinlendikleri, arkadaşları ile sosyalleştikleri ve oyun oynadıkları 
önemli zaman dilimleridir (Genç, 2003, 1-2). Bu zaman diliminde öğrenciler bazı temel ihtiyaçları-
nı kantin hizmetlerinden yararlanarak karşılamaktadır. Kısıtlı sürede yüzlerce öğrencinin aynı kantin 
hizmetlerine başvurması, sıra ve kuyrukların oluşmasına neden olmaktadır. Kantin hizmetlerinden 
yararlanmak için kuyrukta bekleyen öğrenciler, sınırlı süre içinde alışverişlerini ya yetiştirememekte 
ya da geç gerçekleştirip elindeki yiyecek ve içecekle derse girmek zorunda kalmaktadırlar. Bu süreç 
eğitim-öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Diğer taraftan kantin hizmetlerini sunan personeller, kısıtlı teneffüs süresinde hızlı hareket etmek 
zorunda olduklarından dolayı hijyen ve sağlıklı kurallarına uymakta zorlanmaktadırlar.

Öğrencilerin kısıtlı teneffüs sürelerinde kantin alışverişlerini sıra beklemeden hızlı bir şekilde yapa-
bilmeleri ve kantincinin ürettiği sıcak servis ürünlerini (çay, tost vb.) daha sağlıklı koşullarda hazırla-
yabilmesine imkân sağlanması hedefi ile donanım ve yazılım unsurlarını içinde barındıran uygulama 
tabanlı bir proje geliştirmek amaçlanmıştır.

Araştırmada nicel araştırma yöntem ve tekniklerinden deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmada, kantin sırası problemini çözecek hipotezler geliştirilmiş ve belirli hedefler doğrultusunda 
test ve denemeler yapılmıştır. Bu proje ile uygulamalı bir araştırma ve deneysel bir geliştirme yapıl-
mış, sonunda arge ve inovasyon ürünü ortaya çıkarılmıştır.

Öğrencilerin sipariş verirken veya siparişi alırken sıra beklemesi problemine çözüm üretilmiştir.

Oğulcan AKBAŞ
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Onur GÖK

Esat ÇETİNTAŞ

Proje No: 5
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Yunus Emre AVCU

ÖĞRENENLERİN DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÜÇ 
BOYUTLU DİJİTAL ÖĞRENME DENEYİMİ TASARIMI: DİSCİTY©
Dijital dünyada sınırların olmaması, dijital teknolojileri kullanan vatandaşların sınırsız hak ve özgürlüklere 
sahip olduğu anlamı taşımamaktadır. Dijital dünyada da gerçek dünyada olduğu gibi vatandaşlar kendi 
davranış ve eylemlerinden hem kendilerine hem de başkalarına karşı sorumludur. Bu durum dijital 
güvenlik, hak ve sorumluluklar ile suç gibi kavramlarının anlamlarını yeniden ele almayı gerektirmiş ve 
dijital vatandaşlık kavramı önem kazanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, dijital vatandaşları bekleyen sorunlar ve dijital vatandaşların hak ve sorumlulukları 
konusunda ortaokul ve lise öğrencilerinin öğrenme deneyimi yaşamasını sağlamak, aynı zamanda 
öğrenenlerin dijital vatandaş algısını güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak 
deneyimsel öğrenme temele alınarak üç boyutlu dijital bir oyun tasarımı yapılmıştır. Oyun tasarımında, 
Samur(2016) tarafından önerilen dijital oyun tasarımı aşamaları kullanılmıştır. Proje ekibi, dokuz ay 
süren üç boyutlu dijital oyun geliştirme sürecinde haftada iki kez bir araya gelmiş, diğer zamanlarda 
ise çevirim içi olarak işbirlikli bir şekilde çalışmıştır. Oyunun hikâyesi, dijital vatandaşlığın boyutları ile 
internetin risklerini içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Gerçekleştirilen alanyazın taraması ve proje 
ekibinin yeterlilikleri göz önünde bulundurularak önyüz (front end) tasarımı için en uygun ortamların 
Adobe Fuse, Mixamo, Blender, Sketch Up Make ve Adobe Photoshop; yazılımın (back end) geliştirilmesi 
için ise Unity 3D, Visual Studio ve C# programlama dili olduğuna karar verilmiştir. Yazılımın geliştirilmesi 
sürecinde 36 adet C# dosyası oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen performans testleri sonucunda oyun optimizasyonu için teknik düzeltmelere gidilmiş 
ve bu testlerden başarılı bir sonuç alınmıştır. Discity© ile etkileşen öğrencilerin gözlemlenmesi ve 
uygulama öncesinde ve sonrasında öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri ile oyunun pedagojik boyutunun 
değerlendirilmesi önerilebilir.
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Ayberk Kaan GÜNEŞ

Teoman Efe KUDAY

Danışman
NERİMAN ERSÖNMEZProje No: 6

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK HASAT YAPAN OTONOM VE YARI 
OTONOM ROBOT
Sınırlı kaynaklardan biri olan ekilebilir tarım alanları her geçen gün çeşitli nedenlerle azalmakta 
ve sürdürülebilirliğini kaybetmektedir. Bu nedenle tarımda bazı iyileştirmeler yapılmış ve bu 
iyileştirmelerden en önemlisi de tarımda makine teknolojisinin kullanılmasıdır. Fakat makine 
teknolojisi kullanılarak yapılan hasat yöntemlerinde hasadı yapılan bitki ya bir bütün olarak kesilmekte 
ya da sökülmektedir. Böylece olgunlaşanla olgunlaşmayan ürün aynı anda toplanmakta ve sisteme 
eklenen insan gücü ile de ayıklama işlemi yapılmaktadır. Böylece hem ekilebilir alandan alınabilecek 
ürün miktarı azalmakta hem de insan gücüne bağımlılık devam etmektedir.

Projemizde bu fikirden yola çıkarak tarımda tam dijitalleşmenin yolları aranmış ve görüntü işleme 
teknolojisi kullanılarak sadece olgunlaşan ürünün toplanmasıyla çiftçinin tarlasından maksimum verim 
elde edebilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca hasat robotunun yazılan mobil uygulama 
ile de entegre çalışıyor olmasıyla çiftçinin tarlasından bazı verilere de (hasat miktarı, toprağın nem 
durumu) ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

Projenin yapımı 3 temel aşamada planlanmıştır. Birinci aşama, hasat robotunun 3 eksende hareket 
edebilir şekilde prototipinin hazırlanması oluşturmaktadır. İkincisi, robotun olgun ürünü ayırt 
edebilmesi ve otonom hareket üretebilmesini sağlayacak C# görüntü işleme programının hazırlanması 
oluşturmaktadır. Son aşama ise robotla entegre çalışan, tarla ile ilgili verilerin depolandığı, yarı 
otonom hareket sağlayan mobil uygulamanın yazılması oluşturmaktadır.

Hasat robotumuz başlangıçta sadece otonom çalışabilmekte idi. Daha sonra çiftçinin tarlası ile ilgili 
verileri depolamak ve hasat robotunu yarı otonom şekilde kontrol etmek isteyeceğini düşünerek 
sisteme bir mobil uygulama entegre edilmesi düşünüldü. Böylece çiftçiye, insan gücüne bağımlılığı 
azaltılmış tam dijitalleşmiş bir hasat imkanı sağlanmıştır.
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Emrullah TURĞUT
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Serkan TANRISEVER

SESLİ PROSPEKTÜS
Günümüzde internet kullanımı biçimi hızla gelişerek yeni teknolojilere evrilmektedir. Artık hemen 
hemen bütün işlemlerimizi akıllı telefon üzerinden kontrol edebildiğimiz bir teknoloji hayatımızı her 
alanda kuşatmaya başlamıştır.

Bu çalışmanın amacı, ilaçların uzun prospektüslerini insanların okuma zahmetinden kurtarmaya 
yöneliktir. İlaç kullanım oranı yaşın ilerlemesi ile birlikte artmaktadır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte 
insanlarda görme problemleri başlamaktadır. İlaçların prospektüslerinde çok küçük puntoyla bu yazılar 
yazıldığından okumakta sıkıntı çekildiği ortadadır. Bu amaç doğrultusunda, android işletim sistemine 
sahip cihazlar üzerinden ilaçların barkod bilgisini okutularak ilaçların önemli bilgileri olan kullanım şekli 
ve yan etkileri kısımlarının sesli olarak okutulması gerçekleştirilmiştir.

Projede, barkod okuma kütüphaneleri ve Google metin okuma (Text To Speech - TTS) özelliği kullanılarak 
Android Studio yazılımı ile geliştirme yapılmıştır.

Programda ilaç üzerindeki barkod bilgisi okutularak veri tabanındaki eşleşme doğrultusunda ilgili ilaç 
fotoğrafıyla birlikte ekranda gözükerek ilaç bilgilerini dinle butonuna bastığımızda ilaç bilgilerini sesli 
olarak okumaya başlamaktadır.
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Can Jozef ŞAUL

Deniz Yağmur ÜREY

Danışman
TALHA KILIÇProje No: 8

DERİN ÖĞRENME İLE ERKEN ZATÜRRE TEŞHİSİ
Zatürre, alveol denilen akciğer keselerindeki iltihaptır. Genellikle bakteri, virüs, mantar ve diğer 
mikroplardan kaynaklanır. Günümüzde zatürre, ölümcül hastalıkların en başlarında gelmektedir. 
Akciğerlerde boğulmaya sebep olan sıvı birikmesi nedeniyle kısa sürede ciddi sonuçlara neden olma 
potansiyeline sahiptir. Doğru zamanda ilaçlar tarafından tedavi edilmezse, zatürre, bireylerin ölümüne 
neden olabilir. Bu nedenle erken teşhis, hastalığın ilerleyişinde önemli bir faktördür. Günümüzde, 
hastalığı teşhis etmek için kullanılan en geleneksel tıbbi tekniklerden biri göğüs x-ray’idir. Bununla 
birlikte, siyah ve beyaz tonlarından oluşan x-ışını görüntülerinin sınırlı renk şeması, akciğerlerde 
iltihaplı olan bir alan olup olmadığını belirleme sürecinde kısıtlamalar getirerek yeterince erken 
teşhisi önlemektedir. Bu proje, erken teşhisi sağlamak adına zatürrenin biyolojik ilerleyişine ve 
x-ray görüntüleme ile tespit edilmesine odaklanmakta, tanı seviyesini arttırmaya yönelik yapılan 
çalışmaları gözden geçirmekte ve çeşitli değişkenlere (parametre) dayanarak x-ray görüntülerinin 
otomasyonunun yöntemini ve sonuçlarını sunmaktadır. Bu çalışmada, değiştirilmiş görüntülerle 
eğitilmiş sınıflandırma için, çoklu ön işleme adımlarıyla derin öğrenme tekniğimizi öne sürmekteyiz. 
Sınıflandırma yöntemimiz, görüntüleri sınıflandırmak için evrişimli ağlar (convolutional neural 
networks) ve kalıntı ağları (residual neural networks) kullanmaktadır. Bulgularımız % 78.73’lük bir 
doğruluk oranı vererek, şu anki en yüksek doğruluk oranı olan %76.8’i aşmaktadır.
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Emre TÜRKELİ

Proje No: 9
Danışman

Ulaş GÜREL

CİLT KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSE YARDIMCI: BEN AVCISI
Cilt hem yaralanmalara hem mikroplara hem de zararlı ultraviyole ışınlarına karşı vücudu koruma, 
vücut ısısını düzenleme ve dokunma gibi birçok görevi olan vücuttaki en büyük organdır. Ciltteki 
benler kimi zaman doğuştan kimi zaman sonradan oluşabilmektedir. Bu benler iyi veya kötü huylu 
olabilmektedirler. Kötü huylu benler tedavi edilmediği halde diğer organlara yayılabilirler. Buna deri 
kanseri denir. Deri kanserleri arasında en az rastlananlardan biri malign melanoma olmasına karşın en 
ölümcül olanı budur. Hastalığın tedavisinde en önemli unsur erken teşhis konmasıdır. 

