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«Dünyadaki her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir; 
ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir.»
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02 Mayıs 2016 Pazartesi
10.00 Açılış Töreni ve Sergi
13.00 Ara
14.00 Sergi
18.00 Sergi Kapanış

03 Mayıs 2016 Salı
10.00 Sergi
13.00 Ara
14.00 Sergi
18.00 Sergi Kapanış

04 Mayıs 2016 Çarşamba
10.00 Sergi
13.00 Ara
14.00 Sergi
18.00 Sergi Kapanış

06 Mayıs 2016 Cuma
10.00 Ödül Töreni

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROGRAMI
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Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasının 47.sini düzenliyoruz. Hepimizin 
bildiği gibi ülkemizin, 2023 yılı için iddialı hedefleri var. Biz de TÜBİTAK olarak, bu hedeflere 
ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini sürekli araştırıyoruz. Bilim-teknoloji alanlarında 
büyük sıçramalar yapan ülkeler bunu nasıl yapmış, bunu inceliyoruz. 

Geldiğimiz noktada işin en önemli hususun insan kaynağı olduğunu ve özellikle de genç 
beyinlerin olduğunu bir kez daha anladık. Yalnızca bilim ve teknoloji alanında değil; tüm alanlardaki 
hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle sahip olduğumuz insan kaynağını geliştirmemizin 
gerektiği ortaya çıktı.

Bu ne anlama geliyor? Nüfusumuzun daha çok küçük yaşlardan belli niteliklere sahip 
olacak şekilde yetiştirilmesi gerekiyor. Çünkü çok iyi hedefler koyabilir, bu hedefleri en iyi 
gerçekleştirebilecek sistemleri kurgulayabilirsiniz. Ancak bu sistemi işletecek nitelikte insanınız 
yoksa başarıya ulaşma şansınız da yok demektir.

Bizlerin yapması gereken, gençlerimizi, öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren, özgüven 
sahibi, girişimci bireyler olarak yetiştirmek; onların yaşadıkları topluma, dünyaya saygılı, dürüst, 
çalışkan ve geçmişi ile barışık bireyler olmalarını sağlamaktır.

Dünyaya baktığınızda, ilerleyen, kendi değerlerini koruyan, halkına yüksek yaşam standartları 
sunabilen ülkelerin en değerli kaynağının bu nitelikteki gençler olduğunu görürsünüz. 

Memnuniyetle görüyorum ki, Türkiye olarak bu anlamda çok ciddi bir potansiyelimiz var. Genç 
nüfusumuz fazla ve gençlerimizde girişimciliğe, yenilikçiliğe dair çok ciddi bir kültür oluştu. Bu 
potansiyeli ülkemiz için bir fırsata dönüştürmek durumundayız. 

İşte bizim TÜBİTAK olarak, yarışmaları desteklemekteki, düzenlemedeki temel hedefimiz de 
bu. Ülkemizi hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 
Lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerimize yenilikçiliği, girişimciliği, ekip halinde çalışma 
yeteneklerini kazandırmak istiyoruz. Gençlerimize, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri 
iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazandırmayı planlıyoruz. 

Düzenlediğimiz yarışmalara yapılan başvuruları gördüğümüzde doğru yolda gittiğimizi 
anlıyoruz ve mutlu oluyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizin ortaya koydukları projeler ile 
gurur duyuyoruz. Fakat bizler için bu yarışmalarımıza başvuran tüm gençlerimiz, emekleri ve 
özgüvenleri sebebiyle yarışmaların kazananlarıdır.

Şimdiden yarışmaya katılan tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarı dolu yıllar diliyorum.

Prof. Dr. A. Arif ERGİN
TÜBİTAK Başkanı
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Sevgili Gençler,
Değerli Eğitimciler,
İlki 1969 yılında düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın ödül 

töreninde daha sizlerle birlikteyiz. Yarışmamızın 47.sını düzenlediğimiz bu yılda da öğrencilerimizin 
büyük emek verdiği projeleri ödüllendirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yaklaşık 13000 projeden 
süzülerek belirlenen 50 kadar projeyi ödüllendireceğiz. Fakat bizim gözümüzde finale kadar gelen 
bütün projeler, gençlerimizin emekleri, özgüvenleri sebebiyle bizim gözümüzde dereceye girmiştir, 
hepsini ayrı ayrı tebrik ederim.

Yarışmamıza Türkiye’nin dört bir yanından bilim ve teknolojiye, bilimsel araştırmaya meraklı 
gençlerimizin her geçen yıl artan bir oranda ilgi göstermeleri bizler için ayrı bir sevinç kaynağı 
olmuştur.

Yarışmamızın ilk kez düzenlendiği 1969 yılında sadece iki alandan –Biyoloji ve Fizik- başvuru 
alırken, bu yıl 12 alanda proje başvuruları alınmıştır. Yıllar içinde hem aldığımız başvuru sayısını hem 
de bu başvuruların bölgesel dağılımını düzenli bir şekilde artmıştır. 

Proje başvuruları bize göstermektedir ki, Türkiye’yi çok parlak bir gelecek bekliyor. Gençlerimizin 
çevrelerinde olup bitene ne kadar ilgili olduğunu, doğru yönlendirme ve desteklerle ne kadar başarılı 
projeler geliştirebileceklerini gösteriyor.

TÜBİTAK olarak gençlerin bilime ilgi ve heyecan duyması; dünyaya dair sorular sormaları, 
araştırmalar yapmaları bizler için çok önemli bir husustur. 

Yarışmamız kapsamında son yıllarda dikkat çekici bir diğer veri de yarışmaya başvuruda 
bulunan kız ve erkek öğrencilerimizin sayılarındaki durum. Son 3 yıl içinde final yarışmasında yer 
alan kız öğrencilerimizin sayısı büyük artış göstererek erkek öğrencilerimizin sayısını aşmıştır. Kız 
öğrencilerimizi ayrıca tebrik etmek istiyorum.

Ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen 
bu yarışmalarla, öğrencilerimize araştırma, girişimcilik, projecilik gibi yetenekler kazandırmayı 
hedefliyoruz. Yarışmalarımızda gençlerimizin, yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri 
iyileştirme ve hayallerindeki projeleri hayata geçirebilme motivasyonu kazanmalarını amaçlıyoruz.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığımız tarafınca yürütülen bu yarışmalara 
gençlerimizin gösterdiği ilgi ve geliştirdikleri birbirinden değerli projeleri, onların proje yapma 
isteklerinin ve kapasitelerinin önemli bir göstergesi olarak görüyoruz.

Sevgili Gençler,
Geliştirdiğiniz projelere baktığımızda, sayenizde hedeflerimize her gün biraz daha yaklaştığımızı 

ve doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Projelerin çoğu, yaşadığı toplumun sorunlarına ve bilimsel 
sorulara odaklanan, bu sorunlara çözüm ve sorulara cevap bulmayı hedefleyen projelerdir. 

Sevgili gençler Hepinize başarılarla dolu yıllar diliyor, sizleri tekrar gönülden tebrik ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme 

Daire Başkanı Vekili
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Bu yıl,
“47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Final Sergisi” ATO Uluslararası Kongre 

ve Sergi Sarayı’nda 02–04 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenleniyor. Türkiye genelinde 13.033 proje 
başvurusu arasından, 12 Bölge Merkezinde yapılan değerlendirmelerin sonucunda belirlenen 221 proje 
Finalist olarak sergiye katılacaktır. Sergi, 02 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10.00’da yapılacak açılış töreniyle 
başlayacak ve 04 Mayıs 2016 günü 18.00’da kapanacaktır. 06 Mayıs 2016 tarihinde saat 10.00’da ATO 
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Oditoryum Salonunda 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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AKILLI PANSİYON SİSTEMİ 
(EĞİTİM KURUMU YATILI PANSİYON AYDINLATMASININ 
ANDROİD UYGULAMA İLE KONTROLÜ)

Dünyada ve ülkemizde sürekli artmakta olan enerji ihtiyacı, var olan enerji kaynaklarımızı verimli 
bir şekilde kullanmamızı zorunlu bir hale getirmekte ve “Enerji Tasarrufu” kavramının önemini 
arttırmaktadır. Enerji tüketimindeki payı %30’lar seviyesine ulaşan aydınlatma elektriği ise tasarruf 
yapılabilecek en kolay enerji tüketim türü konumundadır.

Projemizde eğitim kurumları yatılı pansiyonlarında yat saati ile gün ışıması arasında geceleri 
açık unutulan (yatakhane, etüt odası, koridor, yemekhane) çeşitli aydınlatma sistemlerini Android 
uygulama ile Bluetooth yardımıyla kontrol ederek, doğurduğu enerji israfını ortadan kaldırmayı 
amaçladık. Ayrıca projenin yatılı pansiyon öğrencilerinde, tasarruf bilinci ve enerji israfı konularında 
farkındalık oluşturacağını düşünmekteyiz.

Proje temel olarak iki bölümden oluşacak şekilde planlanmıştır. Birinci bölüm pansiyon belletici 
öğretmen tarafından akıllı telefon/tablet kullanılarak bluetooth aracılığıyla aydınlatma sistemlerini 
kontrol edebileceği Android uygulama kısmıdır. İkinci bölüm ise Android uygulamadan bluetooth 
aracılığıyla gelen komutları (on/off-aç/kapat) işleyerek aydınlatma devrelerini açıp kapatan Arduino 
mikro denetleyici kısmıdır. Projede yaygın bir şekilde kullanılmakta olan mobil işletim sistemi Android 
ve bütün akıllı cihazlarda mevcut bulunan bluetooth haberleşme protokolünün tercih edilmesi 
kullanılabilirliğini ve etkinliğini arttırmaktadır.

Sonuç olarak elde edilen bulgular ışığında enerji bedeli devlet bütçesi tarafından karşılanan resmi 
yatılı pansiyonlarda, aydınlatmadan kaynaklanan elektrik enerjisi israfını önleyerek ülke ekonomisine 
büyük ölçüde katkı sağlanabileceği ortaya çıkmıştır.

Hatice KARABIYIK

PROJE NO: 1

Danışman
Rüşen ŞAHİN
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ANDROİD TABANLI CEP TELEFONLARI İÇİN SARI NOKTA HASTALARI 
VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK 

ARAYÜZ(LAUNCHER) TASARIMI
Bu çalışma görme yetisini tamamen kaybetmiş bireyler ile sarı nokta hastalığının başlangıç ve 

en son evresi dahil olmak üzere tüm evrelerini yaşayan sarı nokta hastalarının android tabanlı cep 
telefonlarında temel işlevleri kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Proje çalışmasında yapılan yazılım 
Android Studio programı ile Java dili kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu yazılımda cep telefonlarının 
temel işlevlerini çalıştıracak bir telefon arayüzü yapılmıştır. Bu yazılımın yüklü olduğu telefonu kullanan 
görme problemi yaşayan bireyler arama, mesajlaşma ve rehber işlemlerini telefon ekranında parmak 
hareketi ve sesli komutlarla gerçekleştirebilir.

Proje kapsamında yapılan yazılımın testleri sonucunda yazılımın arama, mesaj gönderme, mesaj 
okuma ve rehber işlemlerini kullanıcıya yaptırmada başarılı olduğu görülmüştür. Kullanıcılar Braille 
alfabesini bilme zorunlulukları olmadan ve uygulama için eğitim almadan rahatlıkla uygulamayı 
kullanabilmektedirler. Görme engelli ve sarı nokta hastası olan bireylerin günlük yaşantısını 
kolaylaştıran cep telefonu yazılımlarının yetersiz olması sebebiyle cep telefonları bu bireyler tarafından 
etkin olarak kullanılamamaktadır. Bu yazılımın bu alanda ve diğer cep telefonu platformlarında 
yapılacak diğer çalışmalara örnek teşkil etmesi beklenmektedir.

Hakan Emre BOŞAL Hayrettin Kemalettin BAYRAM
Danışman

Mehmet İbrahim TALAN

PROJE NO: 2
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İNSANA DAHA YAKIN BİR YAPAY ZEKAYA SAHİP 
SATRANÇ PROGRAMI 
“CHESS TRAGEDY | CHESSTRATEGY”

Satranç eğitiminde teknolojinin önemi tartışılmazdır. Satranç oyuncularının kendini geliştirebilmesi 
için insanlarla ve insana yakın yapay zekalarla maç yapması önemlidir.

Piyasada Fritz ve Stockfish gibi başarılı satranç programları bulunmasına rağmen bu programların 
oynayış stilleri insana göre genellikle çok daha iyidir. Kasıtlı olarak hata yapan programlarda ise bu 
hatalar çok barizdir. Bir insan hatalarını genellikle oyunun yeterince ilerisini göremediği için yapar. 
Oyuncunun oyunu ne kadar ilerisine kadar görebildiği onun oyun gücüyle orantılı olmasının yanı sıra 
oyuncunun şansına göre de değişebilir. Öyle ki, oyuncu her zaman oyunun çok ilerisindeki hamleleri 
göremez. Göremediğinde ise hatalı hamle yapabilir. Bizim yapay zekamız da buna benzer çalışır. 
Dolayısıyla yaptığı hatalar da bir insanınkine benzerdir.

Satranç oyuncuları çok farklı taktiklerle oynayabilirken, bilgisayarın taktikleri oldukça sınırlıdır. 
Bu durum klasik satranç uygulamalarının kullandığı hızlı çalışan Minimax ve Alfa-Beta Pruning 
algoritmalarının Heuristic’inde (Bilgisayarın hamleleri yorumlamada kullandığı puanlama sistemi) 
çok az değişiklik yapılabilmesinden kaynaklanır. Çünkü bilgisayarlar sadece at, fil, vezir ve kalelere 
verdiği farklı değerlerle farklı Heuristic’lere sahip olabilirler. Oysa biz bu algoritmaları bozmadan 
ve herhangi bir performans yaşamadan bu Heuristic’te çarpıcı bir değişiklik yapabileceğimizi fark 
ettik. Öyle ki artık taş değerlerinden bağımsız olarak bilgisayarın ofansif veya defansif oynamasını 
sağlayabiliyoruz. Bu değişiklik sadece bu iki yeni oyun stilini desteklemekle kalmaz, şu anki farklı 
oyun stillerinin en az 250 kat daha fazlasının oluşturulmasına imkan tanır.

Son olarak, yaptığımız uygulamayı lisanslı satranç oyuncularına da test ettirdik. Onlara anketimizi 
doldurttuk. Bu anket sonuçlarıyla da ofansif ve defansif oyun stillerinin programımızda belirgin 
olduğunu, programımızın yapay zekasının insan zekasına benzerlik gösterdiğini doğruladık.

Halit ÖZSOYÇağrı Sirac PARILDI

PROJE NO: 3

Danışman
Dilşad ACAR
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Bu çalışmada, dünyada ilk defa arı kovanlarının durum ve performansları, android de özel bir yazılım 

kullanılarak tespit edilmektedir. Ve yine ilk defa kovan durumunu ve performansını tespit etmek 
için kovan içi 8 farklı arı sesi, özellikle anaarı (kraliçe) sesi verileri kullanılmaktadır. Arı seslerinin 
bilgisayar ortamına, oradan da cep telefonuna aktarılması için hassas bir mikrofon ve bu mikrofona 
uygun bir ses kartı tercih edilmiştir. Bilgisayara aktarılan arı seslerinin analizlerinin yapılabilmesi 
için arı seslerinin dönüşümü alınmaktadır. Algılayıcı ve dönüştürücülerden ölçülen veriler, bir veri 
alış veriş kartı yardımıyla bilgisayar ortamına, oradan da telefona aktarılmaktadır. Kovan durumunu 
tespit etmek için kovan içi arı seslerinin dönüşümü android giriş parametresi olarak kullanılmaktadır. 
Androidarı uygulaması farklı sonuçlar ile kovan durumunu %94 başarıyla tespit etmektedir. Kovan 
performansının tespit edilmesinde kullanılan androidarı giriş parametresi olarak kovan içinde farklı 
sonuçlar ile arı kovanının performansını %90 başarıyla belirlemektedir.

Bu çalışmada androidarı çıkış ve mesaj bilgisi ile arıcılar, yüzlerce kovanın içinde, istediği arı 
kovanlarını açmadan, kovanlarının durum ve performanslarını öğrenebilirler. Bu sayede arıcılar 
kovanlarına erken müdahale edebilirler. Bunun sayesinde arılarda oğullama, sıcaklık, nem, besi veya 
petek azlığı, kovan içi hastalık, kovanın anaarısız kalması gibi en önemli sorunlar en kısa sürede hiç 
yorulmadan nokta atışı ile çözebilmektedir. Kısaca Dünyada ilk defa Androidarı uygulaması ile arıların 
dilini çözerek onlarla konuşmayı başardık.

Recai YANMAZ Ayberk ESER
Danışman
Hasan AVCU

PROJE NO: 4
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KÜÇÜK ÇOCUKLARIN TELEVİZYONU YAKINDAN İZLEME PROBLEMİNE 
BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

Günümüzde televizyonun olmadığı ev neredeyse yok gibidir. Birçok anne baba çocuklarını 
yetiştirirken onların televizyonu yakından izlemelerine şahit olmuş ve bunu kendilerince yöntemlerle 
engellemeye çalışmıştır. Sevdiği çizgi filmi veya reklamları televizyona yapışık gibi izleyen bir çocuk 
görüntüsünden rahatsız olmayacak anne baba herhalde yoktur.

Çocukların neden televizyonu yakından izledikleri konusunda yapılan bazı incelemelerde bunun 
neden değil sonuç olduğu ve çocuğun göz bozukluğu kusurlarından birine sahip olabileceği 
söylenmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun dikkat çekmek, uyaranların canlılığı vb. gibi sebeplerden 
dolayı da yakından izlediği düşünülmektedir

Peki, çocuktaki bu tür bir davranışı giderme adına çözüm önerileri nelerdir? Genelde verilen 
çözümlerin büyük bir çoğunluğu tavsiyelerden oluşmaktadır. Yaptığımız araştırmalarda, kullanılan bir 
cihaz, araç veya televizyonlara ait bir özellik bulamadık.

İlk çalışmalarımız da mesafe ölçebilen bir sensör ile mesafe ölçülüp tespit edilen sınırın içine 
girildiğinde televizyonun kapatılması ve çıkıldığında ise televizyonu açılması şeklinde çalışabilecek 
bir yapı üzerinde duruldu. Fakat bu yaklaşım keskin bir şekilde çalışıyor ve küçük çocuğun televizyon 
önündeki davranışlarını tam anlamıyla kestiremiyordu.

Bu noktada televizyon önündeki davranışları analiz ederek yakından izleme olayını tespit edip 
belirlenen kurallar çerçevesinde çocuklarda davranış geliştirmeye yardımcı olacak bir yöntem üzerinde 
durulmaya başlandı. Geliştirilecek cihazın çözüm algoritmasının insani düşünceye ve hayata uyumlu 
olması gerekiyordu. Bulanık mantık yaklaşımlarının buna uygun olduğunu gördük ve çalışmamızı 
bulanık mantık ile çözüm geliştirme üzerinde yoğunlaştırdık.

Çalışmamız sonucunda TV’ye ait bir özellik olarak sistemimiz yerleştirildiğinde küçük çocuklarda 
zamanla yakından izleme alışkanlığının kaybolduğunu gördük.

Esra TOPÇUTuğçe MANAVOĞLU

PROJE NO: 5

Danışman
İlyas YAĞCIOĞLU
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GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN 
TOPLU TAŞIMA YARDIMI YAPAN CİHAZ 

VE UYGULAMANIN GELİŞTİRİLİP PROTOTİPLENMESİ
Görme engelli bireyler hayatlarının birçok alanında zorluk çekmektedirler. Bunların başında ulaşım 

sorunu gelmektedir. Şu zamana kadar bir çok sistem geliştirilmiş ancak geliştirilen bu sistemler 
pahalı olmakla birlikte kullanım zorluğundan dolayı kullanımı yaygın değildir. Bu projenin amacı 
görme engelli bireylerin toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları sorunları hem ekonomik hem de 
kullanım açısından kolaylık sağlayan bir sistem geliştirmektir.

Projemizde görme engelli bireylerin otobüsleri anlama ve ulaşım sıkıntıları ön plana alınmıştır. Her 
otobüsün içerisine yerleştirilmiş olan Bluetooth ile bağlanmış olan Arduino devresi kullanılmıştır. Bu 
devre her üç saniyede bir otobüsün ismini Bluetooth aracılığı ile Android telefonlara göndermektedir. 
Android telefona önceden hazırladığımız program ile öncelikle iki cihaz bir biri ile eşleşmektedir. 
Cihazların şifreleri önceden programa tanıtıldığı için herhangi bir izin istememektedir ve otomatik olarak 
eşleşme yapmaktadır. Program etrafta gördüğü otobüsleri Bluetooth adresleri sayesinde tanımakta ve 
görme engelli bireye otobüslerin isimlerini hopörlör veya kulaklık aracılığı ile söylemektedir. Ardından 
eğer kullanıcı yani görme engelli birey telefonun sallarsa cihazlar eşleşmekte ve otobüsün içinde ki 
engelli birey ledi yanmaktadır. Eğer görme engelli birey farklı bir otobüse binmek istiyorsa telefonu 
sallamamakta ve telefon cihaz ile bağlantı kurmamaktadır. Bundaki amaç ise bir başka engelli 
bireyin bu otobüse binmek istemesi ancak farklı bir telefonun bu aygıta bağlı olduğundan telefonunu 
bağlıyamaması ve otobüse binememesidir. Ancak projemizde bu tarz konular göz önüne alınarak 
hem kullanımı kolay hem de pratik bir uygulama geliştirmek en önemli amaçlarımız arasındadır.

Musa Sadık ÜNAL
Danışman

Ersin ERTÜRK

PROJE NO: 6
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MZ SCADA: KONVEYÖR BANT İÇEREN PLC TABANLI 
BİR OTOMASYON SETİ ÜZERİNDE GÖRÜNTÜ İŞLEME DESTEKLİ 
YERLİ BİR SCADA YAZILIMI UYGULAMASI

PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici), fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin 
kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılan otomasyon cihazıdır.

SCADA terimi “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden 
oluşturulmuştur. Türkçe ’ye “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi” olarak çevrilebilir. Genel olarak enerji 
scadası (Elektrik-Su-Doğalgaz) ve proses scadası (fabrika- tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır.