Sunulan araştırma projesi ile amaçlanan; iyi ya da kötü huylu melanom özelinde alınan ben 
görüntülerinin adaptif ve otomatik analizlerini yapmak ve mobil kullanıcıya sayısal ve görsel bilgi 
sağlamaktır. Özellikle sadece ham veri oluşturmak yerine, görüntü analiziyle alternatif veriler sağlamak 
ileriye dönük teknoloji geliştirmede temel taşı oluşturacaktır. Bu açıdan ileriye dönük bakıldığında, 
pratik, hızlı ve sonuç odaklı çözüm yolu üretmek üzere, kişinin hedef yer ve istenilen sıklıkta ben analizi 
yaparak klinik ziyarete teşvik edileceği bir teknoloji öngörülmektedir. Proje amacı doğrultusunda bu 
öngörüye başarıyla ulaşabilme temelinde proje süresince tamamlanan, planlanan toplam üç özel 
hedef vardır. Bunlar sırasıyla: görüntü işleme ve mobil uygulama tabanlı örüntü (pattern) analizi yapan 
bir algoritmanın geliştirilmesi, hesaplanan sınır düzensizliği temelinde bir risk faktörü belirlenmesi ve 
geliştirilen algoritmanın ve matematik modelinin kullanılabilirliğini arttırma amacıyla android tabanlı 
bir mobil uygulamaya dönüştürülmesidir.
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Özge Halil DUMANProje No: 10

ARCODA (AUGMENTED REALITY CHILD OF DEAF ADULTS)
Toplumun bir parçası olan işitme engelli bireylerin, toplumun diğer kesimleriye iletişim kurmak için 
kendilerinde var olmayan bir yeteneği kazanmak için gösterdikleri çabayı ve zahmeti öğrendiğimde, 
bizimde toplum olarak bu çabaya karşılık bir şeyler yapmamız gerektiğini hissettim. Bizimde en azından 
onların kendilerini rahat hissettikleri iletişim aracını öğrenmemiz gerekirdi. Ancak bunun tüm toplum 
için pek de hızlı bir çözüm olamayacağını farkettim (ben bile daha öğrenemedim). Başka insanların bu 
durum için ürettikleri çözümleri incelemeye başladım. Microsoft, Google, IBM gibi büyük firmalardan, 
İTÜ,Boğaziçi Üniv. gibi köklü üniversitelerdeki öğretim elemanlarından öğrencilerine ve hatta lise 
öğrencilerine, yurt dışındaki birçok farklı üniversiteye kadar konuyla ilgili çözümler üretildiğinin 
bazılarının sonuçlarının tatmin edici olduğunu gördüm.

Bu araştırmam sonucunda konuyla ilgili farklı yollar izlendiğini bir kısmının bizim onların dediklerini 
anlamamız üzerine olduğunu (işaret dilini sese ve metne çeviren eldivenler gibi), bir kısmınında 
onların bizi anlaması üzerine olduğunu gördüm (cep telefonu için yazılmış uygulamalar). Bunların 
dışında tam anlamıyla iki tarafında ihtiyaçlarını gideren (bizim konuşmalarımızı işaret diline çevirip, 
onların işaretlerini metne ve sese dönüştüren) komple çözümlerde mevcuttu. Ne var ki komple 
çözümlerin hiç biri Türkçeye yada Türk İşaret Diline uygun değil. Diğer uygulamalarda ne yazık ki ya 
hala prototip aşamasındalar yada sadece bir iletişim aracı veya sözlük düzeyindeler. Bende bu yüzden 
çağın gerekliliklerine uygun işitme engelli bireylerin hayatlarına birçok yönden zenginlik katacak bir 
ürün ortaya çıkarmaya karar verdim.

Kendime amaç olarak işitme engelli bireylerin hayatlarına birçok yönden ayrıcalık katacak, çağımızın 
teknolojik nimetlerinden sonuna kadar yararlanarak geliştirilmiş ve geliştirmeye açık olan bir iletişim 
aracından öte bir sistem geliştirmek olarak belirledim.
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Mehmet İbrahim TALAN

GÖRME ENGELLİLER İÇİN NESNE, MEKAN TANIMLAYICI YAPAY ZEKA SİSTEMİ VE 
VERİ SETİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Yapay zeka çalışmaları ülkelerin gelecek planlamaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. İnsana ait 
fiziksel ve bilişsel özellikleri taklit etme yeteneğine sahip olan yapay zeka sistemleri özellikle hızlanan 
işlemciler ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte eğitim, sağlık ve finans gibi yaşamın çeşitli alanlarında 
kendini göstermeye başlamıştır. Görme yetisini sonradan kaybetmiş veya doğuştan görme engelli 
olan kişiler hayatlarında risk ve zorluklarla karşılaşırlar. Yapay zeka teknolojileri ile görme engellilerin 
yaşantılarını kolaylaştırmak adına uygulama ve modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan projelerin 
kullanım koşulları ve bu bağlamda yapılan uygulama sayısı sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada günlük 
yaşamda bu sağlık problemiyle karşılaşan bireyler üzerinde hem kullanım bakımından kolay, hemde 
kapsamlı olarak bir yapay zeka projesi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Sistemin mobil kısmı Android 
Studio 3.0 ortamında Java programlama dili ile geliştirilmiştir. Sistemin geliştirici kısmı ise PyCharm 
2018.2.4 ortamında Python programlama dili ile geliştirilmiştir. Geliştirilen projede toplanan veri seti 
aynı zamanda yapay zeka geliştiricilerinin kullanması adına açık kaynak olarak paylaşılmıştır. Çalışma 
sonucunda oluşturulan Türkiye’nin ilk lise öğrencileri tarafından oluşturulan dış mekan veri setinde 
bulunan sınıflar doğrultusunda (Eczane, atm vb.) görme engelli bireye sesli bir şekilde hem mesafe 
olarak hem de sesli olarak geri bildirim veren aynı zamanda kendi kendine öğrenebilen bir yapay zeka 
uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Abdullah IŞIK

Umut ŞENOL
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Eren ŞEN

Proje No: 12

CEPHALO-HOME
Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz’in (CNS) bir parçasını ve ansefalonumuzun en büyük bölümünü 
oluşturan karmaşık bir organdır. Kafatası boşluğunun ön ve üst bölgesinde bulunur ve tüm 
omurgalılarda mevcuttur. Zihnin ve Merkezi Sinir Sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak beyin, vücut 
ve zihinsel fonksiyonların çoğunluğunu kontrol eden ve düzenleyen “yönetici” olarak tanımlanabilir. 
Beyin her türlü işlemi elektriksel impulslar ile yapar. Bu impulslar elektroensefalografi (EEG) adlı 
ölçüm cihazıyla incelenebilir. EEG cihazı, bu impulsları dalgalar şeklinde okur. Kişinin konsantrasyon 
seviyesine göre değişen çeşitli dalga formları ile kişinin o anki ruh hali, gerginliği, rahatlığı, uyku-
uyanıklık durumu belirlenebilir. Bu proje, bu beyin dalgalarını kullanarak kişilerin evleri üzerindeki 
kontrolünü arttırmayı ve bu sayede yaşam ortamlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje ayrıca 
başta fiziksel engelli bireyler olmak üzere her türlü engellinin de hayatını kolaylaştıracaktır. Ayrıca 
android uygulama sayesinde akıllı cihazlar beyinle kontrol edilebilecektir. Proje yapımında EEG baş 
takımı ve model ev kullanılmış, gerekli yazılımlar yazılmış, bir android uygulama da oluşturulmuştur. 
EEG cihazından okunan ve yüksek bilişsel işlem, konsantrasyon anlarında yoğun olarak görülen beta 
dalgaları değerleri belirli bir düzeyi geçtiği zaman model evin parçalarını çalıştırması ve uygulamadan 
arama yapması sağlanmıştır. Proje daha da geliştirilecek olursa yapılan teknolojinin evden daha geniş 
bağlamlarda kullanılması sağlanabilir ve yaşam ortamları, özellikle de uzuvlarını kullanamayan engelli 
bireyler için, daha da iyileştirilebilir.