SCADA yazılımları genellikle aşağıdaki özelliklere sahiptirler:

• Grafik arayüz

• İşlemlerin taklit edilmesi (benzetim)

• Gerçek zamanlı ve geçmişe yönelik izleme

• Alarm sistemi

• Veri toplama ve kayıt

• Veri analizi

• Rapor hazırlama

Projemizin amacı maliyetli SCADA yazılımları yerine daha az maliyetli olan PLC Komponentlerini 
kullanarak yerli SCADA yazılımlarımızı yaygınlaştırmak amacıyla bir yazılım deneyimi sağlamaktır. 
PLC giriş ve çıkışlarını rahatlıkla kontrol edilip, özgür bir ara yüz ile üretim sitemlerinin kontrolünün 
yerli yazılımlarımızla sağlanmasıdır. Nihai hedefimiz yerli PLC ve SCADA yazılımlarımızla yerli üretim 
bantlarına ve sistemlerine sahip olmak, markalaşmak ve dünyaya ihraç edebilmektir.

Projenin ilk aşamasında okulumuzdaki Mitsubishi PLC tabanlı otomasyon setine program yazıldı. 
SCADA yazılımı için MX Component kullanıldı. Visual Basic ile grafik destekli ara yüz yazılımı yapıldı. 
PLC giriş ve çıkışları kontrol edilerek setin kontrolü sağlandı. Daha sonra projeye excel’e veri aktarma 
, Log tutma ve alarm özelliği de eklendi.

Projeye ikinci aşamada, C# tabanlı bir form tasarımıyla, kamera ile esnek boyutlu ürün sayma 
ve fazla ürün tespiti uyarısı özellikleri eklendi. Bunu için “AForge” Framework kütüphanesinden 
yararlanıldı. En son ise görüntü işleme destekli ürün sayma özelliği SCADA yazılımına entegre edildi.

Merve TAŞTunahan ÇETİNEL

PROJE NO: 7

Danışman
İbrahim AYDIN
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E-SORUN
Öğrencilere yönelik hazırlanmış günlük veya genel sorunlarının üzerinden gelmeleri için sistemimiz 

tarafından belirlenmiş uzman rehberlik öğretmenleri ile kolayca iletişime gecip isim vererek yada 
isteği doğrultusunda ismini vermeyerek sorunlarını çözmek için destek alıp hayatlarına artı değer 
katabilirler ayrıca rehberlik servisinin ulaşamadığı köy okullarına da rehberlik servisinin ulaşmasında 
yardım edecektir.Bunun yanında uzman kadromuz tarafından hazırlanan anketlere katılarak hem genel 
anlamda hemde kişisel anlamda duygusal olarak ölçümler veya çeşitli veriler toplanabilir, toplanan 
veriler uzmanlar tarafından değerlendirilebilir hale getirilip tüm Türkiye istatistikleri birleştirilebilir 
ve genel tablo çıkartılıp alınan verilere göre önceden yapılması gerekenler hazırlanıp daha bilinçli bir 
toplum oluşturulabilir.

Muhammet EFE Mevlüt Furkan DEMİR
Danışman
Ömer ÇELİK

PROJE NO: 8
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AKILLI ANAHTAR
Günümüzde akıllı sistemler olarak adlandırılan projelerin birçoğunda akıllı telefonlar kullanılarak 

zaman ve enerjiden tasarruf sağlamaktadır. Gelecekte, birçok farklı alanda kullanılan uzaktan 
kumanda sistemleri, akıllı telefon uygulamaları sayesinde artık yerini akıllı telefonlara bırakacaktır.

Akıllı telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi Android işletim sistemidir. Bu nedenle Android 
tabanlı yazılım uygulamaları da birçok firmanın gündemindedir. Bu konuda çok kapsamlı çalışmalar 
yapılmakta ve her geçen gün yeni bir uygulama hayatımızda yer bulmaktadır.

Genellikle akıllı sistemlerde karmaşık elektronik devreleri ve mikroişlemci yazılımları kullanmak 
yerine yaygın olarak Arduino kartları kullanılmaktadır. Arduino, bugün dünyanın en popüler açık 
kaynak donanım projelerinden birisi haline gelmiş durumdadır.

Teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığı düşüncesinden hareketle acaba biz de yapacağımız bir 
proje ile insanların hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz diye başladığımız bu yolda yaptığımız araştırmalar 
neticesinde akıllı telefon ile açılıp kapanabilen bir kapı kilidi projesi yapmaya karar verdik. Projemizdeki 
asıl düşünce ise insanların her gün evlerine, işyerlerine girebilmeleri için yanlarında çok sayıda anahtar 
taşımak zorunda kalmaları veya birçok defa anahtarlarını unutmalarıdır. Bu problemi çözmek için 
akıllı telefonu ve Arduino kartını kullanarak bir yazılım ve donanım arabirimi tasarladık ve projemizi 
başarıyla tamamladık.

Atilla GÖKYusuf Kaan ATAHAN

PROJE NO: 9

Danışman
Tamer TATLISES
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OBEZİTEYE KARŞI VERİLEN MÜCADELEDE 
BİREYLERE OYUN ARACILIĞIYLA ULAŞMA

Günümüzde gençlerin neredeyse tamamına yakını teknolojiyle haşır neşir durumdadır. Bunun 
yanında bilgisayar oyunları gençlerin ve çocukların hayatında çok büyük yer kaplamaktadır. Öyle 
ki bazı bireyler tüm hayatını bir kenara atıp oyun oynamaktadır. Tüm gününü bilgisayar karşısında 
geçirmekte, sportif ve sanatsal aktivelerden uzak kalmaktadır.

Ayrıca birey sportif aktivitelerden uzak kaldığı ve düzgün beslenemediği için ciddi kilo ve sağlık 
problemleri yaşamaktadır. Bunlardan en önemlisi ülkemizde de son yıllarda artan Obezitedir. Yapılan 
ankette ortaya çıkarmıştır ki hayatının neredeyse tamamını oyunlarla geçiren bireyler ciddi kilo 
problemleri çekmektedir.

Ülkemizde oyun oynayan bireylerin çoğu küçük yaştan itibaren oyun oynamaya başlamıştır ve 
yine bu bireylerin çoğu hala aktif olarak oyun oynamaktadır. Bu bireylerde obeziteye yoğun olarak 
rastlanmaktadır. Çocuk yaştan itibaren oynayan bireyler yine kilo problemlerini çocukluk çağında 
kazanmaktadırlar.

Bu sorunun giderilmesi için çalışmalar yapılsa da hala etkili bir çözüm bulunamamıştır. 
Bireylere ulaşmada hala ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Bu tür bireylere ulaşmak yalnızca sanal yolla 
olabilmektedir. Bu yüzden bu bireylere ulaşmak için sanal ortamı kullanma fikri akıllara gelmektedir.

Tarafımızca bu fikir düşünülüp tartışılmıştır. Ve bu bireylere oyun yoluyla ulaşma kararı alınmıştır. 
Basit bir oyun Construct 2 üzerinden tasarlanmıştır. Bu oyun amacına ulaşmış ve bireyleri sağlığına 
kavuşturma yolunda gerçekten işe yaramıştır.

Turgut Berk YÜKSEK Mert ÇAKMAKTEPE
Danışman

Sibel AKPULAT

PROJE NO: 10
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NAP (NESTED ADAPTIVE PREDICTION)

Projemizde görseller (image files) üzerinde çalışabilen kendimize özgü bir tahmin - öngörü 
(prediction) mekanizması (algoritması) geliştirmek amaçlanmıştır. Devamında artık değer kodlaması 
ve entropi kodlaması gelmektedir. Bunun için hedefe uygun olarak ilgili bilimsel kaynaklardan farklı 
araştırmalar yapılmıştır.

Bir tahmin mekanizması elde var olan bir grup veri ile daha sonraki verilerin yaklaşık ya da 
mümkünse tam olarak tahmin edilebilmesini amaçlar. Metinlerde bu işlem önceki harfler ile yazılacak 
harf iken, görsellerde önceki pikseller ve sıradaki piksel olarak ele alınır. Diğer veri türlerinde de 
benzer şekilde bu mantıkla hareket edilir.

Çeşitli veri türlerine göre (ses, video, görsel …) farklı tahmin algoritmaları bulunmaktadır. Her 
biri kendi veri türüne özgü hareket ederek sonuca ulaşmayı hedefler. Çünkü her verinin fiziki olarak 
tutulma şekli (dosya yapısı) aynı değildir. Geliştirdiğimiz tahmin algoritmamız görsel verilerle uyumlu 
olarak çalışmaktadır.

Projemizde Görsel (Image) veriler için geliştirilmiş algoritmalar MED, GAP, HBB… ve bunları 
temel alan LOCO-I ve CALIC gibi algoritmalar incelenmiştir. Buradan yola çıkarak kendi tahmin 
mekanizmamızı (NAP) geliştirdik.

Projemiz C++ dili ile geliştirilmiştir. Sonuçları gerçek uygulamalarda daha net olarak 
gözlemleyebilmek için farklı bit derinliklerine sahip (8 bit Grayscale, 24 bit RGB ve 32 bit RGBA) BMP 
dosyaları üzerinde çalışılmıştır.

Geliştirdiğimiz algoritmamızın özellikle karmaşık görsellerdeki tahmin başarısının diğer 
algoritmalara göre iyi olduğunu gözlemledik. Bu konularda uzman bilim adamlarının yapmış olduğu 
çalışmalardan faydalanarak güzel bir noktaya gelinmiştir. Projeler süreklilik, yenilik ve ilerleme 
gerektiren süreçler olduğundan çalışmamızda yenilikler, deneyler ve algoritmamız üzerinde 
iyileştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

Necim Erdem ÖKSÜZSerhat DANIŞAN

PROJE NO: 11

Danışman
Hakan ABBAS
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İNSANSI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ROBOTU: TESLA
Robotların fiziksel olarak insanlara benzetilmesinin ve bazı insan becerilerini yapabilmelerinin 

yanında acaba bir insan gibi öğrenebilir mi, düşünebilir mi ve en önemlisi fikir üretebilir mi diye 
düşündüm. Kafamı kurcalayan, beni meraklandıran bu sorulara cevap arayışlarıyla bu projenin fikrini 
oluşturdum. Kullanacağım ekipmanı seçerken insanların düşüncelerini en iyi şekilde alabilmek için 
Bilgisayar Beyin Arayüzü sağlayan Emotiv EPOC cihazını kullandım. Robotun dış mekaniğini en iyi 
şekilde üretilebilmek için 3D yazıcı kullandım. Elektronik bölümde Radxa Rock Pro, Arduino Mega 
kullandım. Yazılımda ise Robot Operating System (ROS) kullanarak ana çekirdeği oluşturdum. Python 
ve C++ kullanarak makine öğrenmesi algoritmalarını, konuşma tanıma sistemlerini, görüntü işleme 
yazılımlarını ve hareket mekanizmasının kodları yazdım. Elektronik devreleri EAGLE programında 
çizdim ve çift taraflı PCB’ye bastım. Robotun hareket mekanizmasının kodlarını kendi robotuma 
göre uyarladım ve hareket sistemini başarıyla gerçekleştirmiş oldum. Konuşma tanıma sistemlerini 
arama motoruna entegre ettim ve robotun bu sayede kendine bilgi toplayabilmesini sağladım. 
Görüntü işleme sistemlerinde obje algılama ve yüz algılama teknolojilerini kullandım. Bu sayede 
robot, çektiği resimlerdeki objeleri, yüzleri, yüz ifadelerini algılayıp konuşmasını ve hareketlerini 
buna göre düzenledi. Emotiv EPOC cihazını farklı kişiler üzerinde deneyip sisteminin tüm insanlar 
için kullanılabilir olması için çalıştım ve başka özelliklerle birlikte kombine edip bunu başardım. 
Amacım hareket sisteminde robotun yürümesi, belirli hareketleri yapması ve gördüğü hareketleri 
öğrenerek taklit edebilmesiydi. İlk iki maddeyi amacıma uygun bir şekilde gerçekleştirdim. Robotla 
iletişim kurmanın en basit ve etkili yolu olarak konuşma sistemini seçtim. Bir robotla değilde insanla 
konuşuyormuş gibi bir izlenim vermeyi amaçladım. Bunu gerçekleştirmek için doğal dil işleme 
algoritmalarından yararlandım.

Kağan İNAN
Danışman

Ali BALTA

PROJE NO: 12
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SINIR MUHAFAZA VE İMHA KİTİ (SMVİK)

Bu projede ülke sınırlarının güvenliğini arttırmayı amaçladık. Türkiye’nin devasa büyüklükteki 
sınırlarını insan gücüyle koruması imkansızdır. Bundan dolayı da SMVİK (Sınır Muhafaza ve İmha 
Kiti)’ni ürettik.

Projemiz 2 adet serve motor,1 adet dc motor,1 adet kamera, 1 adet lazer ve 1 adet 18F4550 PIC 
kullandık. Projede serve ve dc motorları 18F4550 PIC’i kontrol etmektedir. PIC’in programlamasını C 
dili ile gerçekleştirdik. Programın ara yüzünü Visual Studio C# yazılımıyla yaptık.

SMVİK(Sınır Muhafaza ve İmha Kiti)’nin çalışma şekli serve motorların üzerine monte ettiğimiz 
kamera bilgisayara görüntü aktarmaktadır. Bilgisayarda fare ve klavye yardımıyla kamera sağa, 
sola,ileri,geri,yukarı ve aşağı hareketini sağladık.Kameralardan aldığımız görüntüde herhangi bir 
tehlike durumunda üzerine yerleştirdiğimiz laser’i bir silah gibi kullandık.Yani herhangi bir olumsuz 
durumda serve motorlar aracılığıyla laseri çalıştırdık. Projemiz bu aşamada kablolu ve bilgisayar 
bağlantısı ile gerçekleşmektedir.

Projede ulaşmak istediğimiz hedef ise SMVİK aracı üzerine yerleştireceğimiz sensörler yardımı 
ile hareketli nesneleri kendi otomatik olarak algılayıp merkez komuta sistemine kablosuz olarak 
aktaracaktır.Komuta merkezindeki kişinin onayı ile SMVİK aracı üzerine yerleştirdiğimiz imha 
ekipmanlarıyla tehlikeli durumu yok edecektir.SMVİK aracını sınırlara belirli aralıklarla yerleştirerek 
akıllı sınırlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Yusuf BAYRAM

PROJE NO: 13

Danışman
Metin ÇETİN
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YENİLEBİLİR ÖZELLİKTE POLİMER MALZEME İLE KAPLANMIŞ YUMURTALARIN 
DEPOLAMA SÜRESİ BOYUNCA MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmada hiçbir işlem uygulanmamış, yıkanmış ve yıkandıktan sonra kaplanmış olmak üzere 
üç farklı yumurta örneği kullanılmıştır. Yumurtaların kaplanmasında Keçiboynuzu çekirdekilerinin iç 
kısımlarından elde edilen polimer malzeme kullanılmıştır. Yumurta örnekleri 28 gün süre boyunca 
0 ve 22 0C lerde ayrı ayrı depolanmış ve depolamanın 0,7,15,21 ve 28. Günlerinde yumurtaların 
sarı ve beyaz kısımlarına ayrı ayrı fiziksel ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Fiziksel özellikleri 
açısından yıkandıktan sonra depolanan yumurtalarda kabuk altında daha büyük hava boşluğu 
oluşumu gözlemlendiği halde kaplanan yumurtlarda hava boşluğu genişlemesi gözlemlenmemiştir. 
Ayrıca kaplanarak depolanan yumurtalarda sarı kısmının renk ve özelliklerinin de diğer numunelere 
kıyasla daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Depolama süresi boyunca incelenen yumurta örneklerinden, 
yıkandıktan sonra 22 0C de depolanan yumurta numunesinin diğer örneklere kıyasla daha hızlı 
mikrobiyal gelişmeye maruz kaldığı, yıkandıktan sonra kaplanarak 22 ve 4 0C de depolanan 
yumurtalarda ise depolama süresi boyunca herhangi bir mikrobiyal gelişmenin olmadı tespit edilmiştir.

Barış AKARCAMustafa Can KİFTECİ

PROJE NO: 1

Danışman
Perihan ÇAĞLAR
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FARELERDE CİNSİYET VE AÇLIK FAKTÖRÜNÜN GÜVENLİK VE YEMEK TERCİHİ ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN BARNES LABİRENTİ DÜZENEĞİNDE ARAŞTIRILMASI

Canlılarda güvenlik duygusu ve beslenme, evrimsel olarak sağ-kalım ve türün devamını sağlamak 
için sahip olunması gereken içgüdülerin başında gelir. Sağ-kalım için hangi içgüdünün öncelik 
taşıdığına dair çalışmalar kısıtlıdır. Bir canlının, türünün devamını sağlamaya yönelik olarak öncelikle 
güvenlik içgüdüsüne mi, yoksa beslenme içgüdüsüne mi gereksinim duyduğu sorusu önemlidir.

Bu soruya açıklık getirmek adına Barnes Labirent düzeneğinin ve toplam 20 fareden oluşan 
4 grubunun ( Aç erkek: 5, tok erkek:5 , aç dişi:5, tok dişi : 5 ) kullanıldığı bir deney tasarlanmıştır. 
Barnes Labirenti yerden yüksekte bulunan, dairesel bir platformun kenarlarında eşit aralıklarla ve 
eşit açılarla açılmış bulunan dairesel deliklerden bir tanesinin altında kemirgenin kendisini güvende 
hissedeceği bir güvenli kutunun bulunduğu bir düzenektir. Farelerin güvenli kutuyu bulma süreleri 
ve o alanda geçirdikleri süre onların uzaysal öğrenme ve belleklerinin gelişmişliğini göstermektedir. 
İçgüdüleri arasında hiyerarşik bir öncelik olup olmadığı, varsa filogenetik etkenlere bağlılığının analiz 
edilebilmesi için Barnes Labirent Düzeneğine yem konulmuştur.

Parametrik iki yönlü ANOVA varyans analizi ile ardından uygulanan Posthoc Bonferroni testi ile 
değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerin sonucunda farelerin güvenli kutu alanında geçirdikleri süre 
artmış olup , güvenli kutuyu bulma süreleri azalmıştır. 3 günlük deneylerin sonucunda hiçbir fare yemi 
yememiştir. Bu güvenlik içgüdüsünden beslenme içgüdüsünün filogenetik etkenlere bağlı olmadan 
hiyerarşik olarak önce geldiğini göstermektedir.

Bu çalışmanın bir sonraki aşaması olarak denek sayılarının arttırılması ve filogenetik olarak daha 
gelişmiş canlılarla çalışılması sağlanabilir.

Işın SÜREKÇİGİL
Danışman

Vidad Elemin ŞEMŞİR

PROJE NO: 2
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DENİZ SUYUNDA DOMATES YETİŞİR Mİ ?
Dünya yüzeyinin yüzde 80’i sulardan oluşmaktadır ve dünyadaki tüm suların yüzde 97’si deniz ve 

okyanuslardan oluşur ve tuzlu sudur. Dünyadaki tüm suların sadece yüzde 2-3’ü içilebilir niteliktedir. 
Dünyanın en büyük su kaynağı olan deniz suyunu tarımda sulama suyu, günlük işlerde kullanım suyu 
ya da farklı amaçlarla kullanmak için sürekli olarak çalışmalar yapmak gerekmektedir. Bitkiler doğal 
ya da kontrolü koşullarda büyürken kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, tuzluluk, sel gibi pek çok stres 
faktörleri ile karşı karşıya gelmektedir. Tarımda sulama en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 
Suyun yetersiz olduğu durumlarda sulamada suyun filtre edilerek tekrar kullanımı, deniz suyunun 
seyreltilerek kullanımı gibi farklı uygulamalar üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Araştırmada 5 farklı deniz suyu konsantrasyonunda (% 0, % 5, % 12.5, % 25 ve % 50) farklı domates 
tiplerine (salkım domates, normal domates, yumurta tip domates, kokteyl, kiraz ve kahverengi 
domates) ait fidelerin gelişme durumları ve deniz suyunun kullanım potansiyeli incelenmiştir. 
Araştırma sonucuna göre % 25 ve % 50 deniz suyu ile sulanan bazı domates tiplerinde herhangi bir 
gelişme geriliği ve yapraklarda sararma solma şeklinde lekeler oluşmadan sağlıklı bir şekilde bitkiler 
büyüme ve gelişme göstermiştir. Özellikle kokteyl, kiraz, salkım ve kahverengi domatesler, normal 
domateslere (180-190g’lık standart kırmızı domatesler) göre yüksek deniz tuzu konsantrasyonunda 
daha iyi büyüme ve gelişme göstermişlerdir. Deniz suyunun tarımsal sulama suyu olarak kullanılması 
ile ilgili çalışmalarda ve tuzlu topraklarda özellikle küçük meyveli kiraz (10-215g) ve kokteyl (30- 45g) 
tipi domatesler başarılı bir şekilde kullanılabilir.

Başak BEKTAŞPelin YÜKSEL

PROJE NO: 3

Danışman
Nihal KUZU
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DOĞAL ÜRÜNLER KULLANARAK TOPRAĞIN SU İHTİYACINI KARŞILAMA VE HUMUS 
MİKTARINI ARTIRMA BATMAN İLİ ÖRNEĞİ

Son yıllarda artan küresel ısınma, kuraklık ve bilinçsiz suni gübre kullanımı nedeniyle Batman ilinde 
tarımsal alanda düşüş yaşanmaktadır. Biz de bu düşüşün önüne geçebilmeyi ve hızlı bir kalkınma 
sürecinde olan ülkemize tarımsal alanda destek vermeyi amaçladır. Bunları yaparken hiç bir kimyasal 
madde kullanmadan tamamen doğal maddeler ve evsel atıklar kullandık. Bunları kendi işlemlerimize 
tabi tutup toz bir yapıya getirdik bunları daha sonra verimsiz(kireçli) arazide bitki yetiştirmek amaçlı 
uygulamasını yaptık. Yaptığımız uygulamada iki adet sarımsak dikip daha sonra boy zaman grafiğini 
tuttuk. Elde ettiğimiz verilere göre verimsiz arazideki toprak ve kendi işlemlerimizle humus miktarını 
artırdığımız toprakta yetişen sarımsaklar arasında çok ciddi bir boy farkı olduğunu ve sonuç olarak 
yaptığımız işlemlerin bitki gelişime katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu işlemlerde kullandığımız 
malzemelerin toprakta belli bir süre sonra çözündüğünden toprak üzerinde hiç bir olumsuz etkisi 
olmadığını Batman İl Tarım Müdürlüğündeki mühendislerden aldığımız bilgiye göre söyleyebiliriz.Bu 
işlemleri Batmanda uygulamamızın sebebi iklimsel koşulların çok değişkenlik göstermesi ve bunun 
yanısıra coğrafi yapısından kaynaklanıyor.Batman ili 4.659,21km kare üzerine kurulu bir ovadan 
oluşan ilimizdir. İklimsel sebep olarak yıllık yağışın 80 gün olması yazların çok kurak geçmesinden 
kaynaklanıyor ve bu sebeblerin bitki üzerindeki olumsuzlukları en aza indirmek ve toprak yapısını 
daha verimli hale getirmek bizim projenin amaçlarından kaynaklanıyor.

Şehit BALUR Veysi AKSU
Danışman

Mehmet ÇAĞLIN

PROJE NO: 4
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E.COLİ BL21(DE3) SUŞUNUN ZEYTİN METALLOTİYONEİN (OEMT2) GENİ İLE 
TRANSFORMASYONU VE AĞIR METAL BİYOBİRİKİM KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ

Toksinlere karşı canlılara direnç sağlayan genler rekombinant DNA teknolojileri için çevresel ve 
ekonomik değeri son derece yüksek olan kaynaklardır. Ayvalık cinsi zeytin (Olea europaea L.) bitkisinde 
ağır metallerin zehir etkisini gideren metalotionein proteinine ait OeMT2 geni, yakın zamanda ülkemiz 
bilim insanlarınca sekanslanarak literatüre kazandırılmış kıymetli bir genomik değerdir.

Bu projenin amacı, literatürde bir ilk olarak, zeytin bitkisinde ağır metallere karşı yüksek direnç 
sağlayan OeMT2 geninin aktarımı ile E.coli BL21DE3 suşunu transforme ederek, rekombinant kültürün 
çeşitli ağır metal formlarına karşı direncini ve nanometal biyobirikim kapasitesini değerlendirmektir.

Uygun primer dizaynı sonrası, zeytin cDNA kütüphanesi kullanılarak OeMT2 geni PZR tekniği ile 
çoğaltıldı. Elektroforetik ortamdan kazanılan OeMT2 gen fragmentleri ile küt uçlu ticari plazmitlerin 
ligasyonu sağlandı. CaCl2 yöntemiyle E.coli BL21DE3 suşuna aktarılan rekombinat plazmitlerle 
transformasyon gerçekleştirildi.

Rekombinat bakteri kültürü Fe, Cu, Zn, Cd, Ni, Cr metal tuzu formları ve ağır metal bazlı tekstil 
boyası içeren çeşitli ortamlara inoküle edildi. Spektroskopik okumalar (600nm) ve koloni sayımı 
yapılarak canlılık yüzdeleri değerlendirildi. Çeşitli analitik kimya deneyleri ile biyoabsorbasyon 
kapasitesi ölçüldü. Nano ZnO metal partiküllerinin zar geçiş hızları karşılatırıldı. Sonikasyon ile 
parçalanan hücrelerde biyobirikim bölgesi belirleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bakır, kadmiyum ve çinko elementlerine karşı etkin bir şekilde direnç sağlandığı, ağır metal 
bazlı tekstil boyar maddesinin %75 oranında biyodegradasyon ile parçalandığı tespit edildi. Nano 
ZnO partiküllerinin hücre içine sızma hızında bir artış olmadığı görüldü. Metalotionein proteinlerinin 
sitoplzamik biyobirikim yaptığı belirlendi.

Zeytin metalotionein proteinini üretebilen rekombinant bakteri kültürü ağır metal içerikli tekstil 
ve sanayi atıklarının temizlenmesinde değerlendirilebilir, fakat nanopartikül seviyesinde ise alternatif 
genler ile destek gerekmektedir. Ülkemizin genomik değerlerine olan farkındalığın projemiz sayesinde 
artacağı düşünülmektedir.

Batuhan AYDINFurkan TOSUN

PROJE NO: 5

Danışman
Faysal YILMAZ
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ŞEVKETİ BOSTAN (SCOLYMUS HİSPANİCUS L.) BİTKİSİNİN HÜCRE YENİLEYİCİ ÖZELLİĞİNİN 
TESPİTİ, GIDA, SAĞLIK VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI

Bu çalışma öncelikle Scolymus hispanicus L. bitkisinin büyüme ve gelişme hızına etkisinin olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Daha sonra alınacak sonuca göre ürünleştirme 
hedeflenmiştir. Bu nedenle araştırmada hücre bölünme yeteneği ve rejenerasyon hızı yüksek olan 
Lat. Oligochaeta kullanılmıştır. Tekrarlanmış kontrollü deneyler sonucu Scolymus hispanicus L. özütü 
eklenen deney gruplarında, rejenerasyon hızında ve yaraların iyileşme oranında kayda değer artış 
gözlenmiştir. Bu çalışma sonucu Scolymus hispanicus L. bitkisinin besin ve ilaçlara uygun dozlarda 
ilavesi ile tedavi süreci hücre bölünme hızına bağlı olan yara, yanık, ameliyat sonrası yaraların 
iyileşmesinde denenebilir bir yol olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamının genişletilmesi ile 
bu bitkinin sağlık, kozmetik sanayi alanında ve bebeklerin beslenmesinde kullanılabileceği ile ilgili 
çalışmaların kayda değer sonuçlar verebileceği öngörülmüştür. Araştırma genişletilerek ilk olarak 
ekstrat elde edilmiştir. Ekstrat kullanılarak krem elde edilip çeşitli örneklem gruplar tarafından 
kullanımı sağlanmıştır. Sonuçların oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Zeynep BORAN Reyyan YÜKSEL
Danışman

Özcan ZEYBEKOĞLU

PROJE NO: 6
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ATIK FINDIK (CORYLUS COLURNA) KABUKLARININ VE MEŞE PALAMUDU (QUERCUS 
İTHABURENSİS DECNE SUBSP MACROLEPİS) KUPULA VE KABUĞUNUN DNA KORUYUCU 
AKTİVİTE POTANSİYELLERİ

Dünyada ve ülkemizde tarımsal üretimin artışıyla beraber hem bitkisel hasat atıkları hem de tarımsal 
endüstri atıkları miktarları yıldan yıla artış göstermektedir. Fındık (Corylus colurna) kabuğunun ve meşe 
palamudunun (Quercus ithaburensis Decne subsp macrolepis) hasat atıkları olan kabuk ve kupula 
kısmının içerdiği nem miktarının yüksek olması, kurutma maliyetleri ve nakliye masraflarından dolayı 
değerlendirilemeyerek işletmelerin sahalarında birikerek geniş yer işgal etmektedir. Bu nedenle meşe 
palamudu ve fındık kabuklarının DNA koruyucu aktivite gösteren bileşiklere sahip olup olmadığının 
saptanması amaçlanmıştır. Kullanılan bu atıkların DNA koruyucu potansiyele sahip bileşikler ileride 
tarım, ilaç, kozmetik ve boya sanayisi gibi bir çok alandaki çalışmalara fayda sağlanabilecektir.

Yapılan bu çalışmada Fındık (Corylus colurna) kabuğunun ve meşe palamudunun (Quercus 
ithaburensis Decne subsp macrolepis) türünün UV-C ve oksidatif zararlardan plazmid DNA’yı koruma 
aktivitesi çalışılmıştır. Agaroz jel görüntüsünde elde edilen bilgilere göre, Fındık (Corylus colurna) 
kabuğunun ve meşe palamudunun (Quercus ithaburensis Decne subsp macrolepis) kabuk ve kupula 
kısmının kontrollerle uyumlu DNA bantları göstermiştir. Metanol ve su özütleri karşılaştırıldığında 
önemli bir fark gözlenmemiştir.

Doğal ortamda ya da fabrikalarda atık halde bulunan Fındık (Corylus colurna) kabuğunun ve meşe 
palamudunun (Quercus ithaburensis Decne subsp macrolepis) kabuk ve kupula kısmının metanol 
ve su özütlerinin DNA hasarına neden olan etkenlere maruz bırakılan plazmid DNA’yı koruyabildiği 
gözlenmiştir.

Berkay YERGİNFatih ÇEVİK

PROJE NO: 7

Danışman
Aliye OLUN ASAL
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ANTİBİYOTİK KİRLİLİK: 
HEYBELİADA SANATORYUMU VE HEYBELİADA TOPRAK İNCELEMESİ

Bu çalışmada Heybeliada Sanatoryumu’nun taşındığı tarihten bu yana geçen on yılı aşkın süreçte 
hastane ek binalarının ve erkek hastaların yatılı kaldığı binaların bulunduğu hastane bahçesindeki 
toprak örnekleri ile Heybeliada genelinden alınan toprak örneklerinde P.aeruginosa, K. pneumoniae ve 
E. coli açısından incelemeler yapılmış ayrıca Azitromisin, Kloramfenikol ve Sefalosporin antibiyotiklerin 
toprakta yapmış olduğu kirlilik durumu ve bakterilerin dirençlilik durumları incelenmiştir.

Toprak örnekleri hem Heybeliada’nın hem de hastanenin Kuzey, Güney, Doğu ve Batı yönlerinden 
alınmıştır.

Genel mikrobiyolojik yöntemler kullanılarak seri sulandırma ve antibiyogram testleri yapılmıştır. 
Kanlı agar, PCA ve Endo agar olmak üzere üç besiyerinde çalışılmıştır.

Elde edilen veriler 4 farklı tablo düzenlenerek karşılaştırılmıştır. Heybeliada genelinden ve hastane 
bahçesi örnek alım noktaları “1” ve “2” bölgelerinden “3” numaralı bölgeye doğru gidildikçe koloni 
sayılarının azaldığı bir alan (zon) oluşmuştur.

Azitromisin, Kloramfenikol ve Sefalosporin antibiyotiklerin toprakta yapmış olduğu kirlilik 
sıralması Heybeliada Sanatoryumu > Heybeliada geneli olduğu ancak akciğer ve üst solunum yolu 
enfeksiyonlarına yol açan bakteri gruplarının üremelerinin düşük olduğu görülmüştür.

Yapmış olduğumuz bu çalışmada kullanılan antibiyotik çeşitlerinin artırılabileceği gibi görülme 
sıklığı yüksek olan Acinetobacter baumannii nin de test edilmesi sağlanabilir.

Heybeliada dışında kalan diğer adalarda da bu çalışma yapılarak tüm adalar karşılaştırılabilir ve en 
önemlisi alınan toprak örnekleri Heybeliada’nın merkezinden kıyıya doğru her 10m.’de bir alınarak 
antibiyotik kirlilik ve dirençlilik haritası çıkarılabilir.

Enes ÖZİPEK Bilal Tahir KOŞARAN
Danışman

Gökhan GÖRKEM

PROJE NO: 8
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ATIK TURUNÇGİL MEYVE KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞ SOLÜSYONUNUN 
KREM VEYA SPREY ŞEKLİNDE KULLANILARAK HASTALIK YAPICI BAKTERİ VE MANTARLAR 
ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmada genellikle bir kısmı taze olarak tüketilen bir kısımda meyve suyu olarak işlenen 
turunçgillerden portakalın (Citrus sinensis) atık olan kabuk kısımlarının değerlendirilerek elde edilen 
uçucu yağlarının krem ve sprey formuna sokularak uygulanmasının hastalık yapıcı etkiye sahip bazı 
bakteri ve mantar türleri üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda portakaldan (Citrus sinensis) elde edilen uçucu yağlar krem ve sprey 
formunda hazırlanarak hastalık yapıcı bakteri ve mantarlar üzerine disk difüzyon yöntemi ve küvez 
içinde normal oda koşullarında kantitatif kültür yöntemiyle antimikrobiyal özelliği test edildi. Yapılan 
deneyler sonucundan hazırlanan uçucu yağ solüsyonu, disk düfüzyon yönteminde C. albicans ve S. 
aureus, kantitatif kültür yönteminde ise sadece S. aureus önemli ölçüde etki ettiği ortaya çıkmıştır.

Yaptığımız çalışmanın sonuçları dikkat alındığında turunçgil kabuklarının özellikle taze meyve 
suyu sıkıp satan büfe ve restoran gibi yerlerde ve toplu yemek dağıtımı yapılan öğrenci yurtları, işyeri 
yemekhaneleri gibi taze meyve tüketimi yapılan mekânlarda meyve kabukları ayrı çöp poşetlerine 
konularak toplanmasıyla uçucu yağ üretilebilir.

Üretilen uçucu yağlar sayesinde hazırlanacak oda spreyleri hem hâlihazırda kullanılan kimyasal 
bileşenli oda sprey yerine kullanılabilir hem de bu sayede ölümcül etkileri olan S. aureus gibi antibiyotik 
direnci yüksek bakterilerin inhibe edilmesini sağlayıp ortama hoş koku yayabilir. Ayrıca turunçgil 
kabuklarından elde edilecek uçucu yağların krem haline dönüştürülmesiyle tırnak gibi yüzeysel 
bölgelerde oluşan ve tedavisi uzun süren mantar kökenli rahatsızlıklarda tedavi süresini kısaltabilir.

Muhammed Hanifi GÖKDAĞMurat ŞENOL

PROJE NO: 9

Danışman
Yaşar ŞAHANER
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SİYANOBAKTERİLERDEN BAKTERİYEL PLASTİK ELDESİ
Kanserojen özellikteki plastik ürünler, sağlık ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olsa da tıp ve gıda 

sektörü dahil geniş kullanım alanına sahiptir. Vazgeçilmez olan bu ürünlerin hammaddesi petrolün 
ise 30 yıl içerisinde tükenmesi beklenmektedir. Doğada atık oluşturmaması, memelilerin kan ve 
doku yapısıyla uyumluluğu,enfeksiyon riski oluşturmaması; plastiğin kullanıldığı tüm alanlarda geniş 
kullanılabilirliğe sahip olması PHB’nin önemli avantajlarındandır.

Bu sebeplerden atıksular gibi işlevsiz koşullarda, karbon kaynağı azlığında yaşayabilen, nehirlerde 
atık olarak karşılaştığımız siyanobakterilerin PHB (bakteriyel biyoplastik) sentezleme yetisi araştırılıp 
farklı koşullar altında incelenerek bu temel soruna çözüm getirilmesi hedeflenmiştir.

Bilimsel çalışmamız, plastiklerin oluşturduğu problemlerin fark edilmesiyle başlamış; yapılan 
araştırmalar, hipotezlerin sınanması için kurulan deney düzeneklerinin gözlemlenmesi, verilerinin 
eldesi ve analiziyle devam etmiştir. PHB sentezleme yetileriyle başta tıp sektörü olmak üzere birçok 
alanda önemli yer alabilecek olan siyanobakterilerin PHB üretimini farklı koşullar altında incelemek 
üzerine kurulan araştırmada literatür taraması sonrasında sodyum asetat (karbon kaynağı),sodyum 
nitrat(azot kaynağı) ve ışık miktarı bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir.

PHB tayini ve hücrenin kuru ağırlığının hesaplanması günlük olarak bir dizi işlemle gerçekleştirilerek 
oranlanmış, işlemlerden sonra krotonik aside çevrilen PHB molekülleri spektrofotometre aracılığyla 
tayin edilmiştir. Kuru ağırlık ölçümü iseselüloz nitrat filtre kağıtlarının hücre solüsyonu geçirilmeden 
önce ve sonra kurutulup ağırlıklarının ölçülmesi ve aradaki farkın bulunmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Deney sonucunda; sodyum asetatın ve nitratın olmadığı besiyerlerde, karanlığın ağırlıklı döngüye 
maruz bırakıldıklarında hücredeki PHB üretiminde artış görülmüştür. Aynı düzeneklerde hücre 
büyümesi de incelenebilmiş, azot kaynağının çıkarılmasının büyüme üzerinde hızlı bir olumlu etki 
yaratmasına rağmen uzun süreçlerde zarrouk besiyerinin en verimli ortam olduğu gözlemlenmiştir.

İrem Zeynep ALAGÖZ Çağla DOST
Danışman

Ali Hıdır ŞENGEZER

PROJE NO: 10
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PROPOLİS VE ZERDEÇALIN, PİLİÇ EMBRİYOLARINDA DAMARLANMA VE GELİŞME ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK KANSER TEDAVİSİNE KATKISININ BELİRLENMESİ

Kanser tüm dünyada en çok korkulan hastalıklardan biridir. Son 100 yılda insan ömrünün uzaması 
her organ veya dokuda hücre yenilenmesinde denge bozukluğu (anarşi) ve karmaşık bir gelişme ile 
ur ( kanser ) oldukça sık rastlanır hale gelmiştir. En son resmi verilerimize göre ülkemizde her yıl 
yaklaşık 97 bin erkek, 62 bin kadın ve toplamda 159 bin kişi kansere yakalanmaktadır.

Bu proje çalışmasında halk arasında şifalı olarak bilinen Zerdeçal (Curcuma longa) ve Propolis 
maddelerinin çeşitli dozlarının döllenmiş piliç embriyosundaki damarlanma oluşumuna etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Zerdeçal (Curcuma longa) ve Propolis maddelerinin döllenmiş piliç 
embriyosundaki damarlanma oluşumunu engellemesi ve böylece kanserli hücrelerle ilişkilendirilerek 
kanserli hücrelerin hızlı bir şekilde üremesinin engellenebilmesi amaçlanmaktadır. Kanser dokusu 
kendi kan damarlarını oluşturduğu için hızla ilerler ve metastaz yaparak insanların hayatını tehlikeye 
sokar. Kullanacağımız maddelerin hangi dozlarınının, damarlanmayı hangi ölçüde azalttığını ya 
da damarlanmayı etkilemediğini gözlemleyip kanser tedavisinde bir basamağa yardımcı olmayı 
hedeflemekteyiz.

Zerdeçal ve Propolisin farklı dozları piliç embriyolarına 48. saatte enjekte edilip kuluçka makinesinde 
bekletilmiş ve 96. saatteki damarlanma oranları gözlenmiştir. Bulgular bize hem zerdeçalın hem 
de propolisin damarlanma üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve damarlanmayı durdurduğunu 
göstermiştir.. Zerdeçalın dozları arttıkça damarlanmanın büyük oranda azaldığı, propoliste ise 
belli oranlara kadar damarlanmanın azaldığı, dozun artmasıyla toksik etki yaratarak embriyoyu 
öldürdüğü belirlenmiştir. Bu nedenle propolis kontrollü kullanılmalıdır. Toksik etki yapmayan dozların 
belirlenmesi için çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir. Propolisin farklı dozlarını uygulayarak 
çalışmalarımıza devam etmeyi planlamaktayız.

Propolisin damarlanma ( anjiyogenez) etkisi ile ilgili herhangi bir yayın bulunamamıştır. Bizim 
yaptığımız çalışmanın geliştirilmesi ve daha farklı doz miktarlarının ayarlanması ile propolisin 
anjiyogenez üzerine etkisinin olumlu sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz.

Loran ARSLANDilara AYDIN

PROJE NO: 11

Danışman
Ayşe Gül DEMİREL
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MANYETİK HEDEFLEME İÇİN 
KİTOSAN KAPLI RESVERATROL-MANYETİK BONCUKLARIN HAZIRLANMASI

Kullanılan ilacı manyetik hedeflemeyle doğru hücrelere göndermek amacıyla yapılan projemizde 
vücutta zararlı madde birikimini önlemek için biyouyumlu malzeme ile kaplanarak (kitosan) kullanıldı. 
İlk olarak demir magnete resveratrol eklenip karışım sonikasyonla homojen çözelti haline getirildi. 
Şırıngaya alınan çözelti karıştırıcıdaki TPP içine damlatıldı. Oluşan boncuklar sertleşmeleri için 
karıştırılmaya devam edildi ve daha sonra kitosanla kaplandı. Kitosan çözeltisi içine alınan boncuklar 
tekrar karıştırıldı. Ardından porselen süzgeç yardımıyla süzülerek distile su ile yıkandı. Yıkama suları 
tayin için saklandı. Boncuklar fosfat tamponu eklenerek rotatora yerleştirildi. Sıfırıncı andan 60. 
dakikaya kadar 10 ar dakikada bir örnek alındı. Boncukların karakterizasyonu için üst fazlar farklı 
bir tüpe alınarak resveratrol tayini yapıldı ve salınımı incelendi. Örnek üzerine seyreltilmiş Follin- 
Ciocaltaeu reaktifi eklenerek karanlıkta bekletildi. Üzerine Na2O3 ilave edilerek tekrar karanlıkta 
bekletildi. Ürünlerin absorbasyonları ölçüldü. Körler için metanol kullanıldı. Örneklerdeki toplam 
fenolik bileşik miktarı gallik asit standart grafiği kullanılarak hesaplandı. Sonuç olarak elde edilen 
grafikte görebileceğimiz gibi kitosan kaplı Resveratrol-Manyetik boncuklardan çözeltiye 1 saat 
içerisinde yalnızca %20 sinin geçmesi kitosan kaplamasının başarılı olduğunun en önemli kanıtıdır. 
Resveratrolün hücrede hızla değil kontrollü olarak salınımı başka yapılara zarar vermeyeceğinden 
oldukça avantaj sağlamaktadır. Salınımın çabuk gerçekleşmemeside materyalin tedavi amaçlı 
kullanımına olanak verecektir.

Faruk Erin Doruk TATLIDİL
Danışman

Ahmet DİKMEN

PROJE NO: 12
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ANTİBAKTERİYEL VE İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRICI YARA ÖRTÜSÜ (STİMUJEL)
Yara, vücut dokularının bütünlüğünün bozulmasıyla meydana gelen bir patolojik durumdur. 

Yaraların en sık gözlendiği organ deridir. Yara iyileşmesini en sık geciktiren durumlardan birisi ise 
yaralı bölgenin enfekte olmasıdır.

Bu projedeki amaç, zor iyileşen yarası olan kişilerde yarayı bakteri enfeksiyonlarından koruyacak 
ve iyileşme sürecini hızlandıracak kriyojel formülasyonu geliştirmek ve antibakteriyel etkisi ile yara 
iyileşme etkisini değerlendirmektir.

Çalışmalarda öncelikle Granülosit-koloni stimüle edici faktör (G-CSF) , Gentamicin (Genta) ve 
Cyclodextrin (CD) içeren üç farklı formülasyonda kriyojel hazırlanmıştır. Daha sonra ise Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis ve Escherichia coli türü bakteri kültürlerine 
kriyojel uygulanmış ve kriyojellerin antibakteriyel özelliğinin denenmiştir. Son çalışmada ise hazırlanan 
kriyojel formülasyonları L929 hücre kültüründe oluşturulan in vitro yara modelinde denenmiştir.