Danışman
Mehmet ÖZEL
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Berat KOÇ

Doğan ÇAĞATAY

Proje No: 13
Danışman

Ahmet BAĞBARS

TARIMDA FE.Y.Z V:1.0 FENOTİPLEME VE YAPAY ZEKA
Tarımın gelişmesi toplum yaşamını büyük ölçüde etkilemektedir. Tarımla ilgili teknolojiler hızla 
gelişmekte olup; sulama sistemleri, verimli tohum yetiştirilmesi, gübreleme gibi ayrı ayrı kolların, 
tarıma bağlı ürünlerde özel endüstrilerin doğmasına yol açmaktadır. Tarımda otomasyon sistemleri, 
tarımsal üretim ve verimliliğin artmasına önemli katkılar sunmaya devam etmekte olup hızla teknoloji 
ile beraber gelişmektedir. Dijital teknoloji ve yapay zekâ (AI) tarımsal süreçlere büyük bir hızla adapte 
olmaya devam ediyor. Biz de projemizde tarımsal otomasyona katkı sağlayacak yapay zekâ uygulaması 
yapmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda tarımda yapay zekâ kullanımının hangi 
alanlarda olduğunu ve geleceğe nasıl evirileceğini tespit ederek uygulanmış örnekleri inceledik. 
Projemizde özet olarak; tarımsal üretimde kullanacağımız bitkilere göre yapay zeka uygulamamızı 
eğitmek, bitkileri sınıflandırmak, Fenotipleme analizi yaparak, sağlıklarını ve gelişimlerini izlemek, 
ürünleri sınıflandırarak ayırmak, bunun yanında sulama, ışık, sıcaklık ve nem sensörleriyle de çiftçiye 
yardımcı olacak uygulama yapmayı düşündük. Projemiz temel olarak 4 bölümden meydana gelmektedir. 
İlk bölümde Yapay Zekâ Makine Öğrenimi’nin alt dalı olan derin Öğrenme kütüphanelerini kullanarak 
uygulamamıza üretimde kullanacağımız bitkileri ve elde edilecek ürünleri öğreteceğiz. Kullanılacak 
Yapay Sinir Ağları modeli en güncel modelden seçilmiştir (CNN). Bu öğrenme üreticinin her zaman 
yeni bitkileri eğitebileceği şekilde tasarlanmıştır. İkinci bölümde, uygulamamız Yapay Zekâ Görüntü 
İşleme algoritmasını kullanarak bitki Fenotipleme yaparak otomatik olarak bitkilerin fiziksel gelişimini 
ve sağlığını izleyecektir. Üçüncü bölümde bitkilerin sıcaklık, nem, ışık, CO2 ve pH verileri sensörler 
aracılığıyla uygulamaya iletilecektir. Dördüncü bölümde Yapay Zekâ Derin Öğrenme ile sınıflandırma 
yaparak üretim bandından gelen ürünleri sınıflandırarak ayrı ayrı paketleyecektir. Sonuç olarak, tarımsal 
üretimde yapay zekânın verimi arttıracağı düşünülmektedir.
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TÜBİTAK 50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ  
FİNAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ     ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ   ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
        (Proje Başına)

BİRİNCİLİK         4.000,00-TL.              3.500,00-TL.
İKİNCİLİK         3.500,00-TL.              3.000,00-TL.
ÜÇÜNCÜLÜK         3.000,00-TL.              2.500,00-TL.
TEŞVİK          2.000,00-TL.              1.500,00-TL.
Yılın Genç Araştırmacısı Ödülü      4.000,00-TL.             -----
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50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 İCLAL ALBAYRAK 
SUDE NUR SÜRMELİ

BERBERİS VULGARİS EKSTRESİNİN MİDE ADENOKARSİNOM'U ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ

2 BERKAY SAATCI 
BAHAR SALMAN

İMPLANT KAPLAMASINDA ALTERNATİF BİR MODEL: BİTKİSEL EKSTRAKTLAR 
İLE KAPLANAN İMPLANT VE SERAMİKLERDE BİYOFİLM OLUŞUMUNUN 
ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

3 AYÇA ÖZEN 
DİLARA SÖNMEZTEKİN

RİZOSFERDEKİ MİKROORGANİZMA FAALİYETLERİYLE ELEKTRİK ENERJİSİ 
ÜRETİMİ VE BİOCHAR İLAVESİYLE VERİMİN ARTIRILMASI

BİYOLOJİ

4 CANSU KARACA 
ARDA BAYDAR

DOĞA YARALARIMIZA ÇARE OLUYOR: BİTKİSEL GAL EKSTRAKTLI BİYOÇÖZÜNÜR 
YARA FİLMLERİ

BİYOLOJİ

5 ELİF MELİSA YILMAZ 
KAAN KARAALİ

ÜRYANİ ERİĞİ SULU METHANOLİK ÖZÜTÜNÜN TGF-ß, TNF-?, IFN-1 GENLERİ 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

BİYOLOJİ

6 KAYRA CANPOLAT 
ELİF ELVEREN

TRANSYAĞLARIN ENDOTELİAL VE EPİTELİAL HÜCRELERE ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ VE ORTAYA ÇIKAN SİTOTOKSİK ETKİNİN L-ASKORBİK ASİT 
UYGULAMASIYLA AZALTILMASI

BİYOLOJİ

7 RUŞEN DENİZ KAPLAN 
RUKEN DİCLE KAPLAN

BEYAZ DUT(MORUS ALBA) YAPRAK LİFLERİNDEN DOĞAL İPLİK ÜRETİMİ BİYOLOJİ

8 AYŞE DİLŞAD CEYLAN PLANTAGO LANCEOLATA VE LUTEOLİN-7-O-B-D-GLİKOZİT'İN SACCAROMYCES 
CEREVİSİA HÜCRELERİNDE DNA HASARI ONARIMINA ETKİSİNİN KOMET ASSAY 
VE HÜCRE KOLONİ SAYIMI METOTLARI İLE TESPİT EDİLMESİ

BİYOLOJİ

9 TUĞRA ÖĞÜN 
YUNUS KARASU

VAN GÖLÜNDEN İZOLE EDİLEN ALKALOFİLİK BACİLLUS İZOLATI TARAFINDAN 
ÜRETİLEN ANTİNEOPLASTİK L-GLUTAMİAZ ENZİMİNİN OPTİMİZASYONU

BİYOLOJİ

10 TAN ELÇİN ÜÇ BOYUTLU BİYOYAZICIDA LÜLETAŞI, YUMURTA KABUĞU, JELATİN 
BİYOKOMPOZİTİ VE KÖK HÜCRELERLE YAPAY KEMİK DOKUSU ÜRETİMİ

BİYOLOJİ

11 NİL BERBER 
EMİR İSKİFOĞLU

YARA TEDAVİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE BİYOYARARLILIĞI ARTTIRILMIŞ 
CURCUMİN İÇEREN JEL FORMÜLASYON ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

12 ELİZAN BİLGİÇ 
İREM KAYLI

ALCHEMİLLA V., HYSSOPUS O. VE RHEUM P. BİTKİLERİNİN B16F10 MELANOMA 
KANSER HÜCRESİNİN METASTAZ YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

BİYOLOJİ

13 SİNEM KELEŞOĞLU 
HANDE TÜRKMEN

BAKTERİLER KULLANILARAK FINDIKTAKİ KÜLLEME HASTALIĞI İLE MÜCADELE BİYOLOJİ

14 DİDE IRMAK ÖZÇELİK DOĞAL MİNERALLERDEN ISITILMIŞ DOLOMİTE İLE ÇİNKO SÜLFATIN 
DEZENFEKTAN OLARAK ETKİSİ

BİYOLOJİ

15 DİLARA KARAKAŞ EKMEKLİK BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) BİTKİSİNİN AZOTOBACTER 
CHROOCOCCUM İLE AŞILAMANIN BİTKİNİN VERİM VE BESİN ELEMENTİ 
KAPSAMINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

16 GÖKÇE KAVAKYANI YOĞURT VE PEYNİR YAPIMINDA COMBUCHA MUCİZESİ BİYOLOJİ

17 DİLARA AYDEMİR 
FARUK ÖZTÜRK

AKTİF KARBON KULLANIMININ S. CEREVİSİAE HÜCRE BÖLÜNMESİ İLE L. 
TERRESTRİS'İN ÖĞRENME HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİ

18 CAN KIVRAK 
GÜZİN BEYZA YILDIZ

APORRECTODEA CALİGNOSA VE TİCARİ EİSENİA FETİDA TÜRÜ TOPRAK 
SOLUCANLARININ FARKLI ORTAMLARDA TÜNEL AÇMA UZUNLUKLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

19 MELİS YÜKSEK BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TESPİTİ İÇİN OPTİK GÖRÜNTÜLEME 
PROBLARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİYOLOJİ

20 ŞEVVAL ÖZEREN 
ÖZGE ÖZKÖSE

ATIKTAN ÜRÜNE YOLCULUK : BİR CEVİZ HİKAYESİ BİYOLOJİ

21 DENİZ ORAN AYVA (CYDONİA OBLONGA) ÇEKİRDEĞİ MÜSİLAJININ BAKTERİYEL SELÜLOZA 
YERLEŞTİRİLMESİYLE YARA İYİLEŞTİRME ÖZELLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ

22 SENA EYÜPREİSOĞLU ROSMARİNİK ASİT İÇERİKLİ KALP KORUMA-NAKİL SOLÜSYONU BİYOLOJİ

23 FURKAN AKİF DURAN JELLEŞTİRİLMİŞ İPEK SERİSİN'İ İLE SİNİR HÜCRELERİ ARASINDA KÖPRÜ 
KURARAK FELÇ TEDAVİSİ

BİYOLOJİ

24 ALP EREN ÇETİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KODLAMA İLE ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR BİYOLOJİ
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 BERKAY ŞİMŞEK GÖLCÜK AFET RİSK ÇALIŞMASI COĞRAFYA

2 BENSU VAROL TERMİK SANTRALİN GÖLGESİNDE CAN ÇEKİŞEN AĞAÇLAR VE ONLARIN 
HALKALARI

COĞRAFYA

3 TUNA TUFAN 
BURAK YUSUF SERT

COĞRAFYA DERSİNDE SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ İLE ARAZİ GEZİSİ 
YAPILMASI

COĞRAFYA

4 KADİR SÖYLEMEZ 
ENES ÖZKILIÇ

OKULUMDAKİ İÇ HAVA KALİTESİNİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZ 
EDİYORUM

COĞRAFYA

5 BENGÜSU ŞİRE EDEBİ COĞRAFYA COĞRAFYA

6 NURSENA KADIOĞLU 
HÜSEYİN SAMET ALEMDAR

MEKÂNIN DİLE GELİŞİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT PLANLAMALARINDA DUYGU 
HARİTALARI

COĞRAFYA

7 MUHAMMED TALHA KURAN ANKARA FATİH SULTAN MEHMET BULVARI ÜZERİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETEN 
BİSİKLET YOLU

COĞRAFYA

8 BARAN TEKCE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK SINIFLARIN GÜRÜLTÜ 
DEĞERLERİNİN MEKANSAL DEĞİŞİM ANALİZİNİN YAPILMASI VE GÜRÜLTÜ 
HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

COĞRAFYA

9 ZEYNEP TOKALAK 
İLKE SARI

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE DÜNYA'YA DOKUNUYORUM COĞRAFYA

10 ALEN NİSA KARACA COĞRAFYA DERSİNDE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI VE WEB2.0 
ARAÇLARI KULLANIMI