Sonuçlara göre bakteri kültürlerine uygulanan kriyojeller, yaraların iyileşmesinde engelleyici olan 
dört bakteri türünde de antibakteriyel özellik göstermiştir. İn vitro yara modeli çalışmaları sonuçlarına 
göre, kriyojel formülasyonları, yara alanının %90’ından fazlasının ilk 24 saat sonunda kapanmasını 
sağlamıştır.

Sonuç olarak, geliştirilmiş olan formülasyonlar içerdikleri antibiyotikle yaranın bakterilerle enfekte 
olmasını önleyecektir. Ayrıca yaraların iyileşmesini, normale göre kısaltacaktır. Formülasyonlar geniş 
yanık yaraları, diyabetik hastalarda meydana gelen kronik yaralar, kanser kemoterapisinde oluşan ve 
iyileşmesi güç olan yaralarda iyileşmeyi hızlandıracak ve hastanın daha çabuk sağlığına kavuşmasını 
mümkün kılacaktır.

Ege TUNÇGENÇEkin CÜCÜ

PROJE NO: 13

Danışman
İlkem SÖNMEZ
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YABANİ ÇİRİŞ KÖKÜ VE ARTIK MERMER TOZU KATKILI ÇOK AMAÇLI BİYOTORBA ÜRETİMİ
Bu projede doğada kısa sürede bozulabilen, çevre dostu çok amaçlı biyobozunur torba üretilecektir. 

Doğal hammadde kaynağımız olarak yabani çiriş kökleri ve ülkemizde 2.7 milyon ton bulunan artık 
mermer tozları kullanıldı. Öncelikle bu projeyle atıl bir durumda olan doğal zenginliğimizin kullanılması 
amaçlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sentetik poşet yerine doğa dostu biyobozunur poşet 
kullanımını teşvik etmeye başlaması ve gün geçtikçe biyobozunur polimerlerin kullanımı ülkemizde 
daha fazla önem kazanmıştır. Biyobozunur polimer üretmek için yabani çiriş kökü, mermer tozu, 
polivinilalkol (PVA) ve gliserin kullanıldı. Doğal karbonhidrat kaynağı olarak yabani çiriş kökü tercih 
edildi. Gliserin farklı oranlarda plastikleştirici ajan olarak denendi ve optimum değerler tespit edildi. 
Oluşturulan reçete içeriklerine göre doğada çürüyebilen ve çözünebilen biyotorba hammaddesi 
ekstruderde elde edildi. Elde edilen granüller daha sonra fiziksel ve kimyasal bazı özelliklerinin 
incelenmesi için biyotorba film haline getirildi. Süreç kapsamında hammadde olarak tercih edilen 
nişastanın plastikleştirilmesi gerekliydi. İlk elde edilen örnekler plastikleşmeyerek elastikiyeti 
olmayan, kırılgan bir malzeme halinde elde edildi. Daha sonra katkı oranlarında yapılan değişmeyle 
elastikiyeti sağlandı.

Necmettin YÜRÜRDURMAZ Muhammed Eyyüp ALMA
Danışman

Mehmet YUŞAN

PROJE NO: 14
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LAHANADAKİ (BRASSİCA OLERACEA) ENZİM İÇERİĞİNİN ATIK SULARDAKİ FENOL 
DEGRADASYONUNDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Endüstrinin hemen her alanında kullanılan enzimler mikroorganizmalardan elde edilebildiği gibi 
bitkisel ve hayvansal kaynaklardan da elde edilebilir. Hücre içerisinde önemli görevleri olan enzimler 
günlük hayatta da çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Bayır turpu (yaban turpu) köklerinden elde edilen Horseradish peroksidaz (HRP), en çok bilinen 
peroksidaz enzimidir. Bazı kimyasal maddelerin sentezinde, tıbbi uygulamalarda ve biyo temizleme 
gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Fenolik bileşikler tıbbi, besin ve çevresel, 
kirleticilerin başında gelmektedirler. Bu nedenle fenolik bileşiklerin hassas, hızlı ve kesin bir şekilde 
saptanması, çevre çalışmaları ve sağlık açısından önemlidir.

Enzim teknolojisinin giderek gelişmesi, ürünlerin kullanım alanlarının çeşitliliği ve ekonomik 
değerinin çok yüksek olması nedeniyle biyoteknolojinin, endüstriyel enzimler ile ilgili alanında yapılan 
çeşitli araştırmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın birinci aşamasında, lahanada 
ki peroksidaz enzim içeriği araştırılmıştır. Enzim içeriği belirlendikten sonra, elde edilen enzim 
ekstraktı, çalışmanın ikinci aşamasında fenol degradasyonunda kullanılmıştır. Yapılan araştırmanın 
sonucunda, çözelti ortamında lahanadan ekstrakte edilen enzim içeriğinin, pH= 8’ de oldukça yüksek 
aktivite göstermiştir. Lahanadan ekstrakte edilen peroksidaz enzim içeriği atık sulardaki fenol 
degradasyonunda kullanılmış ve 10 dk gibi kısa bir sürede 1,888 gibi yüksek bir absorbans değeri 
ile fenol, kinon imine dönüştürülerek degrade edilmiştir. Bu çalışma ile çok pahalı olan peroksidaz 
enziminin lahanadan ekstrakte edilip, fenol degradasyonu gibi önemli bir endüstriyel uygulamada 
kullanımının, ekonomiye önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Beste Ceren ŞENCAN

PROJE NO: 15

Danışman
Arif SOYSAL
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BİR NANOPARTİKÜLÜN DAPHNIA’YI ETKİLEMESİ 
(npTİTANYUM DİOKSİTİN KARANLIK YÖNÜ)

npTiO2 fiziksel ve kimyasal kararlılık göstermesi, düşük maliyetli oluşu, kullanılabilirliğinin kolay 
olması nedeniyle ilgi çeken bir metal oksittir. Kullanıldığı ürünlere beyazlık, parlaklık ve opasite 
özellikleri veren npTiO2, antimikrobiyal etkisi ve dezenfektan özelliğinden dolayı yüzey kaplamalarda 
ve gıda sektöründe renklendirici ve raf ömrünü uzatma amaçlı gıda katkı maddelerinde kullanılır. 
Ayrıca içme suyu arıtımında, özellikle arseniğin giderilmesinde, boyalarda, cilt koruyucu kremlerde, 
güneş koruyucu kremlerde, diş macunlarında kullanımı yaygındır. Şeker ve sakızlarda, ilaçlarda ve 
kozmetik ürünlerinde de sıkça kullanılmaktadır.

Günlük hayatta bu kadar sık karşılaşılan npTiO2’in, sucul ekosistemlerde besin ağında önemli bir 
basamağı oluşturan ve tatlısularda yaygın bulunan bir zooplankton olan Daphnia magna üzerindeki 
etkisini inceledik. 21 gün süren deneyimizde 0.5, 1, 1.5, 2 m/L npTiO2 çözeltileri kullanılmıştır. Deney 
süresince günlük vücut uzunlu, vücut genişliği spin uzunluğu ölçülmüştür. Yaşayan birey sayısı, net 
çoğalma hızı ve populasyon artış hızı hesaplanmıştır.

Suda çözünmeyen npTiO2, D. magna’nın su filtrasyonu sırasında karapaksı ve sindirim sisteminde 
birikmektedir. Bu olumsuz durum, populasyon verileri olarak net artış (r2= 0.96), büyüme hızı (r2= 0.87) 
ve toplam progeni (r2= 0.99) analizinde belirgin olarak saptanmıştır. Yaşayan birey sayısı, uygulama 
süresi boyunca azalmıştır. Allometrik veriler izlendiğinde, npTiO2 etkisi nedeni ile vücut uzunluğu, 
genişliğinde kontrol grubuna göre gerilemenin olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak bu çalışmada pek çok faydası olmasına rağmen npTiO2’ in bulunduğu canlılarda 
üreme ve gelişmenin yavaşladığı, yaşayan birey sayısının uygulama süresi boyunca azaldığı tespit 
edilmiştir. Sucul ekosistemde önemli bir basamağı oluşturan D. magna’nın olumsuz etkilendiği net 
bir şekilde ortaya çıkarılmıştır.

Simay OĞUZKURT Ecehan CEYHAN
Danışman
Özgü OLGUN

PROJE NO: 16
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ÖMÜR BOYU GLUTENSİZ DİYETLE YAŞAMAK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTASI BİREYLERE 
GLUTENSİZ UN YAPIMINDA KULLANILACAK DÜŞÜK MALİYETLİ, KOLAY ULAŞILABİLİR 
YEPYENİ BİR KAYNAK

Genetiği yatkın olan kişilerde buğdayda bulunan gluten proteine karşı duyarlılık sonucu bağırsakta 
iltihaplanma olur. Bağırsak hücrelerinin yüzeylerinde bulunan küçük ince uzantılar iltihaba bağlı 
olarak azalır veya kaybolur ve ortaya emilim bozukluğu çıkar.

Çölyak hastalığının tek tedavisi glutensiz diyet’tir. Gluten içeren gıdalar yaygın olarak kullanılır. 
Glutensiz diyet sınırlayıcıdır ve yaşam tarzına ciddi etkileri vardır. Üretilen çok sınırlı sayıda glutensiz 
ürünlerin, yaygın çölyak hastalığı bulunduğu ülkemizde ihtiyaçları karşılamadığı görülmektedir. 
Çalışmamızda Quercus ithaburensis (meşe palamutu)’in ununun gluten içeriğinin ve probiyotik 
bakterilere toksik etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Meşe palamutları ayıklanıp %2, %1, %0,5‘lik sodyum bikarbonat sulu çözeltisiyle 30’ar dakika 
muamele edilerek acılığı giderilmiştir. 5’er gram meşe palamudu ve buğday unu n-bütil alkolle 24 
saat işlemle yağı alınmıştır. 2,5’er gram yağı alınmış meşe palamudu ve buğday unu

% 0,1‘lik NaCl çözeltisiyle yoğrularak gluten topçukları oluşumu gözlenmiştir. Yağsız 2,5’er gram 
meşe palamudu ve buğday ununun %70’lik etil alkol içerisinde 20/1 oranında 40O 0C’de 30 dakika 
ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. Probiyotik tozla yapılmış yoğurttan alınan 1’er mililitre numuneler 
üzerine besiyeri eklenerek sırasıyla 0, etil alkol, buğday unu ve meşe palamudu ekstreleri eklenmiştir. 
Örneklerden 8 ve 24 saat sonunda 1’er militre alınarak suyla 10-7’ye seyreltilmiştir. Thoma lamıyla 
bakteri sayımı yapılmıştır.

Meşe palamudu ununun gliadin ekstresinin probiyotik bakterilere toksik etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Nitel değerlendirmeye göre gluten içermeyen meşe palamudunun glutensiz gıda 
üretimindeki büyük eksikliği giderebileceği görülmektedir.

Benay KARABULUTZümra TOKAÇ

PROJE NO: 17
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AKILLI GEBE PEDİ
Hamile bayanın rahminde “amnion sıvısı” olarak adlandırılan, bebeği saran ve bebeğin doğuma 

kadar sağlıklı gelişmesine yardımcı olan mucizevi bir sıvı vardır. Gebeliğin son aylarında bebek 
ile büyüyen rahim idrar kesesine (mesaneye) baskı yapar. Bu baskı sonucunda gebe kadınların 
birçoğunda idrar kaçırma problemleri oluşur. Yine aynı gebelik sürecinde amniyon sıvısının bulunduğu 
amniyon zarı da çeşitli nedenlerle (en çok enfeksiyonlar sorumlu tutulmaktadır, özellikle idrar yolu 
enfeksiyonları ve vaginal enfeksiyonlardan şüphelenilmektedir. Aynı zamanda anne karnına gelen 
direkt travmalar, sigara, servikal yetmezlik, rahmin aşırı gerilmesi, rahime ait anomaliler gibi faktörler 
erken membran rüptürüne neden olabilir.) yırtılabilir ve bebeğin gelişimi için istenmeyen durumların 
ortaya çıkmasına neden olabilir. Gebe bayanlar iç çamaşırlarında ıslaklık gördüklerinde genellikle bu 
sıvının idrar olduğunu düşünerek, hekime gitme ihtiyacı hissetmezler ya da utanırlar.

Geliştirmiş olduğumuz ince günlük pedi iç çamaşırına yerleştiren gebe, pedin içerisine yerleştirilmiş 
olan indikatör sayesinde akan sıvının idrar mı amniyon sıvısı mı olduğunu anlayabilecektir. Amniyon 
kaçağını farkeden gebe ise erken teşhis edilebilme fırsatı bularak, sağlıklı bir gebelik geçirerek, sağlıklı 
bir bebek sahibi olabilecektir.

İrem MAHMUTOĞLU Mehmet AY
Danışman

Gülşen GÜLER

PROJE NO: 18
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ASLAN PENÇESİ (ALCHEMILLA VULGARIS) BİTKİSİ ÖZÜTÜNÜN ANTİBAKTERİYEL 
ÖZELLİĞİNİN AMPİCİLİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Bakterilerin tekli ya da çoklu antibiyotik direnci geliştirmeleri nedeniyle doğal bitki ya da biyolojik 
çözüm arayışlarına girilmiştir.

Bakteriler, bazı antimikrobik maddelere intrensek olarak dirençli, bazı antimikrobiklere karşı ise 
kazanılmış dirence sahiptir. İntrensek direnç yanında, kazanılmış direnç genlerinin de aynı bakteride 
bulunabilmesi, ciddi infeksiyonların tedavisinde zorluklara neden olmaktadır. Doğadaki canlılar bu 
bakterilere karşı savunma mekanizmalarını oluşturmuşlar ise, bizde neden bu savunma etkenlerini 
tespit edip, insanlığın hizmetine sunmayalım dedik

Bitki özütleri ile yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur, ülkemiz biyoçeşitlilik açısından bizim için 
doğal laboratuvardır, bizde çalışılmamış bir bitki türünü tespit ederek çalışmalarımızı yaptık ve bazı 
bakteriler üzerinde ampicillin ile benzer hatta daha iyi sonuçlar elde ettik.

Alchemilla vulgaris özütünün, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Enteracoccus 
faecalis ve Escherichia coli bakteri türlerindeki antibakteriyel özelliğinin belirlenmesi ve ticari bir ilaç 
olan Ampicillin ile antibakteriyel özelliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

1-Ekonomik bir antimikrobiyal.

2- Az yan etki.

3-Kimyasallar içermeyen etkili dezenfektan. Hedeflenmektedir.

15 gr kuru bitki yaprakları 500 ml erlen içerisinde yaklaşık 255 ml distile su eklenerek ağzı kapalı 
şekilde 10 dk kaynatılmıştır. Daha sonra filtre kağıdından geçirilmiş ve steril boş disklere emdirilerek 
kullanılmıştır.

Ölçüm değerlendirmeleri ortalamalarına göre Allcemilla vulgaris özütü ve Ampicillinin antibakteriyel 
inhibisyon zon gelişimi sırasıyla E. coli’de 22-21 mm, Klebsiella pneumoniae 10-36 mm, S. aureus’ta 
17-16 mm, Enteracoccus faecalis’te 22-30 mm aralıklarında belirlenmiştir. Sonuçlara göre Aslan 
pençesi özütünün antibakteriyel etkisi en iyi S. Aureus ve E.coli de elde edilmiş ve Ampicillin etkinliğine 
çok yakın hatta daha etkili bir değer bulunmuştur. Enteracoccus faecalis ve Klebsiella pneumoniae’de 
ise ampicillin’in etkinliği fazla olmakla birlikte Allcemilla vulgaris özütününde anti bakteriyel etkinliği 
olduğu belirlenmiştir.

Elif ATAZüleyha İNCE

PROJE NO: 19

Danışman
Ruhiye SEZGİNER
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PROLİZ İŞLEMİNE TABİ TUTULAN, BİYOLOJİK KÜTLEYE SAHİP MATERYALLERDEN 
ELDE EDİLEN, BİOCHAR ELDESİNİN ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ

Günümüzde evsel atıklarımızın ortalama %68’ini organik atıklar oluşturmaktadır. Bununla birlikte 
mahsul sonunda tarlalarda kalan bitki atıklarının miktarı da milyon tonları bulmaktadır. Çalışma 
biyolojik kütleye sahip materyallerin, tamamen ekolojik yöntemlerle yeniden doğaya kazandırılmasını 
amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda kimyasal gübreye alternatif olabilecek tamamen organik 
yeni bir gübre çeşidi olan Biochar materyalini çok yönlü incelenmiştir.

Literatür çalışmasının ardından, aynı zamanda bir tarım bölgesi olan ilçemizdeki tarımsal faaliyetleri 
tespit etmek için, gerekli kurum ve kuruluşlardan bilgi alındı. Elde edilen verilere göre ilçemizdeki 
domates fidesi atığının 12250 ton olduğu görüldü. Bu fide atıklarının drenaj kanallarına, meralara v.b 
yerlere atılarak imha edildiği tespit edildi. Ayrıca ilçemizdeki atıkların %68’inin biyolojik atik olduğu 
düşünüldüğünde, bu büyüklükteki biyolojik kütlenin yeniden değerlendirilmesi gerekliliği vurgulandı.

Okulumuz yemek hanesinin atıklarından Biochar ve yan ürünleri elde edebilmek için Ekobiochar 
makinesi tasarlandı. Elde edilen Biochar materyalinin gübre olarak kullanıldığı toprak domates 
üretimi için kullanıldı. Fidelerde Kontrol grubuna göre 2 kat daha fazla gelişim gözlenmekle birlikte, 
Biochar ekili toprağın diğer toprağa göre tuzluluk (EC) ve CaCO3 (Kireç) oranının azaldığı, organik 
madde yoğunluğunun ise %3,64’ten %7,59’a çıktığı gözlemlendi. Ayrıca yan ürünlerden destilasyon 
işlemi sonrasında metanol gibi değerli endüstriyel ürünler elde edildi. Biochar materyalinin toprak 
iyileştiriciliği konusunda başarılı sonuçlar elde ettiği aynı zamanda kimyasal gübrelere alternatif iyi bir 
organik gübre olacağı anlaşıldı.

Biochar materyalinin büyük çapta üretiminin yapılabileceği bir tesis modeli tasarlanarak büyük 
miktarlarda biyolojik atıkların, organik gübre dışında, enerji ve değerli endüstriyel hammadde üretimi 
için de kullanılabileceği kanıtlandı. Bu tesis için bölgemizdeki tuğla ve kiremit fabrikaları referans 
alındı. Ülkemiz için yeni bir enerji üretim imkânı sunuldu.

Oğuzhan BAŞ Emre PAHAL
Danışman

Ahmet ARPACI

PROJE NO: 20
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ORGANİK MALZEMELER KULLANARAK ISI YALITIM PLAKASI ÜRETİMİ
2010 yılından itibaren ülkemizde kullanımı yaygınlaşan ısı yalıtımı malzemeleri aslında hiç 

de düşünüldüğü kadar sağlıklı değildir. Bu maddeler hem insan sağlığı hem de ekonomik açıdan 
ülkemize büyük zararlar vermektedir. Kimyasal içeriği ile doğaya bırakıldığındaki çözünme süreci, 
çözündüğünde besin zincirine olan olumsuz etkileri yaşamımızda büyük zararlara yol açmaktadır. 
Yeter ki bir yerden küçük bir ateş görsün içten içe hızla yanan bu ısı yalıtım malzemeleri ayrıca 
yangın anında söndürülmesi de çok zordur; bu malzemeler tükeninceye kadar yanar. Ayrıca içerdiği 
kimyasallardan dolayı hava geçirgenliği az olan bu madde ile kaplanan evlerde hava alabilmek için 
pencere açma gereği duyuluyor. Hal böyle olunca yapılan ısı yalıtımının da bir değeri olmuyor. Halkımız 
tarafından kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin bu zararlarını göz önüne alarak organik ve zararsız bir 
ısı yalıtım malzemesi yapma gereği duyduk.

Öncelikle yaşadığımız bölgedeki kolay bulunabilen organik ve ekonomik malzemeleri topladıktan 
sonra farklı kalıplarda şekiller hazırladık. Hazırladığımız bu maddelerde organik lifsel bitki artıklarını 
kullanarak çatlamayı azaltıp dayanıklılığı artırdık ve bu şekillerin ısı yalıtım değerlerini ölçtük. Ölçümler 
sonucunda yaptığımız ısı yalıtım malzemesi alışılagelmiş ısı yalıtım malzemelerinden daha iyi bir 
sonuç çıkardığını gözlemledik. hem çevre sağlığı hem de çevre ekonomisi açısından duyarlı olan bu 
madde geliştirilebilir düzeydedir.

Samed AKDOĞANSüleyman URTEKİN

PROJE NO: 21

Danışman
Umut TUNÇ
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SİVİLCELERİ OLUŞTURAN BAKTERİLERE KARŞI DOĞAL KREM YAPILMASI VE 
BAKTERİYOLOJİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sivilce ya da bilimsel adıyla akne vulgaris ergenlik döneminde başlayıp ileriki yaşlara taşınabilen 
büyük bir cilt problemidir. Akne probleminin oluşması için birçok neden vardır. Bunların başında 
Propionibacterium acnes ve Staphylococcus epidermidis bakterileri gelmektedir. Her genç belirli bir 
süreden sonra akne vulgaristen kurtulmak için hormonal tedavi ya da ilaç tedavisine başvurmaktadır. 
Kullanılan bu ilaçlar bol miktarda kimyasal içermektedir. Bu projede aknelere neden olan bu 
bakterilerle savaşacak organik aktif maddelerden yapılmış krem hedeflenmiştir.

Kullanılacak malzemelerin bakteriler üzerinde etkisi olup olmadığının anlaşılması için Agar 
kuyucuk yöntemi kullanılarak 24 saat boyunca kontrol edilmiştir. Yapılan agar kuyucuk yöntemi 
sonucunda kullanılan ekstratlardan papatya yağı, hindistan cevizi yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı ve 
mantar ekstrastları pozitif sonuç vermiştir.

Papatya yağı, hindistan cevizi yağı, çay ağacı yağı, kekik yağı ve mantar ekstrastları Bacillus subtilis 
ve Staphylococcus epidermidis bakterileri üzerinde pozitif sonuç vermiştir. Mantar ekstratlarından 
Pleurotus ostreatus ve papatya yağının kullanılmasına karar verilmiştir. Oluşturduğumuz krem 
formülasyonu ile bir Bacillus subtilis ve Staphylococcus epidermidis bakterilerine karşı etkili bir krem 
elde ettik.