COĞRAFYA

11 YİĞİT SAATCİOĞLU 
EMİR AKAL

ERZURUM TABYALARININ JEOSTRATEJİK ANALİZİ COĞRAFYA

12 SELMAN YÜCEL 
ATABERK ÇİFTLİKLİ

OYNAYARAK ÖĞRENİYORUM; TEKNOCOĞRAFYA COĞRAFYA

13 ELMİRA AKKILIÇ 
HACER YETER AKINCI

MALATYA İLİNDE BİR HAMMADDE COĞRAFYA

14 GÜLLÜ SEL 
MERVE ELÇİ

TAŞIN YOLCULUĞU COĞRAFYA

15 SİMGE NUR SEVİM 
ZEYNEP CEBECİ

TÜRKİYE, İTALYA, FRANSA, ALMANYA VE İNGİLTERE'DEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
EKOLOJİK AYAK İZİ KARŞILAŞTIRMASI

COĞRAFYA

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 GÖZDE NAZ YILMAZ 
ADA SU KAVUKCU

ÇOCUKNAME DEĞERLER 
EĞİTİMİ

2 ALİ ERKAM ABUKAN DİJİTAL OYUNLARIN DEĞERLERİMİZE ETKİSİ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

3 KEZBAN ER X KUŞAĞINDAN Z KUŞAĞINA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ DEĞERLERİMİZ 
AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

4 ÖZNUR SARIHAN 
NİLAY ÇELİK

UNUTULMUŞ BİR DEĞER: VEFANIN RESİM SANATININ GÜCÜYLE 
HATIRLATILMASI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

5 MERVE SERTKAYA 
MERVE ÇETİN

EN DEĞERLİ VARLIĞIM ANNEM DEĞERLER 
EĞİTİMİ

6 OĞUZHAN KAYA 
CEM DORA BİLGE

BAŞUCUMDAKİ AKROPOL DEĞERLER 
EĞİTİMİ

7 SİNEM PELİN KAVALLIGİL 
BETÜL EYÜP

DEĞERLER EĞİTİMİNDE UYGULAMALI BİR YAKLAŞIM ÖRNEĞİ:HAYAT TARLAM 
OKUL

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

8 SENANUR KARABULUT DEĞER AKTARIMI ETKİLEŞİM MODELİ UYGULAMASI: CERRE ÇIKMA DEĞERLER 
EĞİTİMİ

9 MELİSA BIYIK 
ESRA NUR YAVUZ

DEĞERLER EĞİTİMİNDE KUŞAK ÇATIŞMASINI FIRSATA ÇEVİRMENİN İMKANI 
ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

10 NİSA YAŞAMALI 
AYÇA TEKİN

KÜLTÜREL KODLARDA KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞMELER: NE? NASIL? NİÇİN? DEĞERLER 
EĞİTİMİ

11 AYŞENUR GÖREN 
İREM KOCA

ARDEP (AKRAN REHBERLİĞİ DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI)'İN UYGULANMASI 
VE AHLAKİ OLGUNLUK ÖLÇEĞİ İLE SINANMASI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

12 İREM BERBEROĞLU 
ZEYNEP TUZLUK

VİRBİL VİRÜSLER VE BİLGİSAYARLARIN SAVAŞI OYUNU İLE ÇOCUKLARIN 
İNTERNETİ GÜVENLİ VE ETİK KULLANIMI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

13 DENİZ MERT ERTURGUT 
GÖKTUĞ ÜNÜVAR

DEĞERLERİMİZLE FİLİZLENEN BEYİNLER DEĞERLER 
EĞİTİMİ

14 SEVDE NUR AYLA 
RÜMEYSA ALKAN

GÖZ KİRASI DEĞERLER 
EĞİTİMİ

15 ŞEYMA NUR BAĞLAYİCİ DUYAN GÖZLER KURAN MEALİ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

16 AYŞE MÜBERRA BOYDAK 
SEDA NUR YAYCI

DEĞERLERİMİ CANLANDIRIYORUM DEĞERLER 
EĞİTİMİ

17 İBRAHİM KOÇ 
MEHMET EMİN ERÇEVİK

O BİR KAHRAMAN DEĞERLER 
EĞİTİMİ
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 FATMA NUR UÇAR 
EMİN SAMİ GENÇ

SIVILAR İÇİN KAPİLARİTE KAVRAMI KULLANILARAK YENİ VE FARKLI BİR 
YÖNTEMLE YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ

FİZİK

2 YUSUF CAN EKİN 
CAN BAYLAV

ORGANİK ATIKLARIN MUKAVEMET, ISI VE SES YALITIMI AÇISINDAN BETONDA 
KULLANABİLİRLİK ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ

FİZİK

3 MUHAMMED ARİF KARAKUŞ MAGNEBINE (MANYETİK TURBİN) FİZİK

4 EMİR AKDAŞ 
DENGİR ŞAHAN KARTAL

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMADA AKILLI KASK 
TASARIMI

FİZİK

5 ENES TUNAY 
TAHA YETKİN

KURU ISITMA FİZİK

6 ALEYNA TURHAN 
ELİF DÖNMEZ

BENİ PRİZDE UNUTMA FİZİK

7 ÇETİN ERDEM KILINÇ ELEKTRONİK TERMOGRAF SİSTEMİ İLE İLAÇLARIN İSTENMEYEN 
BOZULMALARA UĞRAMASININ ENGELLENMESİ

FİZİK

8 DİLA ÇELİK 
IRMAK GENÇ

İPEK KOZASI VE PROTEİNİNİN, YAPI MALZEMELERİNİN SERVİS ÖMRÜ VE 
MEKANİK DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

FİZİK

9 MELİH DEMİRTAŞ SÜPER KAPASİTÖRLERİN (EDLC) TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KULLANIMI FİZİK

10 AYÇE IŞIK ALTIN 
BARTU AYGÜL

GÖRÜNÜR BÖLGE VE YAKIN KIZILÖTESİ (NIR) IŞINLARINI ALGILAYAN MİKRO 
SPEKTROMETRE TASARIMI VE MADDE-RENK ANALİZİ

FİZİK

11 ALİ TUNAHAN IŞIK 
ENİS KEREM ÇAKMAK

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ REFRAKTOMETRE TASARIMI FİZİK

12 DİDEM KOÇ SOĞUK KIŞ ŞARTLARINA GÖRE ASKERİ KAMUFLAJLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ: 
PROJE ASTU-FEDİ

FİZİK

13 RAMAZAN EGE SOLAK 
BORAN OCAK

SOĞUK ZİNCİR BOZULMASINDAN KAYNAKLI ZEHİRLENMELERE KARŞI 
DEDEKTÖR SİSTEMLER

FİZİK

14 RANA KARAMAN ARDUİNO DESTEKLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ, TASARRUFLU ALETLERLE EVLERDE 
ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLANMASI

FİZİK

15 YAĞMUR AĞIN 
ZEYNEP ANA KARAKOÇ

KORUYUCU GÖZLÜK FİZİK

16 SERHAT TÜRK 
CANER KARACA

FARKLI SENSÖRLERLE ATIK SU KİRLİLİĞİ TESPİT SİSTEMİ FİZİK

17 ARDA İNANÇ DUŞTA D3 PREVİTAMİN D3 SENTEZLEYEN UV LAMBA SİSTEMLİ DUŞAKABİN FİZİK

18 YASEMİN TUĞBA ALGIN IŞIĞIN BÜKÜLMESİ VEYA OPTİK HİLELERLE SAĞLANAN GÖRÜNMEZLİK FİZİK

19 YASİN SAYGILI 
OĞUZHAN CEVİZ

DOĞRUSAL DEĞİŞEN FARK TRANSFORMATÖRLÜ (LVDT) TERAZİ FİZİK

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 SİMAY SU KUMBASAR 
SUDENUR GÜLTEKİN

ÜVEZ MEYVESİ ATIKLARINDAN DOĞAL YENİLEBİLİR BİYOFİLM YAPIMI KİMYA

2 ÖZCAN DENİZ BİYOAKTİF DERMATOLOJİK ORGANOFİLİK KİL-NANOKOMPOZİT SENTEZİ KİMYA

3 ADA YILDIRIM 
SELİN ÖYKÜ TANÖREN

EYMİR GÖLÜ SU KALİTESİNİN SCENEDESMUS TÜRÜ MİKROALG İLE 
İYİLEŞTİRİLMESİ

KİMYA

4 SUDE NUR YILDIRIM 
YASEMİN KAVAL

POLİ(VİNİL PİROLİDON)/MAGNETİT NANOLİFLERİN SENTEZİ-FERRO-SPANÇ 
ÜRETİMİ

KİMYA

5 HAMİDE AYÇİN SÖNMEZ 
SENANUR EVECEN

ALTIN NANOPARTİKÜL GLİKOKONJUGAT PROFİLAKTİK İLAÇ DİZAYNI VE İN 
VİTRO UYGULAMALARI

KİMYA

6 NAZAR GÜNEŞ 
EVİNDAR DAYAN

BİTKİLERİN VERİMİNİ ARTTIRACAK GÜBRE YAPIMI VE BİTKİ KORUMA ELDESİ KİMYA

7 BELİZ KARGI 
BORAN DÜŞEN

ATIK PALMİYE LİFLERİNDEN ALEV GECİKTİRİCİ ISI VE SES YALITIMI SAĞLAYAN 
KOMPOZİT MALZEME

KİMYA

8 TİMUÇİN TOPCU 
ELİF GÜVEN

MYTİLUS GALLOPROVİNCİALİS VE MYTİLUS EDULİS KABUĞUNUN ANALİZ 
EDİLMESİ VE KULLANIM ALANLARININ BELİRLENMESİ

KİMYA

9 ROZA YALÇIN FRUKTOZ KAYNAKLI PROTEİN GLİKASYONUNA KARŞI DEFNE (LAURUS 
NOBİLİS) YAPRAĞININ ETANOL EKSTRAKTININ ANTİGLİKASYON AKTİVİTESİNİN 
ARAŞTIRILMASI

KİMYA

10 BEYZA BAYRAM 
ZEHRA EYLÜL SİNLER

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ KAYNAKLI AKTİF KARBON VE POLİSTREN KÖPÜK ATIĞI 
İÇEREN POLİMERİK KOMPOZİT ÜRETİMİ, ÜRETİLEN POLİMERİK KOMPOZİTİN 
YALITIM MALZEMESİ OLARAK KARAKTERİZASYONU