İrem CALAP Asiye Ceren ALBAYRAK
Danışman

Burçak Nevzat ARSLAN

PROJE NO: 22
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ATEŞİMİ UZAKTAN DA ÖLÇEBİLİRSİN ANNE
Vücut ısısının yükselmesi vücutta hastalığa neden olan mikroorganizmaların varlığının ve vücudun 

hastalıkla mücadele etmeye başladığının ilk belirtilerinden biridir. Ancak vücut ısısının aşırı artması ve 
zamanında müdahale edilememesi bireyde önemli ve kalıcı hasarların açığa çıkmasına sebep olabilir. 
Günlük hayatımızda ve hastanelerde kullanılan termometreler birebir temesla ölçüm yapmaktadır. 
Buda hasta veya birey başka bir odada olduğu zaman anında ölçüm ve müdahale etme şansını 
düşürmektedir. Bu amaçla; projede radyo dalgalarıyla bilgi akatarımı sağlayan, kablosuz vücut 
sıcaklığı ölçen ve gerektiğinde hem sesli hemde görüntülü uyarı veren bir cihaz geliştirildi. Cihazdaki 
alıcı ve verici modüllerin programlanmasında arduino yazılım programı kullanılmıştır. Verici modül, 
bireyin kıyafetindeki kol kısmına takılarak ısı sensörü ile koltuk altından ölçüm yapacak şekilde 
tasarlanmştır. Alıcı ve verici modüllerin öncelikle koblolu sistemle veri aktarımı yapması sağlanmıştır. 
Kablolu sistemden sonra kablosuz sistem geliştirilerek veriler kablosuz bir biçimde aktarılmıştır. 
Sistemin baskı devresi geliştirilerek cihazın tamamen kablosuz veri aktaran bir yapı kazanması 
sağlanmıştır. Geliştirilen cihazla aynı ev içerisinde farklı odalar arasında veri aktarımı başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilmiştir.

Ömer MENTEŞ

PROJE NO: 23

Danışman
Gülcan POLAT
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KAR DA YAĞSIN DOLU DA!
Yurdumuzda yetiştirilen meyve ve sebze ağaçlarının dolu ve kar yağmasına bağlı olarak zarar 

görmesi çiftçinin de bunu engelleyemeyişinden dolayı oluşan zararı minimuma indirmeyi hedefledik.

İlk önce kar ve dolunun nasıl yağdığını , meyve ağaçlarına verdiği zararı araştırdık bunun sonucunda 
bin bir emekle zahmetle yetiştirilen meyve sebze ağaçlarının ve ürünlerin zarar gördüğü ,maddi 
hasarın milyon dolarları bulduğu tespit edilmiştir.Daha sonra dolu yağmasını tespit edebilecek 
bir sistem araştırmasına girildi ve bununla ilgili elektronik bir devre dizayn edildi.Dizayn edilen bu 
devrenin ürünlerin ürünlerin üstünü örtecek bir mekanizmaya ihtiyacının olduğu tespit edildi.Yapılan 
araştırmalarda doluya karşı sağlam duran, sert ve hızlı kapanan bir mekanik tasarım oluşturuldu 
.Yapılan denemelerde mekanizmanın çalıştığı görülünce projenin uygulanabilirliği bir maket üzerinde 
gösterildi ve maket tasarlandı.

Yapılan denemelerle kurulan sistemin çalıştığı oluşan bu doğa olaylarında meyve ve sebze 
ürünlerinin büyük ölçüde zarar gördüğü tespit edilmiştir.Dolunun ani ısı değişiminden oluştuğu,kar 
yağışının meyve çiçeklerini öldürdüğünü ve yaptığımız deney düzeneğinin buna göre çalıştığı 
gözlemlenmiştir. Ek olarak deney düzeneğinde yüzeye yağan dolulardan oluşan sular depoda 
biriktirilerek kullanılmaktadır.

Sonuç olarak dolu ve yağışının ülke genelinde çiftçiyi çok büyük zarara uğrattığı bu zararın halkada 
yansıdığı ve buna bir çözüm bulunamadığı görülmüştür.Yaptığımız bu proje ile ülke genelindeki 
ekonomik zararın minimuma indirilebileceği gözlemlenmiş deney düzeneğinin maliyetinin düşük 
olması ve kolay uygulanabilirliği her ilde ve her şartta kullanılmasını kolaylaştırmıştır.

Olcay COŞKUNVahit KARA

PROJE NO: 1

Danışman
Nazım Emre ŞENYILMAZ
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ÜTOPİK DEĞİL İDEAL İMAR PLANI İLE ANTALYA
Nüfusu sürekli artan Dünya’da özellikle şehir nüfusu çok daha fazla artmaktadır. Artan şehir 

nüfusları şehirlerin geleceğini tehlikeye atmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehir 
planlamaları büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bununla birlikte hali hazırda hemen hemen bütün 
şehirler plansız şekilde büyümektedir. Bu durum insan yaşamını bir keşmekeşe sürüklemektedir. Biz 
bu çalışmada geleceğimizi daha sürdürülebilir şehir planlayarak yaşanabilir bir ortam oluşturmayı 
hedefledik. Başlangıç olarak yaşadığımız şehir olan Antalya’yı örneklem olarak aldık. Bu hedef 
doğrultusunda mevcut imar planı derinlemesine incelenmiştir. Şehrin çeşitli açılardan görüntüleri ele 
alınmıştır. Ardından coğrafi unsurlar da dikkate alınarak (Rüzgâr durumu, jeolojik yapı, jeomorfolojik 
durum vb.) insanların ferah ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için yeni bir şehir planına dayanak 
oluşturabilecek bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmanın ütopya gibi olmasına rağmen kentsel 
dönüşüm ve yeni planlamalarla realist bir zemine oturacağını söyleyebiliriz. Kıyıda bulunan Antalya 
kent merkezinde falezler her yıl 25-30 cm gerilemekte ve sürekli şehri geriye doğru ötelemektedir. 
Planını tasarladığımız kentin rüzgâr alma durumuna göre, kıyı morfolojisinin olumsuzlukları da 
dikkate alınarak kentte yaşam alanlarına maksimum düzeyde düşünülmüştür. Öncelik sahil şeridine 
verilerek kent inşa edilmiştir.

İşin sonucunda biz bu projede yılların dağınıklığını omuzlayan Antalya ve yıllarca onun kahrını çeken 
insanları için şehri daha yaşanabilir hale getirmeye çabaladık. Böylelikle şehirle ilgili yapılacak olan 
yeniliklere bir referans ve ilham kaynağı olmayı umut ediyoruz.

Serkan BALCI Deniz AÇIKEL
Danışman

Nazmi KARAKAYA

PROJE NO: 2
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KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ ALANYA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ
Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı günümüzde, şehirlerin önemi giderek 

artmaktadır. Dünya hızlı bir şekilde küreselleşmekte aynı zamanda hızlı bir kentleşme, yerelleşme 
süreci yaşanmaktadır. Çağımız artık ‘’kentsel çağ olarak ‘’ isimlendirilmektedir. Şehirlerin etki alanları 
kendi ulusal sınırlarını aşmıştır. Uluslararası boyutta birbirleri ile etkileşim içerisine giren şehirler 
uluslararası ilişkilerin önemli bir öznesi olmaktadır.

Kardeş şehir ilişkilerinde; farklı kültürlerin birbirini tanıması, turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, ticari 
ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması esas alınmaktadır.

Bizim projedeki amacımız kardeş şehirlerin uluslararası ilişkilerdeki sosyal, kültürel, ekonomik 
açıdan öneminin vurgulanmasıdır. Aynı zamanda Alanya’nın kardeş şehirlerinin coğrafi özelliklerini ve 
ikili ilişkilerini tanıtmaktır.

Emre ŞAŞMAZEngin TORAMAN

PROJE NO: 3

Danışman
Mustafa TOK
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OYNUYORUM, EĞLENİYORUM, BALIKESİR ŞEHRİNİ ÖĞRENİYORUM
Balıkesir, İzmir ve Bursa arasındaki önemli ulaşım yollarının kavşak noktasında yer almaktadır. 

Özelikle sahil ilçelerinin turizm potansiyeli yüksek olduğundan yaz aylarında bu ilçeler cazibe merkezi 
haline gelerek nüfusları da artmaktadır.

Bu çalışmada Balıkesir’in coğrafi, kültürel, ekonomik ve doğal güzelliklerini çocuk park alanlarıyla 
bütünleştirmeye çalıştık. Öncelikle çocukların çevrelerini tanımaya başladıkları andan itibaren hangi 
coğrafi özellikleri öğrenmeye başladıkları ve coğrafya ile ilgili merak ettikleri konuları araştırdık. 
Bunun yanında Balıkesir’deki çocuk park alanlarının özellikleri ve çocukların ilgisini ne derece çektiğini 
belirlemek amacıyla oyun çağındaki çocuklara ve yetişkinlere anket uyguladık. Balıkesir’in ilçelerini 
simgeleyen özellikleri belirleyerek bunların hangi oyuncaklara dönüştürebileceğimizi tasarladık. 
Böylece çocuklar hem oyunlarını oynayacaklar hem de yaşadıkları şehrin özelliklerini öğrenme 
imkanına sahip olacaklar.

Bizim park alanımız klasik park alanları gibi düz hatlara sahip değil, Balıkesir’in il sınırlarını esas 
almaktadır. İlçeleri ayıran sınırları da yürüme yolları olarak tasarladık. İlimizin en önemli özelliği 
olan Ege ve Marmara Denizi kıyılarını vurgulamak içinde denizleri su havuzu şeklinde ve çevresini 
insanların dinlenip iyi vakit geçirebilecekleri çay bahçeleri olarak planladık. Her ilçenin girişinde ilçeyle 
ilgili bilgilendirme levhaları olmalı ayrıca her oyuncak hangi özelliğimizle bütünleşmişse bu özellik ile 
ilgili bilgiler oyuncaklarda yer almalıdır.

Bu projeyi tasarlarken yaşadığımız çevreye duyarsız kalmamak adına ve böyle bir coğrafyanın 
tanınmamasını göz ardı edemezdik. İnsanlarda merak duygusu uyandırarak ilçelerimizde turizmin de 
canlanması gerçekleşebilir.

Parklarımızı kendimiz gördüğümüz üzere ve anket sonuçlara dayanarak daha eğlenceli daha 
bilgilendirici hale getirmek istiyoruz. Ve birçok çocukta eğlenerek öğrenmeyi tercih eder çünkü bilgi 
ne kadar farklı şekilde çocuğa sunulursa onda o kadar etki oluşturur.

Simge OKUR Kadriye KALKIN
Danışman
Ebru ÖZDEN

PROJE NO: 4
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BİTLİS DERESİ KİRLİLİK SEBEBİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Akarsularımızın kaynağını teşkil eden derelerimizin günden güne kirlenmekle karşı karşıyadır. 

Bunun bir örneği de Bitlis Deremiz teşkil etmektedir. Yaptığımız bu proje çalışmasında Bitlis’in en 
önemli çoğrafi unsurlarından olan Bitlis deresinde ortaya çıkan kirliliğe dikkat çekmek ,kirliliği ortaya 
çıkaran sebepleri, kirliliğin insan ve doğa üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bu veriler ışığında 
kirliliğin azalmasında çözümler üretmektir.

Proje kapsamı 12 km’lik Bitlis Deresi gezilerek gözlemlenmesi ,fotoğraflanması derenin 3 ayrı 
yerinden elde edilen su numunelerinin analiz edilmesidir.

Bitlis Deresinin kirliliği gözle görülecek derecededir. Zamanla nüfusun artışı ,geçmişten günümüze 
gelen yoğun ve plansız yerleşme en önemli sebeplerindendir. Bitlis’te bulunan hane ,ticarethane 
,sanayi ,kurum/kuruluş kaynaklı tüm atık sular dereye deşarj edilmektedir. Bunun yanında haneler 
ve ticarethanelerden kaynaklanan evsel–endüstriyel ve inorganik (kül) atıklar dereye atılmaktadır.

Bazı ticarethanelerde (lokanta, fırın vb.) her türlü artık direk dereye atılmaktadır . Dereyi çevreleyen 
dağlardaki bitki örtüsünün tahrip edilmesine bağlı olarak gerçekleşen erozyon gibi unsurlarda 
kirlenmeye sebep olmaktadır. Tüm bunların yanında toplumda çevre bilincinin olmaması derenin 
kirlenmesindeki en önemli unsurdur.

Dere kirliliğinin başta derede yaşayan balıklar ve diğer canlılar üzerinde, turizm ve sulama üzerinde 
olumsuz etkileri olmaktadır. Dere kıyısında özellikle yaz aylarında üvez ve sinek oluşumunu artarak 
mikroorganizmaların artmasına ve salgın hastalıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun 
yanında kötü koku ve istenmeyen görüntü halkı olumsuz etkilemektedir.

Kader KOYUNCUİlknur KINAY

PROJE NO: 5

Danışman
Aykut KARADENİZ
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ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN DÜNYA’NIN EKSEN EĞİKLİĞİ MODELİ, EKSEN 
EĞİKLİĞİ - BAKININ ELAZIĞ’DA DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yeryüzünde sıcaklığın temel kaynağı Güneş’ten gelen ışınlardır. Güneş ışınlarının geliş açısı ısınmanın 
derecesini belirlemektedir. Güneş ışınlarının dik ve dike yakın açılarla geldiği alanda ısınma fazla, eğik 
açılarla geldiği alanda ise ısınma az olmaktadır. Güneş ışınların bir alana geliş açısını belirleyen temel 
iki unsur enlem ve bakıdır.

Ekvator’a yakın alanlarda Güneş ışınlarının geliş açısının büyük olması nedeni ile sıcaklık fazla, 
Ekvator’a uzak alanlarda Güneş ışınlarının geliş açısının küçük olması nedeni ile ısınma azdır.

Bakı; bir yamacın Güneş’e dönük olma durumudur. Bakıya bağlı olarak eğimli bir yamaç, çevresinde 
ki alanlardan daha büyük açılarla Güneş ışınlarını alabilir. Bu özellik bakıya maruz kalan yamaçta 
sıcaklıların çevresine göre yüksek olmasına neden olmaktadır.

Bir alana gelen Güneş ışınları açısı ve bakı, bölgenin iklimini şekillendiren en önemli etmenlerdir. 
İklimin şekillenmesi o yörede hem doğal hem de beşeri ortam üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Bu çerçevede Orta Öğretim Coğrafya Derslerinde anlatılan, Eksen Eğikliği, Bakı Yönü ve Sıcaklık 
konusuna yardımcı olabilmesi için bir model üzerinde çalışıldı. Ahşap malzeme kullanılarak eksen 
eğikliği ve bakı modeli oluşturuldu. Model farklı öğrenci gruplarında ders materyali olarak kullanıldı. 
Eğitim öğretime katkısı sınavlarla ölçülen materyalin, öğrenme ve öğretme sürecine olumlu katkılar 
sağladığı sonucuna varıldı. Aynı zamanda bakı ve Güneş ışınlarının geliş açısının doğal ortam ve beşeri 
ortam üzerindeki etkileri incelendi. Anketler, gözlemler ve araştırmalar sonucunda anlamlı sonuçlara 
ulaşıldı.

Mehmet Arif TUTAR
Danışman
Serkan GÜÇ

PROJE NO: 6
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ERZİNCAN’A MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİ GÖÇÜ-SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Erzincan ovasına tarımsal üretim döneminde gerçekleştirilen göç ile gelen mevsimlik gezici 

tarım işçileri ile ailelerinin çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz etkileyen sorunları tespit ederek, 
çözümünün sağlanmasına dönük önerilerde bulunmak istedik. Konu ile ilgili yayınlanan çalışma 
raporları, makaleler, tezler taranarak okumalar gerçekleştirdik. Mevsimlik gezici tarım işçilerini 
barınma ve çalışma sahalarında gözlemler yaptık, işçiler ve aileleriyle görüşmeler yaparak Sorunları 
tespit etmeye çalıştık. Fotoğraflar çektik. Özellikle barınma sorununun işçiler ve ailelerinin yaşam 
koşullarını zorlaştırdığını, eğitim, sağlık, beslenme, hastalıklardan korunma, gibi pek çok imkândan 
yoksun olduklarını gördük. Bu ağır yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalıştıkları bölgelerdeki 
işveren durumundaki köylüler, köy muhtarları ve Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri İzleme Kurulu’nda 
bulunan İl Özel İdare Müdürlüğü, Kızılay İl Başkanlığı, SGK İl Müdürlüğü, İl Sağlık müdürlüğü, İŞKUR 
İl Müdürlüğü, Zıraat Odası Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi kurumlardan yetkili kişilerle tespit ettiğimiz sorunların çözümü 
hususunda görüşmeler yaptık. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili bilgiler aldık, fikirlerimizi paylaştık. 
Çözüm önerilerini oluşturduk.

Atakan PERÇİN Melis İŞCAN

PROJE NO: 7

Danışman
Nuri KOÇ
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN
 KÜRESEL ISINMA SORUNUNA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR İLE BELİRLENMESİ

Araştırmanın temel amacı, lise öğrencilerinin küresel ısınma sorununa ilişkin algılarını ve bu 
algılarını hangi metaforlarla dile getirdiklerini ortaya koymak ve bunları çeşitli bilişsel, coğrafik bilgi 
ve ekolojik değişkenler bakımından değerlendirmektir.

Araştırma Lise öğrencilerinin küresel ısınmayla ilgili olarak ne tür metaforlar ürettiklerini ortaya 
koyması bakımından önem arz etmektedir.

Bu araştırma öncelikle betimsel olup, tarama modeliyle yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel bir 
desene sahiptir. Nitel bölümde, olgu bilim diğer adıyla fenomonolojik bir desenle yürütülmüştür. 
Metafor kısmında veriler “Bana göre Küresel Isınma …….….gibidir, Çünkü…………………..” 
cümlesiyle toplanmıştır.

Proje sonucunda şu bulgulara ve sonuçlara ulaşılmıştır:

1. Anketin uygulandığı 351 öğrenci toplam 259 adet metafor üretmiştir.

2. Üretilen 259 adet metafor 16 adet kategori altında toplanmış ve analiz edilmiştir

3. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre ürettikleri metaforlar neticesinde küresel ısınma 
olgusunu daha iyi anladıkları gözlemlenmiştir.

4. Fen Lisesi’nde bulunan öğrenciler, Meslek Lisesi’nde bulunan öğrencilere göre küresel ısınma 
metaforlarını daha iyi benzetmelerle açıklamıştır.

5. Metafor algıları okul türleri ve sınıf düzeyleri ile paralellik göstermektedir.

Proje sonucunda şu önerilerde bulunulmuştur:

1. Lise müfredatlarında öğrencilerinin küresel ısınma sorununu daha iyi anlayabilmesi ve 
öğrenebilmesi için “Küresel Isınma Sorunu” başlığı eklenmelidir.

2. Liselerde Küresel Isınma ile ilgili sınıf ve okul etkinlikleri çoğaltılmalıdır, okullarda küresel 
ısınmanın zararları hakkında bilinçlendirilmelidir.

3. MEB tarafından Küresel Isınma sorunu; broşürler, gazeteler ve çeşitli dergilerde incelenebilir 
ve okullara gönderilebilir.

4. MEB Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine “Küresel Isınmayla Mücadele Günü” adlı bir gün 
ekleyebilir.

Duygu DEMİRTAŞ
Danışman

Mehmet AKSOY

PROJE NO: 8
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DONMAK YOK ÜRETİME DEVAM
Yaprakları dökülen mevsimlik bitkilerin yetiştirilmesinde donmaya karşı korunmanın çok önemli 

bir yeri vardır. Ülkemizde oldukça yaygın olarak görülen zirai don vakalarının alınacak önlemlerle 
önüne geçmek ve halkın bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak projenin öncellikli amacıdır.

Halkımızın zirai don önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayıp, ülkemizde buna bağlı oluşan 
ekonomik kayıplar azaltılmaya çalışılmıştır.

Bu projenin başarıya ulaşması ulusal hatta uluslararası alanda ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
ve çiftçi ailelerin kayıplarını en aza indirecektir. Bu sinerjiyi oluşturmak için ortaya koyduğumuz 
çalışma ile halkımızın konu hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladık. Projeye düşen; zirai don 
hakkında hazırlanan solüsyonun kullanılmasıyla zirai don vakalarını önüne geçmektir.

Titizlikle hazırlanan bu proje, zirai don alanında yapılmayanı yapmayı ve bütün ülkede zirai don 
ile mücadeleyi bilen insan sayısını artırmayı hedeflemektedir. Bu proje kamu kuruluşlarına, yerel 
yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarına, ticaret adamlarına, çalışanı, ev hanımı, yaşlısı, genci, köy 
halkına danışılarak hazırlanmıştır.

Planlanan zirai don önleme projesini tanıtarak, anket uygulanan değerli halkımızın fikirlerini kulak 
ardı etmeden proje kapsamında okulumuzun da desteğiyle çalışmamızı ortaya çıkarmanın ötesinde 
hayata geçirmek, uygulayabilmek projenin en büyük amaçlarındandır.

Bu vesileyle şehrimizin ileri gelenlerinin desteğini de alarak proje kapsamında 167 kişiye anket 
uygulaması yapıldı, projenin kabul gördüğü her aşamada en az 1000 kişiye konuyu anlatarak 
tanıtımlara Mayıs 2016’ya kadar devam etmeyi planlıyoruz.

Projenin uygulama alanı biyoçeşitliliğin fazla olduğu, biyokaçakçılığın olumsuz etkilerinin sıkça 
görüldüğü ülkemizdeki tüm illerdir.

Ayşegül SARIRabia VURAL

PROJE NO: 9

Danışman
Ergün ÖZKAYA
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ENDEMİK BİR TÜR OLAN ÇÖVEN BİTKİSİ KULLANILARAK ALTERNATİF,
 ÇEVRECİ BİR YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Günümüzde yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte ticari ve endüstriyel yapılar ile konut sayılarındaki 
artış, yangın felaketlerinin sayısını da artırmıştır. A ve B tipi yangınların yayılmasını önlemek veya bu 
tip yangıları büyümeden söndürmek amacıyla ülkemizde bol miktarda yetişen Çöven otu ve Redoks 
tepkimesi kullanılarak alternatif, özgün ve çevreci bir sistem oluşturulabilir mi hipoteziyle çalışmalara 
başlanmıştır.