KİMYA

11 AHMET KADİR YALÇINKAYA 
BAŞAK ESER

PAMUK ÇEKİRDEĞİ KÜSPESİ VE PAMUK SAPI KULLANILARAK ALTERNATİF 
KOMPOZİT ÜRETİMİNE EKOLOJİK YAKLAŞIM.SÖKE ÖRNEĞİ

KİMYA

12 İCLAL DİDİN PETROL ATIĞI FULÜEN İLE YANMAYAN YALITIM MALZEMESİ ÜRETİMİ KİMYA

13 RÜMEYSA SELÇUK 
ZEYNEP YILDIZ

ATIK PEÇETEDEN YANMAZ TEKSTİL ÜRÜNÜ ELDESİ KİMYA

14 SELAY NİSA ŞAHİN CAST VE ELEKTROSPİN YÖNTEMLERİYLE ÜRETİLEN NANOZEOLİT KATKILI 
BİYOBOZUNUR PVA/PEKTİN KOMPOZİTLERİNİN KARAKTERİZASYONU

KİMYA

15 BUSE DAMLA EMRE İÇME SULARINDA AĞIR METALLERİN, DEFNE ÇEKİRDEĞİ POSASI 
KULLANILARAK GİDERİLMESİ

KİMYA

16 İDİL BÜYÜKGÖLCİGEZLİ SAFRANİN O VE KRİSTAL VİYOLE BOYAR MADDELERİNİN PYRACANTHA 
COCCİNEA BİYOKÜTLESİ İLE ADSORPSİYONU

KİMYA

17 ZEYNEP DİLARA BALKAN 
İBRAHİM MERT KOTBAŞ

ALZHEİMER HASTALIĞININ TERAPÖTİK UYGULAMALARINDA IN SİLİKO 
YÖNTEMLERLE ASETİLKOLİNESTERAZ VE BÜTİRİLKOLİNESTERAZ 
İNHİBİTÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KİMYA

18 BİLGE NUR ÇAYLI 
İDRİS KARAKAŞ

KARAÇAM KATRANININ DEMİR KOROZYONUNA ETKİSİ KİMYA

19 MEHMET SERTAÇ ÇEKÜÇ ALTERNATİF FİLAMENT OLARAK 3 BOYUTLU YAZICILARDA KULLANILABİLİR 
B4C/RHDPE MİKROKOMPOZİTİNİN SENTEZLENİP BAĞ OLUŞTURMA 
KAPASİTESİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMELER KULLANILARAK 
ARAŞTIRILMASI

KİMYA
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50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 HALİL İBRAHİM KANPAK 
ATA GÜLBANDILAR

DÜZGÜN ÇOKGEN ÜZERİNDEKİ SİMETRİK ŞEKİLLERİN OLUŞTURDUĞU TAM 
SAYI DİZİLERİ

MATEMATİK

2 MUSTAFA ŞİT TURĞUT 
EMRE TÜRKAY YILDIZÇELİK

SİLİNDİRİK YÜZEYLİ KONKAV PRİZMALAR MATEMATİK

3 ARİF KEREM DAYI POLİNOM DENKLEMLERİN MUTLAK DEĞERCE EN BÜYÜK REEL KÖKÜNÜ 
VEREN BİR YÖNTEM

MATEMATİK

4 AKİF BUĞRA ÇETİN 
CÜNEYT KARAÇUHA

ASAL ÇARPANLAR MODUNDA ÇARPANSAL MOD MATEMATİK

5 SÜLEYMAN KELEŞOĞLU 
MUHAMMET TALHA HATİPOĞLU

FERMAT ? TORİÇELLİ VE NAPOLYON NOKTALARININ OLUŞTURDUĞU 
GEOMETRİK ŞEKİLLERİN İNCELENMESİ

MATEMATİK

6 EGE KABASAKALOĞLU 
TOLGA AVKAN

OLASILIK KULLANILARAK TEMEL FONKSİYONLARIN HESAPLANMASI MATEMATİK

7 ÇAĞRI YILDIZ BİR DÜZGÜN ÇOKGENİN HERHANGİ ÜÇ KÖŞESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE 
OLUŞAN ÜÇGENLERİN AÇILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK

8 TAHA KAAN URAL DÜZGÜN ÇOKGENLERDE VAN AUBEL VE NAPOLéON TEOREMLERİNİN FARKLI 
UYGULAMALARI

MATEMATİK

9 HİLAL ALTINOK 
CEYDA ASUDE TÜZÜN

POLYA'NIN SAYMA YÖNTEMİ İLE MACMAHON'UN RENKLİ ÜÇGENİNİN 
DÜZGÜN ÇOKGENLERE GENELLENMESİ

MATEMATİK

10 OĞUZHAN DENİZCİ AKILLI PİSAGOR BAĞINTISI MATEMATİK

11 CEREN KAVAK MORLEY TEOREMİNİN 3 BOYUTA UYGULANIŞI MATEMATİK

12 FURKAN GÖĞÜŞ DİZİLERDE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ KOMBİNATORİK UYGULAMALARIYLA 
BULMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MATEMATİK

13 ASLI AKSOY 
ECEM ÇEPOĞLU

NUMARALANDIRILMIŞ GEOMETRİK SÜSLEMELERDEKİ ŞEKİLLERİN KONUMLARI MATEMATİK

14 ÖYKÜ İLBASMIŞ 
MUHAMMED UTKU ASKER

NAGEL DOĞRUSUNUN FARKLI BİR İSPATI İLE OLUŞAN YENİ GEOMETRİK 
TEOREMLER

MATEMATİK

15 İLAYDA AVCI VİGENERE ŞİFRELEME YÖNTEMİNİN TEK VEYA ÇİFT BÖLEN SAYISINA GÖRE 
KRİPTO SIRALI İKİLİLERİ İLE ŞİFRELENMESİ

MATEMATİK

16 AHMET ENİS GÜVEN 
İSMİCAN RUHİLDA YAYLAGÜL

HİPERBOLİK GEOMETRİNİN POİNCARE DİSK MODELİ İNCELEMELERİ VE 
MOZAİK ŞİFRELEME ÇALIŞMASI

MATEMATİK

17 YİĞİT DUMAN 
ECE ŞENGÜL

ARDIŞIK FİBONACCİ DÖRTGENLERİ MATEMATİK

18 OLCAY ORANSOY BAZI ÖZEL DOUBLE VERTEX ÇİZGELERİN WIENER INDEKS DEĞERLERİNİN 
GENELLEŞTİRİLMESİ

MATEMATİK

19 YUSUF SABRİ DEMİRKAYA TAM SAYILI PİSAGORLAR MATEMATİK

20 NUSRET ATIF GÖBÜTOĞLU BİR KÜME PROBLEMİNDEN HAREKETLE KRİPTOGRAFİK ŞİFRELEME YÖNTEMİ MATEMATİK

21 ECEM SERAY ALAÇAM PERMÜTASYONLU PROBLEMLERE FİBONACCİLİ ÇÖZÜM MATEMATİK
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 CEMİL DENLİ 
ALİ TOSUN

ÇUKUR DİZİSİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ

PSİKOLOJİ

2 GÖKNUR ELBAY 
CERENAY GÜLBAHÇE

AYNA AYNA SÖYLE BANA... PSİKOLOJİ

3 MELİSA DENİZ 
ZEYNEP AKALIN

GÜNLÜK DÖNERLİ OTURMA SİSTEMİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE 
OTURDUKLARI SIRALARA ZARAR VERME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI

PSİKOLOJİ

4 BUSE DİKMEN 
FUNDA AKSÖĞÜT

ÇÖZÜM ODAKLI KISA SÜRELİ TERAPİ YÖNTEMİNİN ALZHEİMER HASTA 
YAKINLARININ YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ: DENEYSEL DESEN ÖRNEĞİ

PSİKOLOJİ

5 CİHAN SEVİNÇ 
EZGİ KARTAL

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTELİZM (PHUBBİNG) DAVRANIŞLARININ 
NEDENLERİ VE YAŞAMLARINDAKİ ETKİLERİ

PSİKOLOJİ

6 HAŞİM YİĞİT KÖROĞLU DEVLET VE ÖZEL FEN LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SOSYAL 
MEDYA, İNTERNET VE DİJİTAL OYUNLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI (MERSİN İLİ ÖRNEĞİ)

PSİKOLOJİ

7 İPEK ÇAKIROĞLU 
SENİHA LAL İDİKUT

ÇOKLU ZEKA KURAMI ÜZERİNDEN KAYGI KAVRAMININ ARAŞTIRILMASI PSİKOLOJİ

8 HASANCAN DAL 
CİHAT ÇAĞRI ÇAM

ERGENLERDE ALGILANAN DUYGUSAL İSTİSMAR DÜZEYİNİN ÇEŞİTLİ 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

9 CENNET SEDEF TUFAN 
İREM ALTIN

TİP 1 DİYABETLİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK TUTUM VE İNANÇLARININ 
AKADEMİK-SOSYAL YAŞANTILARINA ETKİSİ

PSİKOLOJİ

10 ZEYNEP İREM ATLI İNSTAGRAM KULLANICISI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SANAL KİMLİK DÜZEYLERİNİN 
NARSİSİZM VE SOSYAL DUYGUSAL YALNIZLIK DÜZEYLERİYLE İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

11 MERT KAPUKIRAN 
BURAK BOZ

ÜSTÜNLERİN ÜSTÜNLÜK MÜCADELESİ PSİKOLOJİ

12 İLAYDA NUR BUDAKOĞLU 
PELİN NAZ YILDIZ

YENİ BİR ENTEGRASYON BİÇİMİ: EMPATİK - ENTEGRASYON PSİKOLOJİ

13 AYŞE NUR ERPOLAT 
YAREN KARTAL

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA HATALARINA VERİLEN GERİ 
DÖNÜTLERE YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ VE YABANCI DİL 
ÖĞRETMENLERİNİN GERİ DÖNÜT UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

PSİKOLOJİ

14 İDİL EKİNAY FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ MÜZİK TÜRLERİNE GÖRE 
OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

15 DERYA ŞAHİN 
FERİDE ŞEKERCİOĞLU

İNSANI AKILLI TELEFONA BAĞLAYAN YAŞANTILARI MIDIR? PSİKOLOJİ

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 ZEYNEP AKIN SANAL ORTAMLARDA HAK ARAMA KONUSUNDA SERGİLEDİĞİMİZ 
DÜŞÜNCELERİMİZ VE GERÇEKLER

SOSYOLOJİ

2 AYŞE SENA ŞENTÜRK 
MELİSA KAYA

KADINA ŞİDDET GERÇEĞİ VE ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 
ÖNERİSİ