A ve B tipi yangıları söndürmek amacıyla yapılan çalışmalarda; Gypsophila L. kökü, Hidrojen 
Peroksit ve Potasyum İyodür kullanılmıştır. Çalışma sürecinde 6 ayrı deney yapılmıştır. Yapılan ilk 
deney Redoks tepkimesi, 2. deney Redoks tepkimesinin yangın üzerinde denenmesi, 3. deney Çöven 
ekstresi ve Redoks tepkimesinin yangın üzerinde denenmesi, 4., 5. ve 6. deneyler ise sistemin 
denenmesi üzerinedir. Sistem; plastik cisim, strafor ve plastik çubuk kullanılarak oluşturulmuştur. 
Oluşturulan sistemin hacmi 300 ml ve ağırlığı 150 - 200 g’dır. Sistemin üst kısmına su ile seyreltilmiş 
15mL Potasyum İyodür konulmuştur. Sistem alt kısmına ise 30mL Hidrojen Peroksit ve 20 ml Çöven 
ekstresi dökülmüştür. Küçük bir yangın prototipi oluşturularak düzenek aktif hale getirildikten sonra, 
oluşturulan sistem ateşin üzerine atılmıştır.

Sistemden çıkan köpük, yangın prototipinin üstünü kaplayarak yangının havayla temasını kesmiş 
ve 15 – 20 saniye içerisinde yangını söndürmüştür. Deney sonucunda sistemin başarıyla çalıştığı tespit 
edilmiştir. Hazırlanan sistemin özgün, maliyeti düşük ve çevre dostu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
sistemin daha verimli hale getirilmesi için AEROSIL® R 812 S maddesi kullanılarak Hidrojen Peroksit ’in 
katı hale dönüştürülmesi ve sistemin yangın söndürmede kullanılması önerilmektedir.

İpek ERİŞEN Dilara KILINÇ
Danışman

Merve DAVARCI TEKİN

PROJE NO: 10
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1938-2015 DÖNEMİNDE İZMİR’DE GERÇEKLEŞEN SEL VE TAŞKIN OLAYLARININ 
KLİMATOLOJİK ANALİZİ

Akdeniz iklim bölgesi içerisinde yer alan İzmir’de sel ve taşkın olayları sık sık yaşanmaktadır. 
Yaşanan bu olaylar sonunda can ve mal kayıpları yaşanmakta ve daha önemlisi bu olaylara rağmen 
gerekli önlemler alınmamaktadır. İzmir’de sel ve taşkın olaylarının sık sık tekrar etmesi, meydana 
gelen maddi ve manevi kayıplar dikkate alınarak bu konunun klimatolojik yönden incelenmesi ana 
amacımızdır.

Raporun oluşturulmasında öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Meteorolojik veriler alınarak ilgili 
tablo ve grafikler oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Konu ile ilgili basında yer alan haberler taranmıştır. 
Yetkili kurumlarla ve akademisyenlerle görüşülmüştür. Ayrıca taşkın olaylarının yaşandığı ve maddi 
hasarların oluştuğu bölgelerde arazi çalışması yapılmıştır.

İzmir’e ait 1938-2015 dönemi meteorolojik gözlemleri incelenerek yağış rejimi güncellenmiştir. 
Günlük toplam yağışların 40 mm’nin üzerinde olduğu tarihlerden 1995, 1998, 2001, 2006, 2010, 2013 
ve 2014 yılları incelenmiştir. Bu yıllarda görülen yağışların sel ve taşkın riski taşıdığı tespit edilmiş 
ve bu yıllarda yaşanan olayların basına yansımaları ortaya konulmuştur. Ayrıca standart zamanlarda 
gözlenen en büyük yağış değerleri (1, 8, 24 saat) grafikler üzerinden incelenmiş ve trend analiz 
yöntemi ile 1938-2015 döneminde sağanak karakterli yağışların arttığı görülmüştür.

İzmir iklim özellikleri ve topografik yapısıyla sel ve taşkınların çokça görüldüğü bir ildir. Hızlı nüfus 
artışı, çarpık kentleşme ve alt-üst yapıda yaşanan problemler sel ve taşkın olaylarının etkisinin fazlaca 
hissedilmesine sebep olmaktadır. 1930’lu yıllardan itibaren İzmir’de çok sayıda sel ve taşkın yaşandığı 
ile ilgili basında haberler yer almasına rağmen, sel ve taşkınlara yönelik alınan tedbirlerin yetersiz 
olduğu görülmektedir.

İzmir’in sel ve taşkın risk haritasının oluşturularak, İzmir’de riskli yerleşim alanlarının ve taşkın 
yataklarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde 
konunun ele alınması büyük önem arz etmektedir.

Fatih AKKÖZMuhammed Ali ELMACI

PROJE NO: 11

Danışman
Okan ALDIRMAZ
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ATIK KLİMA SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TARSUS FEN LİSESİ ÖRNEĞİ
Yaşadığımız coğrafyada sıcaklık ortalamalarının yüksek olduğu bir yılı geride bıraktık. Sıcaklık 

değerlerinin ilkbahar ve yaz aylarında son derece yüksek seyrettiği bölgemizde serinlemenin en kolay 
yolu ise klima kullanımıdır. İnsanların kalabalık kitleler halinde bulunduğu ortamlarda klima kullanımı 
daha fazla önem kazanmaktadır. Klima kullanımı neticesinde ortaya çıkan suyun değerlendirilmesi 
projemizin temelini oluşturmaktadır. Sıcaklıkların çok yüksek olduğu bu coğrafyada buharlaşma 
şiddeti de çok fazladır. Çevremizi gözlemlerken, yeryüzünde farklı ortamlarda bulunan su buharlaşarak 
atmosfere karışırken atmosferde bulunan nemin klimalar yardımıyla suya dönüştüğünü gözlemledik. 
Bu bize ilham verdi. Klima; soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani ortamın 
sıcaklığını azaltmak), fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistem veya 
mekanizmadır. Ortamdaki hava sıcaklığı havanın nem oranına bağlıdır. Klimanın çalışma prensibinden 
yararlanarak okulumuzda bulunan klimaların iç ünitelerinden çıkan suyun değerlendirilmesi , tasarruf 
sağlanması ve okul bütçesine ekonomik anlamda katkı yapılması öngörülmüştür.

Projemizin uygulama safhasında gerekli olan malzemeler tespit edilmiştir. Öncelikle klima sularının 
ölçüm yaparken kullandığımız pet şişelerde biriktirilmesinin pek mümkün olmadığını görülmüştür. 
Bunun için 500 litrelik bir su deposu temin ederek klimalardan elde edilen su bu depoda biriktirilmiştir. 
Biriktirilen su okulun çatı katında bulunan ve sadece su kesintileri zamanında okulun acil su ihtiyacını 
karşılamak için konulmuş olan depoya bir su motoru yardımıyla gönderilmiş ve döşenen hatla, 
deneme amaçlı bir proje olduğu için okulun sadece ikinci katında bulunan tuvaletlerdeki sifonlarda 
kullanılmıştır. Sonuç olarak hem klima sularıyla tasarruf elde edilmiş hem de ekonomik anlamda 
okul bütçesine katkı sağlanmıştır.

Muhammet Tuğrul DURANOĞLU Berk KARAOĞLU
Danışman
Aykut ÇELİK

PROJE NO: 12
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ÇİFTÇİ BALIK TM İLE TARIM
Son zamanlarda GDO’lu tarım ürünlerinin üretimindeki artış, toprağın aşırı kullanılması ve veriminin 

azalması kimyasal ilaç ile atıklara maruz kalması ve insanları alternatif tarım yöntemleri aramak 
durumunda bırakmıştır.

Proje konusu olan Aquaponic Bitki Yetiştirme Sistemi’ni kullanmaktaki amacımız; toprağı korumak, 
organik tarıma olanak sağlamak ve artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanmasına 
yardımcı olmaktır. Bu sistem, alternatif bir tarım yöntemidir. Bu sistemde, akvaryum içerisinde yaşayan 
balıkların atıklarının bitkilere ulaştırılması hedeflenmektedir. Doğal olarak gübre temini gerçekleşmiş 
olacaktır. Bitkiler toprak yerine taş içerisinde yetişecek ve akvaryumla bir döngü içerisinde büyüme ve 
gelişmeleri sağlanacaktır. Ayrıca sistemde floresan mor ışık, güneş ışığı görevini yapacaktır.

Deneysel gözlemlerimizde, geleneksel tarıma göre, birim alandan alınan verimin daha yüksek 
olduğunu gördük. Ayrıca bu sistem her mekânda ve her zaman yapılabileceğinden dolayı, geleneksel 
tarım yöntemlerine göre avantajlıdır.

Makale, dergi, gazete ve internet ortamından yabancı kaynaklardaki örnek proje detayı, kurulumu, 
işleyişi öğrenilip bazı önemli etkenler değiştirildi. Ve bu projede ana kaynak olan balık cinsi poecilia 
reticulata, taş türü hydroton, ışık süresi 10 saat ve ışığın rengi mor olarak seçildi. Balık sayısı ve ışık 
süresi, üretimi doğrudan etkilemektedir. Özellikle yetiştirilen bitki, sebze ise zaman kısalmakta ve 
verim artmaktadır. Aynı zamanda yılın her ayında yapılabilmesi için uygun ortam sağlanmalıdır. 
Sistemde değişkenler; ışık miktarı, ışık süresi, taş türü ve balık cinsidir. Toprak yerine Ph seviyesi 5-7 
arası olan, topraksız tarımda kullanılan taşlar gerekmektedir.

Projeyi araştırdığımızda bu sistemin dünyada ilk olarak 1400’lerde Aztekler tarafından uygulandığını 
görmekteyiz. Su içerisinde yüzen bahçelerin resimlerini görmek mümkündür. Bu sistem geri 
dönüşümlü, sürdürülebilir ve verimli bir projedir.

Melih YÜKSEKKAYATuran UÇAR

PROJE NO: 13

Danışman
Gültekin Cem GÜRSAL
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YAPAY BULUT OLUŞTURMA VE BULUT TOHUMLAMADA NPK-4 ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Doğal oluşumlu bulutlar ve doğal yağışlar her ne kadar daha tercih edilir olsa da yapay bulutların 

oluşumu için kullanılmakta olan gümüş iyodüre alternatif maddelerin ya da karışımların bulunması 
gerekmektedir. Çalışmamızda P2O5, kaya tuzu, tozlaştırılmış kil ve pirincin bulutlarda bağıl nemin 
arttırılması ya da yapay bulut oluşumundaki etkisi ile ilgili ipuçları yakalanmaya çalışılmıştır.

Toprak verimsizliği, kuraklık ve dolu günümüzde kontrol edilemeyen ve belki de gelecekte de 
kontrol edilemeyecek olan olaylardır. Fakat yaygın olmasa da günümüzde uygulanmakta olan bulut 
tohumlama ve suni yağış oluşturulması konusu incelenmeye değer birçok unsur içermektedir. 
Bu yöntemin kullanılmasının meteorolojik dengesizliklere yol açacağını vurgulayan uzmanlar, bu 
sebeple yaygın kullanımı tavsiye etmemektedir. Ancak uygun zaman ve şartlarda yapılacak bulut 
tohumlamadan alınacak verimin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

Çalışmamızda kontrollü ortamlarda araştırmalarımızın sonucunda seçtiğimiz malzemelerin 
ortam nemi ve dâhili nem açısından özellikleri incelenmiştir. Sonuçlar, bulut tohumlamada dikkate 
alınabilecek yeni veriler içermektedir. Kontrollü ortamlarda adı geçen malzemelerle çarpıcı düzeyde 
bağıl nem değişimi sağlanmıştır. Bir ortamdaki bağıl nemin artması, havanın belli şartlarda doyma 
noktasına ulaşması, aynı şartlarda bulutlarda da doyma noktasına ulaşılması anlamına gelecektir.

Sena Nur GÜZEL Emir Çağrı TURGUT
Danışman
Murat ŞAHİN

PROJE NO: 14
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BİO - LAZ (KARADENİZ BİYOGAZ PROJESİ)
Karadeniz Bölgesinde kırsal kesimin en büyük sorunu yaşanan göçün bir türlü önlenememesidir. 

Ülkemiz genelinde kırdan kente göçün temel nedeni tarım ve hayvancılığın eski ekonomik değerini 
kaybetmesidir. Akçaabat’ın Işıklar Beldesi’nin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Özellikle 
hayvancılıktan yeterli ekonomik geliri sağlayamayan belde halkı çareyi büyük şehirlere göçte 
aramaktadır.

Bu projede özelde Işıklar Beldesi genelde ise tüm kırsal alanlardan yaşanan göçü önleyebilmek 
ve hayvancılığa eski önemini kazandırabilmek amacıyla alternatif bir kazanç yöntemi geliştirdik. 
Bunu yaparken beldedeki göçün nedenlerini yerinde yaptığımız çalışmalar ve yetkililerle yaptığımız 
görüşmeler sonucunda tespit ettik. Beldenin en önemli geçim kaynağı olan hayvancılığın ekonomik 
değerini artırmak için hayvancılıkla entegre bir şekilde çalışabilecek biyogaz tesisleriyle göç sorununa 
çözüm aradık.

Çözüm sırasında Çin’in Kuzey Hainan Adası’nda bulunan Cang Dong Köyü’nde uygulanan çiftlik 
tipi biyogaz projesini ve Hindistan’ın Karnataka eyaletinde kırsal kesimde yaşayan 9000 aile için 
gerçekleştirilen Kolar Biyogaz Projesi’ni örnek aldık. Bu projelerin uygulandıkları alanlardaki 
ekonomik ve çevresel değişiklikleri inceledik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Akçaabat Işıklar 
Beldesi’nde; biyogaz tesisi kurulumu ile tesisin hayvancılığa, seracılık ve enerji verimliliği üzerine 
etkileri hakkında çalışmalar yaptık.

Ali İhsan DEMİRBekir ŞENGÜN

PROJE NO: 15

Danışman
Taner ARSLAN
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TAŞYARAN VADİSİ’NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ
Bu projemizde Uşak ili sınırları içerisinde yer alan ve saklı kalmış bir doğa harikası olarak 

nitelendirilen Taşyaran Vadisi ele alınmıştır. Kışın belli bir döneminde donarak adeta buzdan bir 
akvaryuma dönüşen Taşyaran Vadisi’nin turizm potansiyelinin araştırılması ve turizme kazandırılması 
projemizin temel konusunu oluşturmaktadır. Projemizde, Taşyaran Vadisi’nin oluşumu, doğal 
özellikleri ve doğa turizmi için önem teşkil eden turistik değerleri üzerinde durulmuştur.

Şu ana kadar Taşyaran Vadisi üzerinde yapılan detaylı bir akademik araştırma bulunmamaktadır. Bu 
sebeple, ilk olarak vadiye düzenlenen gözlem gezileriyle görsel veriler toplanmıştır. Bölgeye yapılan 
keşif gezilerinden elde edilen bilgiler ile bölgenin topoğrafik ve klimatolojik yapısına ait bilgiler analiz 
edilip değerlendirilerek, vadi üzerinde turizm potansiyeli olan noktalar tespit edilmiştir. Bu noktalarda 
yapılacak olan turistik faaliyetler için dağ yürüyüşü, foto safari, kaya tırmanışı, kuş gözlemciliği, çadırlı 
kamp alanları belirlenmiştir. İlgili yazılımlar kullanılarak bu yerlerin rotaları çizilmiş ve bu bölgeler 
haritalandırılmıştır. Belirlenen bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için doğal yapının korunmasına 
özen gösterilmiştir. Doğal yapının korunmasına dikkat edilerek belirlenen bu turistik faaliyetler 
açıklanmıştır.

Polat TOSUN Ertuğrul KÖSE
Danışman

Kazım YEŞİLYURT

PROJE NO: 16



64

CO
ĞR

AF
YA

COĞRAFYA

ATIL BIRAKILAN HAZİNELER:
ATIL MADEN SAHALARININ TARIM, TURİZM,
EĞİTİM YÖNÜNDEN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Maden ocakları maden veremediğinde veya baypas yapılamayacak şekilde göçük oluşturduğunda 
atıl hale gelir. Bu atıl madenler işlevini kaybettiği için çıkışına kadar toprakla kapatılır. Projedeki asıl 
amaç atıl hale gelmiş maden sahalarının tekrardan farklı alanlarda ekonomiye kazandırmaktır. 
Atıl maden sahalarının tarım, turizm, eğitim yönünden ekonomiye kazandırılabilirliği hakkında 
değişik fikirler ortaya atılmış bu fikirler maden ocaklarının ortam şartlarıyla karşılaştırılmıştır. 
Kırsal kesimlerin, vazgeçilmez ekonomi kaynağı tarımı atıl maden ocaklarında mantar yetiştirerek 
ekonomiye kazandırmak hedeflenmiştir. Mantarın yetişmesi için gerekli olan karanlık ortam maden 
ocaklarında rahatlıkla sağlanabilir. Yaptığımız mantar tarımının ülke ekonomisinde yer edebilmesi için 
geniş sahalara ihtiyaç vardır. Bunlarla birlikte sıcaklık ve nem oranları da uyuşan mantar ve maden 
ocaklarının ortam şartları madenin mantar tarımı yapabilmek için uygun olduğunu göstermektedir. 
Yaz aylarının vazgeçilmez ekonomi kaynağı olan turizm, zaman ilerledikçe, ülkemize duyulan ilgi 
arttıkça yeni yerlere ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple Polonya’da da denenen ve çok ilgi gören tuz 
madeninin restore edilip halka açık hale getirilme projesinde de anlaşıldığı üzere ilgi çekmiş ve 
ekonomide yer kazanmıştır. Finansal destek sağlanır ve en iyi şekilde güvenlik önlemleri alınırsa 
atıl maden sahaları restore edilerek halka açık hale getirilebilir. Yine aynı proje Zonguldak Belediyesi 
tarafından düşünülmekle birlikte şu an için taslak halindedir. Eğitim ülkelerin kalkınması için gereken 
önemli bir altyapıdır. Her mesleğin, işin kendine özgü bir eğitim süreci vardır. Madencilik için de 
mühendisler çeşitli eğitimlerden geçiyorlar. Projenin bir başka yönü olan yeni mühendislere stajerlik 
için atıl maden sahaları değerlendirilmek istenmiş fakat toplanan bilgilere göre bu tür bir eğitimin 
çalışan bir madende gerçekleşebileceği öğrenilmiştir. Sonuç olarak; atıl maden sahalarının tarım 
ve turizm alanında ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar 
sonucunda bu projenin hayata geçirilebilirliği onay kazanmıştır. 

Simay AYÇİÇEK

PROJE NO: 17

Danışman
Zafer TÜRKMEN
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MİLLİ KARAKTERLERİN ÇOCUK VE GENÇLERİN OYUN VE KIRTASİYE OBJELERİNE 
YERLEŞTİRİLMESİ İLE ROL MODEL ALINMASINI SAĞLAMAK

Çalışmamızda yapılandırmacı eğitim kapsamında genç ve çocuklara milli duyguların kazandırılması 
ve milli kahramanların rol model alınması amaçlanmıştır. Çocuk oyuncakları, tarihin her döneminde 
çocuklara ‘değer aktarıcı’ bir görev üstlenmiştir. 21. asrın küresel etkileşimden doğan yabancı kökenli 
birçoğu hayali kahramanlar yerine milli ve tarihimize yön veren şahsiyetlerin, kültürel ögeleri taşıyan 
kurgu karakterlerin kimlik gelişimlerini tamamlama sürecindeki neslimizin yaşam objelerine 
yerleştirilerek rol model almaları sağlamak. Araştırma ve çalışmalar aşağıdaki yöntemlerle 
incelenmiştir:

• Öncelikle kimlik oluşturma süreçleri için literatür taraması yapılmış, psikologlarla 
görüşülmüştür.

• Oyun ve oyuncaklarla eğitim üzerine yapılmış araştırmalar incelenmiştir.

• Oyuncak tarihi incelenmiş, markalaşma süreçlerinde belirleyici etkenler incelenmiştir.

• Kırtasiye malzemelerinde kullanılan malzemeler incelenmiştir. Kırtasiye üretim ve tasarımı 
yapan yayınevleri ile görüşülmüştür.

• Ülkemizde tasarım ve üretim yapan oyuncak markaları ile görüşülerek materyallerde kullanılan 
tarihi şahsiyetler, milli figürler araştırılmıştır.

Çalışma sonucunda;

Piyasadaki endüstriyel ürünlerin kültürel anlamda dayatmacı ve emperyalist gayelerle, ekonomik 
rekabet ve pazarlama üstünlüklerini de kullanan batı eksenli, seküler ürünler oldukları tespit edilmiştir. 
Çoğu kurgu olan kahramanlar çizgi film, animasyon, sinema–dizi filmlerle alıcıya sunulmuş, beğeni 
seviyesine göre lisanslı ürünlerle markalaştırılmıştır. Marka eş değerlerininin taklit kopyaları, Çin 
patentli ürünlerin birçoğu zararlı kimyasallar içermektedir. Kırtasiye malzemelerindeki tasarımlar da 
bunlarla eşdeğer olduğu ortaya koyulmuştur.

Bu çalışmada neslimizin yetiştirilme ve idealize edilme kapsamında bu malzemelerin 
iyileştirilmesinin, yeni tasarımlar oluşturulmasının gerekliliği, piyasadaki boşluk ortaya konularak 
incelenmiştir.

Selinay Filiz PARLAKZeynep Betül RUHİOĞLU

PROJE NO: 1

Danışman
Lütfi BULUT
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“BAŞARILIYIM ÇÜNKÜ KENDİME GÜVENİYORUM” DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA 
ÖZGÜVENİN AKADEMİK BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR 

ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MERKEZ İLÇESİ ÖRNEĞİ
Değerler erozyonuna bir çözüm arayışının ürünü uygulanan değerler eğitimi, farklı yaş grubuna ait 

öğrenciler ve öğretmenler için önemlidir.

Okulları en çok ilgilendiren değerlerden olan özgüven ise sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele 
etmeyi sağlarken çoğu başarıyada zemin hazırlar. Akademik başarıyla fazlasıyla ilişkilendirebileceğimiz 
özgüven, çoğu öğrencinin okula karşı tutumunu doğrudan etkiler. Araştırmamızda okullarda değerler 
eğitimine verilen önem, akademik başarının özgüven açısından uyumu üzerinden incelenmiştir. 
Öğrencinin okul başarı düzeyiyle özgüveninin ilişkisini değerlendirmek, okullarda özgüveni arttırmaya 
yönelik çalışmalara zemin hazırlamak projenin ana amacıdır.

Araştırmamızın evrenini Nazilli ilçe merkezinde bulunan 6963 lise öğrencisi oluşturmaktadır. 
Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme modeliyle öğrenci sayıları gözönünde bulundurularak 
Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Meslek Lisesi olmak üzere 4 okul belirlenmiştir. Bu okullarda, sınıflar 
düzeyinde tesadüfi olarak seçilen 203 kız, 149 erkek olmak üzere toplam 352 lise öğrencisi örneklemi 
oluşturmaktadır.

Kişisel bilgi edinmeye yönelik anketin yanısıra özgüveni etkileyen faktörleri ölçmeye yönelik Çataklı 
ve Öner(1996) tarafından Türkçeye uyarlanan 5’li likert ölçeği şeklinde toplam 80 soruluk “Piers-Harris 
Öz Güven (Öz-Kavram) Ölçeği”, uygulanmıştır. Özgüven envanterine göre yüksek puan alan öğrenciler 
ile resmi verilerdeki akademik başarıları karşılaştırılmıştır. Değerler eğitimi projesinin uygulanma 
süreciyle ilgili okul idareci ve rehberlik servisleriyle görüşmeler yapılmıştır.

Değerler eğitiminin önemsenmesi ve özgüvenin akademik başarıyla doğrudan ilişkisi olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Özgüveni yüksek olan öğrencilerin fiziksel görünüm,sosyal beğenilirlik 
konusunda kendilerine güven duydukları sonucu akademik başarının tek başına etken olduğu 
bilgisiyle çelişmektedir.

Gülay Sena AKEL Cansın SAYGIN
Danışman

Özlem KARABACAK

PROJE NO: 2
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SAVAŞ SOKAĞI DEĞİL OYUN SOKAĞI İSTİYORUZ.
Günümüzde çocuklar oyun oynarken neredeyse sadece teknolojiyi kullanır oldular.Çocukların 

enerjilerini sarf edebilecekleri alanlar giderek azalmakta. Tarihimizden günümüze süregelen ve 
toplumsal kimligimizi sağlamlaştıran sokak oyunlarımız unutulmuş durumda. Çocuklarımızın 
sosyalleşmesini sağlayacak sokak oyunları yeniden canlandırılmalıdır.

Bu bağlamda şehrimizin önde gelen insanlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla okullarla irtibata geçip 
toplumun her kesiminin paydaşı olacağı oyun sokakları oluşturmak. Bu sokağa engelli çocukları, 
Suriyeli çocukları da katarak çocuklarımızın sosyalleşmelerini sağlayabiliriz. Engellilere özel oyun 
alanları tasarlayarak onların diğer çocuklarla kaynaşmasını kolaylaştırabiliriz. Farklı şehirlerde oynanan 
oyunları kaynaştırıp ülkemizde kardeşlik ortamı içerisinde kültürlerin birleşmesini sağlayabiliriz. Aynı 
apartmanda oturan çocuklar birbirini tanımaz oldu. Bu yanlış gidişi durdurabilecegimizi düşünüyoruz. 
Ülkemizin misafirleri olan Suriyeli çocuklarımızıda içine katacağımız kültürlerin kaynaşacağı 
ortamlar oluşturabiliriz. Çocuklar sokaklarda daha özgür ve kendini daha iyi ifade edebiliyor. Güvenlik 
problemlerinin giderildiği yerel yönetimlerin de desteğini alacağımız trafiğe kapalı alanlar, sokaklar 
oluşturabiliriz.

“Haydi gel bizimle sesin sokaklarda çınlasın” sloganıyla çocuklarımızın kaynaşıp birbirini daha iyi 
tanıyabileceği, dijital dünyanın stresinden ve şiddetinden uzak oyun sokakları tasarlayacagız. Benimle 
oynar mısın?

Müjde TANRabia EKİNCİ

PROJE NO: 3

Danışman
Ferdi KİLAYIKLI
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİ:
DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ

Anadolu, özellikle de Mezopotamya Bölgesi birçok medeniyetten oluşan kültür mozaiğidir. 
Asırlarca farklı dinlere, mezheplere, inançlara, halklara, yaşayışlara ve kültürlere ev sahipliği yapmış 
bu bölgenin en önemli birleştirici unsuru “hoşgörüdür”. Günümüzde de hoşgörü değerinin özellikle bu 
bölgede kazandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Projenin amacı kin, nefret, öfke ve şiddetin yerini almasını temenni ettiğimiz hoşgörü değerimizi 
farklı lise türlerindeki düzeyini tespit etmek, öğrencilerin hoşgörü düzeyini artırmak ve bu özelde 
Diyarbakır ilinin hoşgörü algısını belirleyip geliştirmektir.

İnsanlar arası ilişkilerde dengeyi koruyan ve onları birbirine yaklaştıran hoşgörü değerini farklı 
ortaöğretim kurumlarında uygulayarak öğrenciler arasındaki anlayış, kabul etme, sevgi, farklı fikirlere 
saygı, empati gibi hoşgörü ekseninde olan değerlerin etkisini öğrencilere algılatarak gelişmesi ve 
genişlemesini sağlamak hedeflenmiştir. Araştırma verileri sosyal bilimlerde yoğunlukla kullanılan 
“anket” ve “mülâkat” yöntemleri ile ulaşılacaktır.

Araştırmanın çalışma evreni Diyarbakır ili, örneklem olarak da bu ildeki iki ortaöğretim kurumu 
tesadüfü örneklem yöntemi ile belirlenmiş, araştırma bu okullardaki 350 öğrenci üzerinde 
yürütülmüştür. Çalışmanın nicel verileri “Hoşgörü Eğilimleri Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” 
kullanılarak toplanmış, nitel verileri ise yüz yüze yapılan mülakatlarla elde edilmiştir.

Araştırmada elde edilen veriler, bulgular bölümünde tablo halinde verilecek sonuç ve tartışma 
bölümünde daha önce yapılan araştırmalarla mukayeseli bir şekilde işlenecektir. Çalışmanın 
genelinden hareketle önerilerde bulunulacaktır.

Simge ÖZAY Ahmet Ferhat BÜYÜKDENİZ
Danışman
Yılmaz AYAZ

PROJE NO: 4
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LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
Bu projenin temel amacı, farklı türde liselerde okuyan 10. Sınıf öğrencilerinin hoşgörü algılarına 

ilişkin belirttikleri metaforları belirlemek ve bu metaforların çeşitli değişkenler bakımından 
değerlendirmektir.

Bu proje lise 10. sınıf öğrencilerinin hoşgörü algılarının sosyo-demografik algılarının nasıl bir durum 
gösterdiğini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.

Bu araştırmamız öncelikle betimsel olup, tarama modeliyle yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel 
bir desene sahiptir. Nitel bölümde, olgubilim diğer adıyla fenomonolojik bir desenle yapılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini yukarıdaki çalışma evreninden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 
(random) seçilen 260 öğrenci oluşturmaktadır.

Anketin uygulandığı 260 öğrenci toplam 235 adet metafor üretmiştir. Öğrencilerin kendini hoşgörülü 
bulup bulmaması hoşgörü kavramını tanımlayıp tanımlayamamalarını etkilemiştir. Metafor algıları 
okul türleriyle paralellik göstermektedir. Kardeş sayısı arttıkça hoşgörü kavramını tanımlayabilme 
yetisi artmıştır.

Lise öğrencilerinin değerlerimizi daha iyi bilmesi ve öğrenebilmesi için lise okul müfredatına 
“Değerler Eğitimi” adlı bir ders eklenmelidir. Her yıl ülkemizde veya tüm dünyada başta hoşgörü 
değeri olmak üzere tüm değerleri insanlara aşılamak için belirli bir günde etkinlikler yapılmalıdır. En 
büyük eğitim ailede başlar. Bu yüzden aileler çocuklarına küçük yaşta değerleri öğretmelidir.

Ayşenur ARSLANZeynep Büşra YATIK

PROJE NO: 5

Danışman
Mehmet AKSOY
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CUMA NAMAZININ SOSYALLEŞMEYE VE TOPLUMSALLAŞMAYA ETKİSİ
 (ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Dinin birey ve toplum üzerindeki etkisinin öneminden yola çıkılarak hazırlanan bu projede, toplu 
halde gerçekleştirilen Cuma namazı ibadetinin manevi boyutundan ziyade sosyal sonuçları üzerine 
araştırmalar yapılarak din konusuna perspektif bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Cuma namazının; 
bireylerin sosyalleşmesine, bireyler arası ilişkilere, toplumsal hayata ve toplumsallaşma sürecine 
etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırmada betimsel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 
Isparta ilinin Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan ve çeşitli değişkenler bakımından farklılık gösteren 200 
kişiye demografik sorular, duygu ve düşünce soruları, açık uçlu sorular ve birden fazla seçeneğin 
işaretlenebileceği kategorik sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler 
düzenlendikten sonra Microsoft Excel programı ile frekans ve yüzde değerleri üzerinden analiz 
edilmiştir. Elde edilen bulgular tablo ve grafik olarak gösterilerek sonuçlar ve değerlendirmeler 
araştırmaya yansıtılmıştır. Bu çalışmada din ile ilişkili olaylar deneysel sosyolojik bir yaklaşım zihniyeti 
içerisinde ele alınmıştır.

Sonuç olarak Cuma namazı, ibadetle birlikte oluşan ortamda bireylerin yeni kişilerle tanışması ; 
arkadaş ve dost edinmesi; fikir alışverişinde bulunması gibi sosyal ve kültürel nitelikli olumlu sonuçlar 
doğurarak bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlar. Ayrıca Cuma namazının, gerek hutbe ve vaazlarla 
verilen bilgilerin toplumun bir çok kesimine aynı anda ulaşması ile oluşturduğu toplum bilinci 
yönünden; gerekse insanların statü farkı olmadan dini ibadetleri için yaratıcı huzurunda yan yana, 
omuz omuza bir arada ‘saf’ tutmalarının ; bu insanlar arasındaki maddî farklılık, mevki, itibar, şöhret 
gibi dünyevi üstünlüklerinin hiçbir şey ifade etmediği düşüncesinin pekişmesi yönünden bakıldığında 
toplumu birleştirici, bütünleştirici etkisi sayesinde toplumsal hayata ve toplumsallaşma sürecine çok 
önemli katkıları vardır. Kısacası Cuma namazı, sosyalleşmenin ve toplumsallaşmanın ibadet halidir.

Cahit CAN Ayşe Rabia DEMİRALAY
Danışman

Gülen OKÇU KAÇMAZ

PROJE NO: 6
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“BİR BABA DOKUZ OĞLU (EVLADI) BESLER DOKUZ OĞUL BİR BABAYI BESLEMEZ (Mİ?)” 
İLK ÖĞRENME BASAMAĞINDA YAŞLI BÜYÜKLER İLE
BİRLİKTE SÜREKLİ YAŞAMIN GETİRDİĞİ DEĞER KAZANIMLARI

Bu projenin temel amacı, farklı türde liselerde okuyan 10. Sınıf öğrencilerinin hoşgörü algılarına 
ilişkin belirttikleri metaforları belirlemek ve bu metaforların çeşitli değişkenler bakımından 
değerlendirmektir.

Bu proje lise 10. sınıf öğrencilerinin hoşgörü algılarının sosyo-demografik algılarının nasıl bir durum 
gösterdiğini ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir.

Bu araştırmamız öncelikle betimsel olup, tarama modeliyle yapılmıştır. Hem nicel hem de nitel 
bir desene sahiptir. Nitel bölümde, olgubilim diğer adıyla fenomonolojik bir desenle yapılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini yukarıdaki çalışma evreninden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 
(random) seçilen 260 öğrenci oluşturmaktadır.

Anketin uygulandığı 260 öğrenci toplam 235 adet metafor üretmiştir. Öğrencilerin kendini hoşgörülü 
bulup bulmaması hoşgörü kavramını tanımlayıp tanımlayamamalarını etkilemiştir. Metafor algıları 
okul türleriyle paralellik göstermektedir. Kardeş sayısı arttıkça hoşgörü kavramını tanımlayabilme 
yetisi artmıştır.

Lise öğrencilerinin değerlerimizi daha iyi bilmesi ve öğrenebilmesi için lise okul müfredatına 
“Değerler Eğitimi” adlı bir ders eklenmelidir. Her yıl ülkemizde veya tüm dünyada başta hoşgörü 
değeri olmak üzere tüm değerleri insanlara aşılamak için belirli bir günde etkinlikler yapılmalıdır. En 
büyük eğitim ailede başlar. Bu yüzden aileler çocuklarına küçük yaşta değerleri öğretmelidir.

Muhammet DÜZENLİAkif GÜLSOY

PROJE NO: 7

Danışman
Alparslan TORUN
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TEBESSÜM VE SELAMIN TEMİZ DÜNYALARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
İnsanların çöplerini temizleyen, bir çok kişinin yapamayacağı çok önemli bir hizmeti yürüten, 

toplumun en aşağı konumda gördüğü temizlik işçilerinin dünyasını keşfetmek. Tebessümle selam 
vermenin, onların dünyasındaki yansımalarını anlamak, bu davranışların sosyal barışa ve toplum 
huzuruna katkılarını ölçmek ve bu konuda kamuoyunun dikkatini çekmek. Selamlaşmayı yurt 
düzeyinde arttırarak daha sosyal ve sıcak çevreler oluşturmak.

Tebessüm Arapça kökenli “Gülümseme” anlamına gelen bir kelimedir Selamun aleyküm (Arapça: 
 es-selamu aleykum), Aramice kökenli selamlaşma hitabıdır. Tebessüm ve Selam, toplum السالم عليكم
dinamiklerini etkileyen bir olgudur. Sosyal çevremize baktığımızda, hatta kendi ailemiz içerisinde bile 
bağlayıcı ve bütüncül bir yapı oluşmasını sağlamıştır.

İstanbul’da Belediye temizlik görevlileri ile temasa geçip literatür taraması sonucunda geliştirdiğimiz 
anketi uygulamak için araştırma evreni olarak İstanbul Başakşehir Belediyesi’nde çalışan temizlik 
görevlileri seçilmiştir. Belediyeden alınan bilgiler birleştirilip, bu evrenden tesadüfi örnekleme 
yöntemiyle 60 kişiden oluşan bir örneklem belirlenmiştir.İlgili örnekleme anket uygulanmıştır.

Anketin sonuçları bir istatistik analiz programı (SPSS) kullanılarak değerlendirilmiştir.

Denekler üzerinde yapılan çalışmada, tebessüm ve selamın insanlar arasında ortak duyguların 
oluşmasında önemli bir rol oynamakta olduğu gözlemlenmiştir. Ortak değerler benimsendikçe ve 
yaşandıkça geliştiği görülmüştür. Toplumda yaşayan insanların bu ortak değerlerle yaşayabilmeleri 
için kendi aralarında ciddi, samimi, sağlam köprüler oluşturmaları ve sağlıklı bir iletişim kurmaları 
gerekir. Bu iletişimin ilk basamağı selamlaşmaktır.

İnsanı insana yakınlaştıran, sevdiren, saydıran, anlaştıran iletişimin iki hecelik adı; selam. Temizlik 
görevlilerine yapılan araştırmada selam ve tebessümün insanlar üzerindeki etkisinin olumlu olduğu 
kesin ve net bir biçimde gözlemlenmiştir.

İbrahim ER Asım ERDEM
Danışman

Savaş BEDİRHANOĞLU

PROJE NO: 8
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AYDIN BİR GELECEK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
Araştırmanın amacı, farklı yaş gruplarındaki okul öncesi eğitimi alan ile almayan bireylerin sosyal 

değerleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.

Araştırmada tarama modeli olan anket yöntemi kullanılmıştır. 25 sorudan oluşan anketimizde her 
soru bir değeri ölçmektedir ve cevaplar üç seçenekten oluşmaktadır. Araştırmanın grubunu Ayrancı 
ilçesinde bulunan 3-20 yaş arasındaki sistematik tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 400 kişi 
oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizlerde 
anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, farklı yaş gruplarındaki 
ve eğitim seviyelerindeki okul öncesi eğitimi alan ve almayan bireylerin sosyal değerleri arasında 
anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Yaş gruplarına göre sosyal değer ortalamalarında 10-14 yaş 
aralığında ortalamanın en yüksek olduğu, bunu sırasıyla 15-20 yaş ve 3-6 yaşların takip ettiği, en 
düşük ortalamaya ise 6-10 yaş aralığının sahip olduğu; eğitim seviyelerine göre sosyal değer 
ortalamalarında ise, ortaokul seviyesinde ortalamanın en yüksek olduğu, bunu sırasıyla anaokulu,lise 
ve ilkokul seviyesinin takip ettiği, en düşük ortalamaya ise eğitim almayan 3-6 yaş grubunun sahip 
olduğu görülmektedir.

Bu doğrultuda, değerler eğitiminin gerekliliği ve önemi ortaya konmaktadır. Okul öncesi dönemde 
çocuğa kapsamlı olarak verilecek değerler eğitimi çocuğun yaşamının ilerleyen yıllarında ona hep ışık 
tutacak ve mutlu bir birey olmasını sağlayacaktır.

Havva KANATMukaddes SET

PROJE NO: 9

Danışman
Emine DURAL
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TOPLUMDAKİ DEĞER YARGILARININ BİREY ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU YALNIZLIK ALGISININ 
İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 

(KAYSERİ TALAS KIZ YURDU ÜZERİNDEN YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMADIR)
Bu arastırma birbirini tamamlayan iki farklı çalısmadan olusmaktadır. İlk çalısmanın amacı Türkiye 

kosullarına uygun, kisilerarası iliskileri ve toplumsal değer yargılarına bakıs açılarını yordayan ve ilişki 
boyutlarını saptayan, geçerli ve güvenilir bir ölçegin gelistirilmesi; ikinci çalısmanın amacı ise, bireylerin 
kisilerarası iliskilerinin ve toplumdaki deger yargılarının, yalnızlık yasantıları açısından incelenmistir. 
Ülkemizdekisilerarası iliskileri incelemek üzere hazırlanan ölçeklere bakıldıgında ise, ölçeklerin ya 
kisilerarası iletisimbecerilerini ölçmek ya da kisilerarası iliskileri sınıflandırmak amacına yönelik 
oldukları gözlenmistir. Bu çalısmada gelistirilen ölçek, genç yetiskinlerin kisilerarası iliskilerinde 
temel olan faktörlerin neler olduguna dair, genç yetiskinlerin verdikleri cevaplardan yola çıkarak 
içerik analizi sonunda, kuramsal temellerden yararlanılarak olusturulmus bir ölçek olması nedeniyle 
yeni bir araç sunması açısından katkı saglayacaktır. Bu çalısmada ölçek gelistirmenin yanı sıra, 
kisilerarası iliskilerde bireyin algıladıgı yalnızlık düzeyinin iliskilere etkisi de incelenmistir. Elde edilen 
bulgular iliskilerde, bireyin kendini yalnız algılayıp algılamayısının farklılık yarattıgını göstermektedir. 
Bulguların, daha sonraki çalısmalar için veri saglayacagına inanmaktayız.

Bu çalısmada kisiler arası iliskilerde yalnızlık algısının önemi incelenmistir. 18 - 25 yas arası kisiler 
üzerinde (toplam 140 ögrenci) Kayseri Talas Kız Yurdu’nda gerçeklestirilen çalısmamızı hazırladıgımız 
anket sorularıyla da destekledik. 

Ölçegin gelistirilmesinde ilgili literatür ve benzer ölçeklerin yanı sıra, içerik analizi tekniginden 
yararlanılmıstır. 

Arastırma dogrultusunda genç yetiskinlerin kisilerarası iliskilerin, algılanan yalnızlık düzeylerine 
görefark lılasıp farklılasmadıgı tek yönlü Varyans Analizi ile incelenmistir.

İrem URAL Büşra YETİŞİR
Danışman

Ferhat ÇEKİM

PROJE NO: 10
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İNSANI HOR GÖREN İYİLİĞİ ZOR GÖRÜR
Projemizde, orta öğretim öğrencilerine duygusal şiddetin oluşturduğu olumsuz etkinin iyilik 

değer algısına ve sosyal kimlik oluşumuna olan etkisi araştırılmıştır.

Bireyin şiddetle karşılaşması, hor görülmesi, iyilik değer algılarını zedelemekte; sosyal çevresiyle 
kuracağı olumlu tutum ve davranışları zayıflatmakta bazen de tamamen ortadan kaldırmaktadır. 
Okulun temel işlevlerinden biri olarak gördüğümüz bireye, olumlu davranış kazandırma yönü 
aksamaktadır. Projemiz, ‘‘insanı hor gören, iyiliği zor görür’’ çıkarımına ulaşarak, okulda iyilik 
değer algısını artırmanın önemini belirtmektedir. Bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalara 
ulaşılsa da, orta öğretimde “şiddetle, iyilik değer algısı” arasındaki ilişkiyi doğrudan inceleyen bir 
araştırmaya rastlanmamıştır.

Duygusal şiddet gören öğrenci şiddete meyilli olmakta, iyilik algısı azalmakta ve çevresiyle 
olumlu ilişki kurmakta zorlanmaktadır. İyilik algısı yüksek, çevresine karşı olumlu tutum geliştiren 
bireylerde kısa vadede mutluluk, sevgi ve huzur duygusu gelişmekte; uzun vadede hedeflenen 
sosyal kimlik oluşumu gerçekleşmektedir. Ayrıca bu bireylerin iç dünyalarında huzurlu olduğu 
kadar eğitim hayatlarında da başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Araştırma için gerekli literatür çalışması yapılarak, Samsun ili Çarşamba ilçesinde Ali Fuat 
Başgil Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi araştırma 
sahasının evrenini oluşturmaktadır. Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi’nde 238 öğrenci, Fen Lisesi’nde 
167 öğrenci, İmam Hatip Lisesi’nde 135 öğrenci, Endüstri Meslek Lisesi’nde 130 öğrenci olmak 
üzere toplam 670 öğrenci tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Proje kapsamında anket 
için örneklem seçilen öğrencilere duygusal şiddet ve iyilik algısı olmak üzere iki bölümden 
oluşan toplam 42 soru sorulmuştur. Anket sorularına verilen cevaplar, nitel araştırma tekniğiyle 
ele alınarak öğrencilerin olaylara yükledikleri anlamlar ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca öğrencilerle 
mülakat yapılarak duygusal şiddet ve iyilik değer algısı arasındaki ilişki ortaya çıkartılmaya 
çalışılmıştır. Bulgular bölümünde grafik ve tablolara dönüştürülüp analiz edilmiştir. Sonuç ve 
tartışma bölümünde, çalışmadan çıkan sonuçlara yer verilerek bireyi hor görmeden iyilik değer 
algısını geliştirecek öneriler sunulmuştur.