SOSYOLOJİ

3 NİL İLAYDA EGE 
EMİN BURAK ŞENER

KADIN MAHKUMLARIN CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN 
İSTİHDAMA YÖNELİK KATKILARINA İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR 
ARAŞTIRMA

SOSYOLOJİ

4 ESRA KURNAZ 
MELİKE SAĞDIÇ

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK VE MAĞDURİYET 
DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ(MALATYA 
ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

5 SEYYİT EFE GÖZÜBÜYÜK 
BEGÜM YÜKSEL

EĞLENCE ANLAYIŞININ MEKâNSAL DEĞİŞİMİ: KORKU EVLERİ ? ODADAN KAÇIŞ 
ÖRNEĞİ

SOSYOLOJİ

6 DAMLA EFİL 
YUSUF HALİL

ŞİDDETİ ÇÖZÜMLEYEREK ÇÖZMEK SOSYOLOJİ

7 BUSE SİVRİ 
SUDENAZ DİNÇER

ÇUKURDAKİ KADINLAR SOSYOLOJİ

8 AYÇA DURUMEL KIZ-ERGENLERİN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLİŞKİLİ GÖRÜŞLERİ (NİĞDE İLİ 
ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

9 DAVUT SERHAN AYDIN 
MUHAMMET ONUR TAPU

ALGI YÖNETİMİMİZİ ELE GEÇİREN REALİTE PROGRAMLARI SOSYOLOJİ

10 ZEYNEP TUFAN 
EBRAR GÖKCE

OKULDA ÖĞRENİYORUZ KADIN ERKEK EŞİT BÜYÜYORUZ SOSYOLOJİ

11 SERAY ŞAHİNLER 
SEMA NUR AYDIN

KAYNAŞARAK ÖĞRENİYORUM(KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNDE OLUMLU 
BENLİK ALGISI)

SOSYOLOJİ

12 ECE NUR TOPTAŞ 
ŞURA NUR DANIŞMAN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARI SOSYOLOJİ

13 BUSE ÖZENÇ 
YASEMİN EDA ÜSTÜN

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU SOSYOLOJİSİ: AİLELERİN SOSYAL İZOLASYONU, 
TOPLUMLA YABANCILAŞMASI VE OTİZM METAFORLARININ BELİRLENMESİ 
(BALIKESİR ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

14 BEYZA YURT YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİMİZ VE TOPLUMSAL BAKIŞ SOSYOLOJİ

15 ROJİN ASLAN VAN TÜRKÜLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ SOSYOLOJİ

16 HÜMEYRA BEKAR 
İLAYDA KADI

YENİ BİR YÖNETİM VE İLETİŞİM TARZI OLARAK OKUL WHATSAPP GRUPLARI SOSYOLOJİ

17 BİLGEHAN KÜTÜK 
GAMZE KOÇARSLAN

60'LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE ADANA'DA SİNEMA GELİŞİMİNİN SOSYOLOJİK 
AÇIDAN İNCELENMESİ

SOSYOLOJİ

18 ENVER EREN 
MELİH DENİZ ŞAHİN

KENDİ YANSIMASINDA KENDİNİ YOK ETMEK: HİKAYELİ BİLGİSAYAR OYUNLARI 
VE GENÇLERDE YABANCILAŞMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

SOSYOLOJİ

19 DİLAY ERGENÇ 
AYŞE ÖZCAN

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN SOSYOLOJİK ANALİZİ SOSYOLOJİ
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 AHMET EMİN KAYA 
ENES MALİK YÜKSEK

İNGİLTERE, RUSYA, ALMANYA, AVUSTURYA, FRANSA VE İTALYA'DA OKUTULAN 
TARİH DERS KİTAPLARINDA ERMENİ MESELESİNİN İŞLENİŞİ

TARİH

2 ÖMER AKSOY 
HAMZA OKAN

TARİHE YOLCULUK ATÖLYESİ TARİH

3 FATMA ECE SEZER MEDENİYETLER TARİHİ ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME TARİH

4 HABİB KANDEMİR VİLAYET SÂLNÂMELERİNİN ŞEHİR VE KURUM TARİHLERİNE KATABİLECEKLERİ 
BOZÜYÜK ÖRNEĞİ ( 1885-1907)

TARİH

5 İLKNUR ŞAHİNBAŞ 
İREM ŞİMŞEK

KÜLTÜREL MİRASIN SİMGESİ: SÜRMENE ? BAYBURT KERVAN YOLU TARİH

6 ELİF SUDE ARSLAN ANNE SÜTÜ VE İSİN İĞNEYLE YARATTIĞI KÜLTÜR MİRASI: ANADOLU 
KADINININ BEDENİNE NAKŞETTİĞİ SESSİZ DİLİ GELENEKSEL DÖVME

TARİH

7 DENİZ YILDIRIM GAZİANTEP KİTABELERİNİN DİLİ TARİH

8 SERRA SÖNMEZ 
SEMANUR ŞENER

OSMANLI DEVLETİ'NDE SOKAK KÖPEKLERİ TARİH

9 HÜSEYİN ERYILMAZ 
ULAŞ DEMİRCİ

TARİHE BİRDE BURADAN BAK! TARİH

10 RANA DEMİRCAN 
İNCİ NAZ OLCAYTO

İŞGAL GÖLGESİNDE İSTANBUL SOKAKLARI TARİH

11 FEYZA ÖZKAN 
NAGİHAN GÜRLER

UMAY ENE'DEN FATMA ANA'YA; YOZGAT OCAKLI GELENEĞİNDE ORTA ASYA 
TÜRK KÜLTÜRÜ VE İNANCININ İZLERİ

TARİH

12 ESRA NUR AKTÜRK 
EMİNE ŞİRİN

KIZIL ELMA '' HEDEFİN ÜLKÜN, ÜLKÜN HEDEFİN OLSUN'' TARİH

13 RIDVAN BURAK ÜNAL 17. YÜZYIL SONLARI SEFERDEKİ BİR OSMANLI ASKERİNE VERİLEN YİYECEKTEKİ 
KALORİ MİKTARI VE DAĞILIMININ GÜNÜMÜZ HESAPLAMALARIYLA VE 
DÖNEMİN AVRUPA'SIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

TARİH

14 YAVUZ SELİM SARIBAŞ 
EMİR KÜRŞAT AKDENİZ

İKİ GÖZÜM İKİ ÇEŞME TARİHİ AMASYA ÇEŞMELERİ TARİH

15 İLAYDA ÇETİNDAĞ 
EMİNE NUR SUBAŞI

GÖBEKLİTEPE YILINDA GÖBEKLİTEPEYİ NE KADAR TANIYORUZ? TARİH

16 EDA GÜLTEKİN TEZGAHTAN TUVALE UŞAK HALILARI TARİH

17 ZEYNEP AYDEMİR 
ESRA ÇAKIR

ZİHİN HARİTAMDA ,DÜNYA BELLEĞİ TARİH

18 YUSUF AĞAÇ İNGİLTERE, NORVEÇ, TÜRKİYE VE İRAN'DA BANKNOT İKONOGRAFİSİ: 
KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

TARİH

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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50.

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 TANER GÜZEL 
HASAN ÇİRKİN

TESAP İLE GİDELİM HER YERE: TEKERLEKLİ SANDALYE APARATI TEKNOLOJİK 
TASARIM

2 GÖKÇENAZ ÖZGEL 
MUSTAFA MERT ÖZGEL

VÜCUT SU ORANI ÖLÇÜMÜNDE YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN BİR SİSTEM TEKNOLOJİK 
TASARIM

3 AHMET AKİF KAYA VISION - BİLGEGÖZ (GÖRME ENGELLİ DOSTU AKILLI KOL SAATİ) TEKNOLOJİK 
TASARIM

4 MUSTAFA YALÇIN 
OĞUZHAN TUTKAN

KİŞİSEL EŞYA EMANETÇİSİ TEKNOLOJİK 
TASARIM

5 YUNUS EMRE ERDEM MEŞE ORMANLARI İÇİN AĞAÇLANDIRMA ROBOTU: SİNCAP TEKNOLOJİK 
TASARIM

6 SUDE AKSARAY 
SERENAY AKGÜN

KABLOSUZ VERİ AKTARIMI VE FLEX SENSÖR KULLANILARAK ÖĞRENEBİLEN 
PROTEZ EL TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ

TEKNOLOJİK 
TASARIM

7 GÖKHAN KONAL 
BEKİRCAN KÖSE

AFAZİ HASTALARI İÇİN ETKİLEŞİMLİ ROBOTİK ELDİVEN TEKNOLOJİK 
TASARIM

8 EMİNE ÇELEBİ 
YASEMİN DEMİRAL

ARTIK ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ASLA ARAÇ SÜREMEYECEK TEKNOLOJİK 
TASARIM

9 HACI HASAN CESUR BOĞULMALARA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMLİ AKILLI BONE TEKNOLOJİK 
TASARIM

10 AHMET AKDAĞ 
OKAN ÇELİK

BAYKUŞ İLE GÖZÜN ARKADA KALSIN TEKNOLOJİK 
TASARIM

11 KADİR TUTAR 
İSMAİL YİĞİT

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ ÇIKIŞ 
KARTI TASARIMI (EOSİP)

TEKNOLOJİK 
TASARIM

12 MEHMET YALPI GERÇEK ZAMANLI İZLENEBİLEN BEBEK TAKİP SİSTEMİ ? BTS TEKNOLOJİK 
TASARIM

13 BUŞRA ÜZÜMCÜ 
GAMZE KOFAN

SABUN YOKSA SU YOK!.. TEKNOLOJİK 
TASARIM

14 ÖMER AKTAŞ 
HAKTAN ATEŞ

SARIKIZ ARIYOR,GÜVENLE DOĞUMUNU YAPIYOR TEKNOLOJİK 
TASARIM

15 YÜKSEL YURTBAHAR 
EGEMEN BOZCA

YAPAY ZEKÂ İLE ARAÇLARDAKİ ÇOCUK KİLİTLERİNİN KONTROLÜ TEKNOLOJİK 
TASARIM

16 HAMZA MESUT AĞIR RAMPAMDAN ÇEKİL TEKNOLOJİK 
TASARIM

17 HALİME HALE GÖKCAN 
EREN AKÇİN

ULUSAL 3 BOYUTLU BİYOLOJİK ÖRNEK ARŞİVİ YARATMAK İÇİN KÜRESEL 
TARAYICI VE İZLEME PROGRAMI

TEKNOLOJİK 
TASARIM

18 BEDİRHAN EMRE KÖSE 
AHMET ARDA TAMAHKAROĞLU

FİZİK TEDAVİ VE GELİŞİM AMAÇLI ROBOT PANEL TEKNOLOJİK 
TASARIM

19 ONUR YAŞAR 
HAMİ GENÇ

KALEKOLLARDA KULLANILABİLECEK KULE ÜSTÜ OTONOM SİLAH SİSTEMİNİN 
TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

TEKNOLOJİK 
TASARIM

20 SELİN ZEYNEP ERTAN YAPAY ZEKAYLA GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI TEKNOLOJİK 
TASARIM

21 SANEM PARLAK 
ZEYNEP BESKAN

KARA TREN GECİKİR, BELKİ HİÇ GELMEZ... TEKNOLOJİK 
TASARIM

22 OKAN DEMİR BAYKAL 
TANKUT ÇEKİÇ

RASPBERRY Pİ İLE GÖRME ENGELLİLER İÇİN YARDIMCI TEKNOLOJİ TASARIMI TEKNOLOJİK 
TASARIM
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 NERİMAN ELİF AKKOÇ 
NESLİHAN DÖNMEZ

EDEBİ ŞAHSİYET TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

2 BUSE NUR DEMİRCAN 
KÜBRA KAYAAL

DAĞARCIK:TÜRKÇENİN ZENGİNLİĞİNE YOLCULUK TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

3 BENSU ŞENEL 
GÖKÇE SU AKSOY

SOSYAL MEDYADA YAPILAN ŞİİR PAYLAŞIMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİN 
SORGULANMASI: INSTAGRAM ÖRNEĞİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

4 ŞİMAL SONTEPE 
SÜMEYYE DEMİR

SEVGILI PULBIBER MAHALLESI SAKINI: KOMSUYUZ, MEKTUP ARKADASIYIZ, 
EDEBIYATIN SOFRASINDAYIZ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

5 ESRANUR AKBULUT 
YAREN TÜRK

SOYUTTAN SOMUTA KÜLTÜREL MİRASIMIZ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

6 MUHAMMED AKGÜMÜŞ İSTANBUL'UN EDEBİYAT HARİTASI TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

7 SİBEL ATEŞ 
BEYZA KUTMURAL

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DÖNEMLERİNİ OKEY 
OYUNU İLE ÖĞRENMESİ (ŞUARA-I OKEY)

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

8 CANSU TÜRK 
CEREN KEKLİKÇİ

ORHUN ABİDELERİ'NİN İLK ORTA VE LİSE MÜFREDATINDA YER(SİZLİK)İ VE 
ÖNEM(SİZLİK)İ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

9 GÜLİZ DOĞAN EDEBİYATTA DEY-BOZ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

10 ALİŞAN ÇELİK NASREDDİN HOCA ARAMIZDA TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

11 KENAN İLBER ERSAN OKUMA KÜLTÜRÜ EDİNDİRMEDE BİR YÖNTEM DENEMESİ, ETKİNLİK VE ÜRÜN 
ODAKLI OKUMA ATÖLYELERİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

12 ELİF SERGEN 
ECE SERGEN

EDEBİYAT ENGEL TANIMAZ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

13 SÜMEYYE SILA YILDIZ 
ZEYNEP YAMAN

ÇAĞRIŞIMSAL METİNLERLE KELEBEK ETKİSİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

14 MELİKE SARIKAYALI 
ESRANUR YENER

YAZIMI KARIŞTIRILAN KELİMELERİN ÖĞRENİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLEN E-MATERYALİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

15 ÖZGÜR NESANIR 
İREM GÜLEÇ

IŞIKTAN SESLER TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

16 KAAN ZEYREK 
BATUHAN UĞUR

EDEBİ TAKVİM TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

17 ESMA NUR AYDIN 
NAZAN BALIKÇI

ELEŞKİRT YÖRESİ GEÇİŞ DÖNEMİ ADETLERİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

18 BURCU ÖZÜTEMİZ 
SEVDE NUR BOZKURT

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM 
BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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PROJE No ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 AHMET SAİD GÖKSU ACİL YARDIM HİZMETLERİYLE İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK MOBİL 
UYGULAMANIN TASARLANMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (CONSERVA)

YAZILIM

2 EDİZ YAKUPOĞLU 
FIRAT HACIOĞLU

ULUSAL PARMAK İZİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YAZILIM

3 YAKUP KARAGÜZEL 
EMİR SARIYILDIZ

KİMYA DERSİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMASI VE MOLEKÜL 
MODELLERİ

YAZILIM

4 OĞULCAN AKBAŞ 
HAKAN BARIŞ PAZAR

KANTİNİMDE SIRA YOK - SÜPER KANTİN YAZILIM

5 ONUR GÖK 
ESAT ÇETİNTAŞ

ÖĞRENENLERİN DİJİTAL VATANDAŞLIK ALGISINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÜÇ 
BOYUTLU DİJİTAL ÖĞRENME DENEYİMİ TASARIMI: DİSCİTY©

YAZILIM

6 TEOMAN EFE KUDAY 
AYBERK KAAN GÜNEŞ

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNOLOJİSİNİ KULLANARAK HASAT YAPAN OTONOM VE 
YARI OTONOM ROBOT

YAZILIM

7 İLKER BARAZ 
EMRULLAH TURĞUT

SESLİ PROSPEKTÜS YAZILIM

8 DENİZ YAĞMUR ÜREY 
CAN JOZEF ŞAUL

DERİN ÖĞRENME İLE ERKEN ZATÜRRE TEŞHİSİ YAZILIM

9 ATA KARAVELİOĞLU 
EMRE TÜRKELİ

CİLT KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSE YARDIMCI: BEN AVCISI YAZILIM

10 TUĞRA BERKSU FAZLIOĞLU ARCODA (AUGMENTED REALITY CHILD OF DEAF ADULTS) YAZILIM

11 ABDULLAH IŞIK 
UMUT ŞENOL

GÖRME ENGELLİLER İÇİN NESNE, MEKAN TANIMLAYICI YAPAY ZEKA SİSTEMİ 
VE VERİ SETİNİN GELİŞTİRİLMESİ

YAZILIM

12 EREN ŞEN CEPHALO-HOME YAZILIM

13 BERAT KOÇ 
DOĞAN ÇAĞATAY

TARIMDA FE.Y.Z V:1.0 FENOTİPLEME VE YAPAY ZEKA YAZILIM

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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50.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN               
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

ZEYNEP DİKLE 
ARDA MAVİ SİNAN DAĞ SESGORİTMA KODLAMA

ŞEYMA HATUN GÜSER 
TARIK ERDEL GÜLER KAYADELEN MYANMAR'DA UNUTULMUŞ TÜRKLER TARİH

ÖYKÜ SİMAY ŞAĞBAN 
MELİKE NUR DUMLUPINAR IŞIN ERDOĞAN GELECEĞİN OKULLARI COĞRAFYA

BEYZA BAYRAM 
AYBÜKE HALICI SEMRA ÇELİK YENİGÜN

PRİNA (ZEYTİNYAĞI FABRİKA ATIĞI), POLİSTREN, 
CAM KÖPÜĞÜ VE ODUN TALAŞI GİBİ ATIK 
MALZEMELERDEN YARARLANARAK ELDE 
ETTİĞİMİZ POLİMER KOMPOZİTİN KULLANIM 
ALANLARI

KİMYA

AYLİN ÖZKAN FATMA YUDUM ÖZER AKYÜZ ULAM SPRALİ ÜZERİNDEKİ SAYI İLİŞKİLERİNİN 
İNCELENMESİ MATEMATİK

GÖKÇEN SARIOĞLU 
ASLI DEMİR BARIŞ ÖRGEN

AVUSTURYA'DA YAŞAYAN İKİNCİ KUŞAK TÜRKLERİN 
SOSYAL DIŞLANMIŞLIK DÜZEYLERİNİN SOSYOLOJİK 
ANALİZİ (INSSBRUCK-REUTTE ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

ZEYNEP ÖZKUNDAKCI ZERRİN BENAL HEPSÖĞÜTLÜ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI UV ŞİDDETİNİN 
GERÇEK ZAMANLI ÖLÇÜMÜ FİZİK

BAHADIR ALP SELAY ZERRİN BENAL HEPSÖĞÜTLÜ
KABARTGAÇ: GÖRME ENGELLİLER İÇİN 2 BOYUTLU 
RESİMLERİ TİTREŞİM İLE ALGILATAN ELEKTRONİK 
YÜZÜK

TEKNOLOJİK 
TASARIM

BUSE DİKMEN SEDAT ALTAŞ KUŞAKLARARASI ETKİLEŞİM MODELİ UYGULAMASI: 
ODATA VE ODTEGİN 'DEĞER'Lİ ETKİLEŞSİN

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

MELEK GÜVERCİN 
MEHMET POLAT ENVER EKİNCİ

HAMSTERLARIN, KOKU HASSASİYETLERİNİN, 
PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEREK 
İNSAN YARARINA EĞİTİLMESİ.

PSİKOLOJİ

TARIK ALPARSLAN AYGEN MEHMET KALEM

ALZHEİMER HASTALIĞINDA MUSCARİ VE 
PETUNİA BİTKİLERİNİN ASETİLKOLİNESTERAZ 
VE BUTİRİLKOLİNESTERAZ ENZİM İNHİBİSYONU 
ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİ

49. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ  FİNAL YARIŞMASI   
SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ   
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50.

İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI

DANIŞMAN ÖĞRETMEN               
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

İSMAİL BAŞER KENAN AKMAN ATIK PİL TOPLAMA MEKANİZMALARI GELİŞTİRME TEKNOLOJİK 
TASARIM

SİNEMİS IŞIK İLDAY 
SUDENUR BULUT HACER MODUK KAĞITTAN KARAKTERLER TÜRK DİLİ VE 

EDEBİYA

ALEYNA GÖKNİL GÖKSU İLKNUR GENÇ ARI EKMEĞİ KULLANILARAK SÜT KAYNAKLI YENİ 
BİR FERMENTE ÜRÜN ELDE EDİLMESİ BİYOLOJİ

UMUT ATACAN PAMUK ONUR AYDOĞMUŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA 
ALTERNATİF: MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİ KİMYA

MELİH ŞAHİN KEMAL ÇELİK ÇOKGENSEL SAYILARLA 3 BOYUTLU TOPLAMSAL 
YAPILAR, GENELLEŞTİRİLMELERİ VE ÖZELLİKLERİ MATEMATİK

İBRAHİM MUHAMMED ÇEVİK ERTUĞRUL EŞKİN
9.10^K İLE BÖLÜNEBİLMEDE YENİ BİR 
KURAL VE KRİPTOLOJİDE KULLANIMININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

MATEMATİK

GÜLŞEN EROL MEHMET AKSOY
DÖRT KÖŞE UYGULAMASIYLA ÇOCUKLARIN İHMAL 
VE İSTİSMAR NİTELİKLİ DAVRANIŞLAR HAKKINDA 
BİLİNÇLENDİRİLMESİ

PSİKOLOJİ

AYŞE UYANIK ÜMMÜ KÜLSÜM UYANIK BENDEN BİZE DOĞRU DEĞERLER 
EĞİTİMİ

MİRAÇ KARADAĞ AKİF BUMİN SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI SOSYOLOJİ

BERK ALAATTİN BEKTEMUR 
ASLI DOĞU YASİN KAPLAN

COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE STEM - KODLAMA 
ÖRNEĞİ: MOBİL METEOROLOJİ İSTASYONU VE 
MİLLİ RASAT BANKASI

COĞRAFYA

MUSA SADIK ÜNAL ERSİN ERTÜRK
GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN SESLİ VE 
HİSSEDİLEBİLİR RESİM OKUMA SİSTEMİNİN 
GELİŞTİRİLİP PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ

KODLAMA

ERCÜMENT YAVUZ KORKMAZ ERDİL İŞERİ
UNUTULAN ZAFER: 1897 OSMANLI-YUNAN 
SAVAŞI'NIN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ VE OSMANLI 
TOPLUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TARİH

UYGAR ERASLAN 
ATAKAN BERK AYLİN SANDAL DİYABET ÖNTANISI İÇİN TAŞINABİLİR TAYİN 

PLATFORMU VE DEDEKTÖR GELİŞTİRİLMESİ KİMYA

SILA ÖZİNAN 
EYLÜL ŞİMŞEK DENİZ SARIOĞLU

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN 
KORUNMASINDA KADINLARIN ROLÜNÜN 
SEFERİHİSAR KADIN ÜRETİCİ PAZARLARI 
ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ

SOSYOLOJİ

BERRA NİLAY DÖNER 
AHMET BATUHAN POYRAZ OSMAN KARAKAN COĞRAFİ DOĞAL UNSURLARIN TÜRKÜLERE 

YANSIMASI (SİVAS ÖRNEĞİ) COĞRAFYA

İBRAHİM BERKE YILDIZ 
TALHA VURAN RUHİ AKGÜMÜŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA KAYSERİ TARİH

BURAK GÜNEY MELEK ÇİĞDEM KAHRAMAN ENGELSİZ EV FİZİK

MİHRİBAN BARAK 
MUSTAFA ÖZER GÜLER KARAASLAN

MALVA SYLVESTRİS ÖZÜTÜNÜN TEKSTİLDE KUMAŞ 
YUMUŞATMA APRESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ 
VE TOKSİTİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

ÖMER FARUK BİLHAN FETHİ GÜNER HIZLI VE KABLOSUZ ŞARJ OLAN OYUNCAK ARABA FİZİK

MAZHAR ERDEM ÖZDEMİR SERKAN ZİLAYAZ ÇOK İŞLEVLİ ROBOTİK SİSTEM: SAĞLIK, EĞİTİM VE 
ENDÜSTRİ

TEKNOLOJİK 
TASARIM

ATACAN DOĞAN HAKAN ABBAS JEDI LOSSLESS AUDIO CODEC KODLAMA
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ZÜMRÜT YILDIRIM 
TUĞBA BOZKURT PINAR BODUR KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE OKSİN 

HORMONUNUN KULLANILMASI BİYOLOJİ

ZELİHA PARKIN 
REVŞAN SANCAR DURSUN KARASEKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BATIL VE PARANORMAL 
İNANÇ ALGISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MERSİN 
ÖRNEĞİ

SOSYOLOJİ

İREM CANBOLAT 
AYÇA NUR ALPAY NİHAN BALŞIK SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM PLANLAMASINDA 

BİSİKLETİN ÖNEMİ: ANKARA ÇAYYOLU ÖRNEĞİ COĞRAFYA

ZEYNEP EBRAR AVCIOĞLU 
FEYZA KILIÇ VOLKAN DAMLI PATLAYICI DÜZENEĞİN MİKRODALGA KAYNAKLARI 

İLE UZAKTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ FİZİK

NOYAN ALAKOÇ EMRAH EROĞLU
BİR DAMLA DAHA: MANYETİK AKI 
YOĞUNLUĞUNUN TUZLU SU ÇÖZELTİLERİNİN 
KÜTLECE YÜZDE DERİŞİMİNE ETKİSİNİ İNCELEME

FİZİK

SELİN ALAKOÇ 
PELİN KOÇYİĞİT SERDAR AKGÜÇ ÇOCUKLUĞUMUZA BÜYÜYORUZ, OYNAYARAK 

KEŞFEDİYORUZ
TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYA

EMRE TUNALI MEHMET AKSOY
ONLARA KUCAK AÇ: SOKAK HAYVANLARINI 
İZLEME, BAKIMINI YAPMA VE BESLEME MOBİL 
UYGULAMASI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

AYŞE ULUTAŞ ASUMAN ÇELİK SPLİNTMATİK TEKNOLOJİK 
TASARIM

ZEHRANUR ERTEK 
SEMİHA HAZAR MUSTAFA DİKİCİ GÜNEŞTEN YANSIMALAR: SAPACA COĞRAFYA

MEHMET EREN ARIKAN 
AYHAN KIRIKÇI ASUMAN TAN

YOĞUN ÇAPRAZ BAĞLI POLİANİLİN DESTEKLİ 
KOBALT KATALİZÖR HAZIRLANMASI VE SODYUM 
BOR HİDRÜRÜN HİDROLİZİNDEN HİDROJEN 
ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

KİMYA

MEHMET EMİN İPEKDAL 
MEHMET DURMUŞ FATMA YUDUM ÖZER AKYÜZ KARE KOMBİNASYONU SAYI SİSTEMİNİN KÜP 

ÜZERİNE UYARLANMASI MATEMATİK

ÖZGÜR KARA 
DENİZ KARAKAY HACI VELİ TORUN EYP VE MAYIN KOORDİNATLARINI KÜRESEL 

KONUMLAMA SİSTEMİ İLE TESPİT EDEN DRONE
TEKNOLOJİK 
TASARIM

ZEYNEP SOYALAN SERKAN BOZKURT EDEBİYATTA BUGÜN TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYA

MUSTAFA KEREM DİKİCİ 
ERTAN ERKUT NAL HASAN AVCU BİLİNMEYEN MAKSİMUM ETKİLİ KURBAĞA 

GÜBRESİ BİYOLOJİ

SUDE YAZICI 
MEHMET KAAN ONARAN HASAN AVCU SAHTE BALIN ELEKTROMANYETİK ORTAMDA 

ARILAR İLE TESPİT EDİLMESİ FİZİK

ZÜMRÜTNAZ AVCI 
ELİF NAZLI KESKİN GÜLŞEN KURULAR NANOKİLLERİN ANTİBAKTERİYEL GIDA 

AMBALAJLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA

OĞUZ NURAY 
ARAS MARDİKYAN YOTA(YARI OTONOM TARIMSAL ARAÇ) KODLAMA

BUSE BULUT KADRİ ADANIR
ÖĞRETMENLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİM VE 
DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

İPEK AKYOL 
NİLÜFER KEMER ONUR AKPINAR G6PD ENZİM EKSİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE 

BİYOİNFORMATİĞİN KULLANIMI BİYOLOJİ
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ECENUR GÜNER 
ECE GÜRSOY GÜLDEN BECCELİ

GELECEĞİM YAŞLANMASIN. ORTAÖĞRETİM 
ÖĞRENCİSİ OLAN Z KUŞAĞI MENSUPLARININ 
NÜFUSUN YENİLENME DÜZEYİNE POTANSİYEL 
ETKİLERİ

COĞRAFYA

İSMAİL EREN KANAÇ TEKİN DEMİRASLAN BAB-I ALİ BASKINI'NIN İSTANBUL BASININDAKİ İLK 
YANSIMALARI TARİH

PINAR ECE OPAN 
ALİ EMRE İNCE EMİNE ALTINSOY

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
YAZIMINI KARIŞTIRDIKLARI SÖZCÜKLERİN TESPİTİ ; 
ANDROİD UYGULAMAYLA ÇÖZÜM ÖNERİSİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYA

ÖZGÜR DENİZ DEMİR ERGÜN ERDOĞAN PARÇALANIŞ SAYISINI VEREN ALGORİTMA MATEMATİK
TUNA KARACA 
MELİH MERALLI BİRSEN KARABAL HAYATI İÇERİDE UNUTMA TEKNOLOJİK 

TASARIM

ZEYNEP KAZANCI 
ECEM AYDINLIK GÜLAY DEMİRCİ

PELARGONİUM SİDOİDES KÖK 
EKSTRAKTINDA SENTEZLENEN ALTIN-GÜMÜŞ 
NANOPARTİKÜLLERİN PSEUDOMONAS 
AERUGİNOSA VE CANDİDA ALBİCANS 
PATOJENLERİNE KARŞI İNHİBİSYON ETKİSİ

KİMYA

EMİNE DİLAN ERDÖNMEZ ÖZGE HALİL DUMAN ANLA BENİ KODLAMA

İSMET KAAN YILMAZ
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE ARDUINO'NUN 
BİRLİKTE KULLANIMI: SANAL TUŞLA ELEKTRİKLİ 
SİSTEMLERİN KONTROLÜ

KODLAMA

ÖMER NECMİ KAYHAN 
BETÜL AKÇAKOCA BARIŞ DOĞRUKÖK ARADADEVLETVAR SOSYOLOJİ

ZEHRA AKKUŞ 
AYŞEGÜL DÜNDAR MEHMET ARSLAN

DÜZGÜN YILDIZ ÇOKGENLERDE OLUŞUM 
ÇİZGİLERİNİN ANALİZİ VE YILDIZ KOORDİNATLARLA 
BİR ŞİFRELEME MODELİ

MATEMATİK

ŞEVVAL BİRGÜL ŞENCAN 
ÖVGÜ KEFELİ İDİL KEFELİ ORTA KARADENİZ KIRSALINDA KADIN OLMAK: 

SAMSUN İLİ KAVAK-TEKKEKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ

ZELİHA YILDIZ 
RAHİME YILMAZ MELAHAT SEKMEN

MENGİSEVO'DAN (KÜPE KÖYÜ) ALTINAY'A 
UZANAN GÖÇ (BAFRA 1950-1951 BULGAR 
GÖÇMENLİĞİ)

TARİH
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