Ebru AKKUŞSemanur IRMAK

PROJE NO: 11

Danışman
Adnan KAHRAMAN
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EKG ÖNLÜĞÜ İLE MAHREMİYETİ KORUMAK
Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuvar yöntemlerinin başında 

elektrokardiyografi (EKG) gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması, kısa sürmesi ve ucuz olması 
sebebiyle hastanelerde ilk tetkikler arasında sıkça kullanılır. EKG kalpteki elektriksel potansiyel 
değişikliklerini kaydetmeye dayanan bir yöntemdir. EKG kaydı için 4’ü kollara ve bacaklara, 6’sı göğüs 
duvarına olmak üzere 10 elektrot yerleştirilir. Bu elektrotlar kablolar aracılığıyla EKG aletine bağlıdır.

EKG çekerken göğüs elektrotlarını yerleştirmek için hastanın göğüs bölgesinin çıplak olması gerekir. 
Bununla birlikte hastanelerimizde hastaların EKG’sini karşı cins bir sağlık personeli çekebilmektedir. 
Bu durum hastalarımızda utanma, sıkılma, kalp ritminde artma, stres, anksiyete ve heyecanlanma 
gibi EKG sonucunda değişikliğe neden olmaktadır. Hastalar hemcins sağlık personeli talebinde 
bulunmaktadır. EKG çekimi sırasında farklı birimlerde çalışan sağlık personelinden yardım isteme, 
sağlık personelinin gelmesini bekleme gibi durumlar oluşmakta ve bu durum da yardıma gelen 
sağlık personelinin iş yükünü artırmakta, zaman kaybına sebep olmakta ve sıra bekleyen hastalar 
daha çok bekletilmektedir. Tasarladığımız önlük ile zaman kaybı yaşanmayacak, iş yükünü azaltacak, 
hastanelerdeki EKG birimlerinde yardıma gelen sağlık personeli sıkıntısı ortadan kalkacak, bununla 
birlikte hastaların memnuniyeti etik kurallar içinde sağlanmış olacaktır.

“Tıpta ayıp yoktur” ibaresinin varlığının dışında hasta haklarında “mahremiyete saygı” ilkesi de 
mevcuttur. Buna bağlı olarak düşünülen önlük sayesinde özellikle hastaların mahremiyetine saygı 
duyularak etik kurallar içerisinde hastaya uygun olan tek kullanımlık örtüyü verip, sadece EKG 
elektrotlarının yerleştirileceği alanlarda küçük açıklıkların olması ile hasta mahremiyetine saygı 
duyulmuş olunacak ve sağlık çalışanları bu konuda hastalara yardımcı olabilecektir. Kullanılan 
EKG önlüğü tek kullanımlık olması nedeniyle işlem sonrası çöpe atılacak ve steril bir ortamın 
oluşturulmasında önemli etken olacaktır.

Fatih AKBAŞ
Danışman

Fadime AKKAYA
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EĞLENCELİ GRAFİKLER
Fizik dersi, öğrenciler arasında en fazla tedirginliğe sebep olan bir derslerdendir. Hem üniversiteye 

giriş sınavında hem de lise düzeyinde yapılan yazılı yoklamalarda başarı oranı diğer derslere göre daha 
düşüktür. Elbette ki bunun bir değil birkaç sebebi vardır. Bu sebeplerden bir tanesi de soyut bilginin 
diğer derslere göre daha çok olmasıdır. Öğrenci çözdüğü problemleri günlük hayata indirgeyebilmeli, 
öğrendiği konuyu eğlenceli hale getirebilmeli ve bunun kalıcı olmasını sağlayabilmelidir. Öğrencilere 
öğretmenler tarafından aktarılan konu deneylerle pekiştirilmeli, gösteri ile akılda iz bırakmalı, 
animasyonlar ile de gerçeğe yakın canlandırmalar yapılmalıdır. Fakat şu ana kadar, fizik dersine faydalı 
olacak bir oyun etkinliği yok denecek kadar azdır. “Eğlenceli Grafikler” konuyu eğlenerek öğreten, 
akılda kalmasına sebep olan bir oyundur. Sabit hızlı hareket, düzgün hızlanan ve yavaşlayan hareket 
konularında konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri arasındaki ilişkiyi anlaşılır hale 
getiren düzenektir. Bu oyunun hazırlanması için basit bir elektrik devresini bilmek ve dikkat çekmek için 
aynı zamanda son yıllarda sıkça kullanılan üç farklı renkte LED’ler kullanılmıştır. Eğlenceli grafiklerle 
tanışan öğrencilerin ders başarısı da artmaktadır. İstenirse başka fizik dallarında da kullanılabilir.

Alper Turgut BALBurak KUTLU

PROJE NO: 1

Danışman
Serpil SEÇKİN TEKELİ
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CEP TELEFONU KULLANARAK (DTMF CİHAZI) UZAKTAN KUMANDA İLE ELEKTRİKLE 
ÇALIŞAN BİR CİHAZIN ENERJİSİNİ AÇIP KAPAYARAK KONTROLÜNÜ YAPMAK

Bu projeyi kısaca açıklamak gerekirse günümüzde kullanılan telefon iletişim sistemini kullanarak 
uzaktaki bir elektrikli cihazın elektrik enerjisini basit ve kolay bir şekilde açıp kapatmak yani kontrol 
etmektir.

İnsanlar geçmiş zamanlarda fiziksel gücü ile çeşitli işler yapmakta idi. Örneğin ısınmak için soba 
kuruyorlar, tarla sulamak için dereden aldıkları suyu kanaletler yaparak tarlaya getiriyorlardı. Zamanla 
teknolojinin gelişmesi ile harcadıkları çaba daha da azaldı. Odun sobası yerine elektrikli soba veya 
doğal gaz kombisi, kuyu kazıp suyu çıkarmak için elektrik motorlu pompalar kullanmaya başladılar. 
Böylece hem zamandan tasarruf ettiler hem de daha az yoruldular. Günümüzde işler çoğaldıkça 
zaman yetmemeye başladı. Bir işle uğraşırken başka bir işle de uğraşma ihtiyacı duydular. İki işi 
bir arada yapabilmek için gelişen teknoloji yardıma koştu. Yukarıdaki örnekte söz ettiğimiz ısınmak 
için eve gitmeden kombiyi, tarlaya gitmeden su motorunu çalıştıracaklardı. Bizim projemiz bu işleri 
yapacaktır.

Cep telefonumuz ile mevcut iletişim hatlarını kullanarak arama yapılacak ve şifresini girerek 
herhangi bir elektrikli cihazı kontrol edeceğiz. Bu kontrol biraz önce bahsettiğimiz bahçede bir su 
motorunu çalıştırmak, eve gitmeden bir doğalgaz kombisini çalıştırmak olacaktır. Bu iş için bir DMTF 
ton kodlama sistemi kullanıyoruz. Cep telefonundan gelen sinyal DMTF cihazında bir röleyi çalıştıracak, 
bu röle de bir kontaktatörü çalıştırarak daha büyük güçlerin kontrolü sağlanacaktır.

Ali CİNGÖZ
Danışman

Serdar TOKER

PROJE NO: 2
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YANSIMA KANUNLARI YARDIMIYLA PARABOLİK AYNALARDA GENLEŞME KATSAYISININ 
HESAPLANMASI

Projemizin başında metallerin genleşme katsayılarının farklı bir yöntemle hesaplanıp 
hesaplanamayacağı konusunda araştırma yaparken bu projeyi yapmaya karar verdik. Parabolik 
aynalarda asal eksene paralel gönderilen ışık yansıması sonucu odak noktasında toplanır. Bu ilkeden 
yararlanılarak milimetrik kağıt yardımıyla odak uzaklığı ölçülmüştür. Ayrıca dijital (elektronik) 
termometre ile metal aynanın sıcaklık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Milimetrik kağıt yardımıyla 
odak uzaklığı metalden yapılmış olan parabolik aynanın sıcaklığı 24.9 ℃ olduğunda 83 mm olarak 
ölçülmüştür. Metal aynanın sıcaklığı bir ısıtıcı yardımıyla 51,2 ℃’ye çıkarıldığında aynaya gönderilen 
ışığın parabolik aynadan 93 mm uzakta odaklandığı görülmüştür. Odak uzaklığındaki bu değişimden 
yararlanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda parabolik aynanın yapıldığı metalin genleşme 
katsayısı (α=∆ı/(ı*∆T) ) bağıntısı ile hesaplanmıştır. Parabolik aynanın odağını tespit etmek için 
karanlık laboratuvar ortamında parabolik metal ayna, milimetrik kağıt, dijital termometre ve ısı 
kaynağı kullanılmıştır. Hocam ve ben deneyleri farklı zamanlarda tekrarlayarak deney sonuçlarının 
kesinliğini ve güvenilirliğini arttırmaya çalıştık. Ölçüm aletlerinin hassas olup olmadıklarını kontrol 
ettik ve ölçmede hata olmamasına dikkat ettik.

Fatih HIZLI

PROJE NO: 3

Danışman
Celalettin SEZGİN
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GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA SİSTEMİ 
KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ, SICAK SU ÇIKIŞI VE SOĞUTMA YAPILMASI

Fosil yakıtların gün geçtikçe azalmasıyla birlikte gelecekte güneş enerjisi gibi alternatif enerji 
kaynaklarının, fosil yakıt kullanımının yerini alacağı öngörülmektedir. Günümüzde yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerji, fosil yakıtlarından üretilen enerjiye kıyasla çok düşük 
bir miktardadır. Bu durum göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarının günümüzdeki 
hali dünyanın enerji talebini karşılayamamaktadır. Bu sorun, güneş ve dalgalar gibi doğal enerji 
kaynaklarından alınan enerjinin kullanılabilinir enerjiye dönüştürülmesi sırasında yaşanan verim 
kaybından kaynaklanmaktadır. Güneş panelleri, güneş ışınlarına uzun süre maruz kaldıklarında 
ısındıkları için bir süre sonra verim düşüşü ve sistemde bozulmalar yaşanmaktadır. Bu projede, ısı 
değiştirgeci kullanarak soğuk su yardımıyla sistemdeki güneş panelini sabit sıcaklıkta tutmak ve bu 
sayede verim düşüşünü engellemek amaçlanmıştır. Düzenekte kullanılan güneş paneli ve 2 adet 
TEG modülü arasına ısı değiştirgeci koyularak bir sandviç modeli hazırlanmış ve güneş panelinin 
arka tarafında bulunan çıkışlar kullanılarak bir elektrik devresi kurulmuştur. Düzenekte bulunan ısı 
değiştirgecinden, sirkülasyon pompası kullanılarak soğuk su geçirilmiştir. TEG modüllerinin ısınan 
tarafı ve güneş paneliyle ısı alışverişinde bulunan su, sıcak su olarak sistemi terk etmiştir ve güneş 
paneli ile TEG modüller sabit sıcaklıkta tutulmuştur. Aynı zamanda TEG modüllerinin dışarı bakan 
yüzeyleri ortamı soğutmuştur. Bu sayede tek bir düzenek kullanılarak verim düşüşü yaşanmadan 
elektrik üretimi, sıcak su çıkışı ve soğutma yapılmıştır.

Deniz KÜLBAY

PROJE NO: 4
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KASİSLERİN LAZER YARDIMIYLA UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMİ
Kasisleri Algılama Sistemi ile trafiğin yoğun olduğu yerlerde yer alan kasis veya tümseklerin 

lazer sistemiyle algılanması amaçlandı. Basit bir lazer metre ile aracın hareket halinde iken kasise 
olan uzaklığının ölçülmesi ve sürücü tarafından algılanacak şekilde arabaya aktarılması sağlandı. 
Bu sistem sayesinde sürücüye önceden bildirim gönderilerek kasislerin olduğu yerlerden kontrollü 
geçmesi sağlanacaktır. Bu uygulamayla kasislerden kaynaklanan kazaların önlenmesine yardım 
edilmiş olunacaktır.

Semanur ORUÇZeynep KUTLU

PROJE NO: 5

Danışman
Yılmaz KULUÇ



83

FİZ
İK

FİZİK

RADYASYONA KARŞI YERLİ ZIRH: ALFA-SEPİYOLİT (LÜLETAŞI)
Amacımız, son zamanlarda değerini giderek kaybeden fakat rezervinin büyük ve kaliteli kısmını 

ülkemizde bulunan; milli değerimiz olan α-Sepiyolit (lületaşı) ile ekonomik, hafif, şekil verilebilen, 
canlı vücudu ile uyumlu, radyasyon önleyici zırh malzemeleri üretmektir.

Bu amaçla zırh olarak üretilmesi düşünülen α–Sepiyolitin mikron seviyesine indirilerek, XRD, 
XRF analizi ve tanecik boyutu ölçümleri yapılmıştır. Hazırlanan çeşitli boyutlardaki numuneler ile 
radyasyona karşı α–Sepiyolitten zırh materyali oluşturulmuştur. Yüksek giriciliğe sahip 662 keV’ 
lik sezyum radyoaktif gama ışınlarına karşı α–Sepiyolit zırh materyalinin soğurma deneyleri 
yapılmıştır. α–Sepiyolit zırh maddesinin radyasyona karşı gösterdiği etki radyasyon önleyiciliği olan 
kurşun ve alüminyumun Nist-XCOM’dan elde edilen verileri ile karşılaştırılmıştır. α–Sepiyolit zırh 
malzememizin verilen 662 keV’lik gama ışınlarının % 60.86 ‘sını 1.54 cm gibi çok küçük kalınlıkta 
soğurduğu görülmektedir. Gama ışınının % 90’ ını tutan zırhların; dünyadaki rezerve göre ülkemizdeki

Yüzde değerleri, bu ışını tutmaları için gerekli olan madde kalınlıkları, yoğunlukları ve fiyatlarına 
göre kıyaslanırsa; kurşun, % 0.8, 1.91cm,11.37 gr/cm3, 2045$; alüminyum, % 0.21, 11.37 cm, 2.7 
gr/cm3, 1840$ ve α–Sepiyolit ise; %70, 3.24 cm, 2.25 gr/cm3, 350$’dır. α–Sepiyolit zırh maddesinin 
piyasada kullanılan kurşun ve alimünyumla kıyaslandığında heyecan verici sonuçlar alınmıştır. α–
Sepiyolit zırh malzememizin çok daha ucuz olması, ülkemizdeki rezervlerinin çok yüksek olması, 
hafif olması, şekil verilebilmesinin kolay olması ürettiğimiz malzemenin ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.

Dünya rezervlerinin büyük kısmı Türkiye’de olan α–Sepiyolit ile radyasyona karşı üretilen 
zırh malzemesi; uzaya gönderilen uydularda alüminyumun yerini alabilecek, kurşuna alternatif 
olabilecektir. Radyasyonun zararlı etkilerinden korunmada bu milli değerimiz yeni bir umut olacaktır.

Hüseyin Serhat ARIKAN Bedirhan GERGİN
Danışman

Çetin AKCA

PROJE NO: 6
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HİDROJENİN ISITMADA YAKIT OLARAK KULLANILMASI
Amacımız, fosil yakıtlarının (kömür, petrol, doğalgaz vb.) fonksiyonel olarak kullanımından 

kaynaklanan zararlı çıktıları ve maddi güçlükleri karsısında hem yenilenebilir hem de daha zararsız 
bir yaşam olanağı sunacak olan hidrojeni kullanarak fosil yakıtlarına alternatif bir kaynak üretmektir. 
Bu kaynakla birlikte evde ve iş yerinde rahatlıkla kullanılarak ısınmanın sağlanacağı düşünülmektedir.

Projemizde çeşitli yöntemler deneyerek hidrojeni en uygun ve en tehlikesiz olarak kullanıma 
sunacak yöntemi bulmaya çalıstık. İlk deney olarak; Alüminyum (Al) ve tuz ruhu karışımı (Hidroklorik 
asit, Hidrojen, Klor) ile hidrojen eldesi sağlanacağı gözlendi ve yakıcılığı test edildi. İkinci deney 
olarak; temel yöntem olarak düsündügümüz suyun elektrolizi deneyinden yola çıkarak hidrojeni ve 
oksijeni birbirinden ayırarak hidrojeni elde ettik ve yakıcı olma özelliğini test ettik. Süreçler gözlenerek 
hidrojenin yakıt olarak kullanılabileceğini saptadık.

Hidrojenin yakıcılığının amaca uygun oldugu, hem kaynak hem de ısıtma teknolojisinde hatta 
gerekli hücre pili dizaynı yapıldığında elektrik enerjisi üretiminde dahi kullanılabileceği görüldü. Bu 
kapsamda yapmış olduğumuz deneylerde tasarruf sağlandığını tespit ettik.

Abdulkadir ÖZARSLANCihan TOKLU

PROJE NO: 7

Danışman
Ali Haydar USLU
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FAN BUHAR CİHAZIYLA; 
DAHA AZ ENERJİ, DAHA FAZLA ISINMA VE KONFOR, 

HEPSİ BİR ARADA
Ülkemizde ısınmak için kullandığımız enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Merkezi ısıtmanın 

ve kat kalorifer sistemlerinin günümüzde çok yaygın olarak kullanılması, bu sistemlerde temiz ve 
kolay tüketilebilen yakıt olarak doğalgazın tercih edilmesi, bizi ülke dışındaki doğalgaz kaynaklarına 
daha fazla mecbur etmektedir.

Projemizin amacı ısınmada az enerji kullanarak daha fazla ısı elde etmek ve enerjide %5-%30 
arasında tasarruf sağlayarak hem aile bütçesine katkıda bulunmak hem de ülke ekonomisine katkı 
sağlamaktır.

Isıtma tesisatlarında yaygın olarak panel radyatörler kullanılmaktadır. 500x500 mm ölçülerinde 
panel radyatörün üstüne oturacak şekilde 100x100x505 mm ölçülerinde sacdan hazne yaptık ve 
hazne üzerine 2 adet fan yerleştirdik. Fanlar havanın sirkülasyonunu hızlandırarak ortamın çabuk 
ısınmasını sağlar. Çabuk ısınan ortam ısıtıcının erken devreden çıkmasını sağlar. Fan ile radyatör 
arasına yerleştirilen hava filtresi sayesinde havanın temizliği de yapılıp tabandan gelen tozlu hava 
temizlenerek ortama temiz olarak üflenir. Ayrıca radyatörümüzün arkasına yerleştirdiğimiz, su 
haznesinin alt tarafında bulunan sıcak su borusu ve radyatör yardımı ile de sıcak buhar elde ediyoruz 
ve elde ettiğimiz buhar yine fanlar yardımıyla ortama üflüyoruz, böylelikle hareketlenen havanın 
kurumasını engellemiş oluyoruz. Bu da hem ortam sıcaklığına katkı sağlar hem de kuruyan havanın 
dezavantajlarını ortadan kaldırır.

Projemiz, ortam sıcaklığını normalden daha çabuk ısıtarak ısıtıcının çabuk devreden çıkmasını ve 
geç devreye girmesini sağlayıp, enerji kullanımını azaltmaktadır. Hem aile bütçesine hem de ülke 
ekonomisine çok büyük fayda sağlamak amaçlanmaktadır. Isı enerjisinde dışarıya olan bağımlılığımız 
azda olsa azaltabilir.

Yunus Emre ZEYTUN Servet TOKLU
Danışman

Salih Harun KARSAK

PROJE NO: 8
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UÇUCU KÜL VE KIRMIZI ÇAMUR ATIKLARINDAN DENEME TUĞLA ÖRNEKLERİNİN ÜRETİMİ 
VE KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

Bu projenin amacı, her ikisi de endüstriyel atık olan uçucu kül ile kırmızı çamuru kullanarak 
üzerinde basınç dayanımları, su emme gibi fiziksel deneylerin yapılabileceği deneme boyutunda tuğla 
örnekleri üretmek ve kullanılma olanaklarını araştırmaktır.

Son yıllarda endüstriyel atıkların geri dönüşüm malzemesi olarak yapı malzemeleri üretiminde 
kullanım olanaklarının araştırılmasına yönelik çalışmalara ilginin arttığı görülmektedir. Proje 
kapsamında, Al2O3-SiO2-Fe2O3 oksitlerini birlikte barındıran uçucu kül ve kırmızı çamur atıkları 
kullanılarak hiçbir katkı maddesi veya bağlayıcı ilave edilmeden deneme boyutunda tuğla örnekleri 
elde edilmiştir. Seyitömer ve Soma Termik Santrali’nden sağlanan sırasıyla F ve C sınıfı uçucu küller 
ile Seydişehir Alüminyum Tesisleri atığı olan kırmızı çamurdan pres yöntemi ile tabletler hazırlanmış, 
bu tabletler yüksek sıcaklık fırınında 1050oC’de sinterlenmiştir. Basınç dayanımları deneyleri en iyi 
sonucun 1:1 oranında F sınıfı kül olan Seyitömer uçucu külü/kırmızı çamur karışımı olarak hazırlanan 
tuğla örneği ile sağlandığını göstermiştir. Basınç dayanımı 51,18 MPa olan, katkı maddesi veya 
bağlayıcı ilavesiz olarak seyitömer uçucu külü/kırmızı çamur karışımından hazırlanan tuğla örneğinin 
literatür ile kıyaslandığında iyi bir değere sahip olduğu gözlenmiştir.

Deniz İÇDENÖzge DİKMEN

PROJE NO: 9

Danışman
Zehra DEMİR
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AKILLI ELDİVEN! ELDİVENİNİZ GÖZÜNÜZ OLSUN
Görme engelli bireyler bağımsız olarak dışarıda dolaşmak istediklerinde, önlerindeki engelleri 

kontrol etmek için baston kullanırlar. Baston yerine alternatif olarak kullanabilecekleri alet veya cihaz 
bulunmamaktadır. Günlük hayatta sıkça kullandığımız eldivenlere yeni özellikler eklenerek, ellerimizi 
korumanın yanında farklı görevler de verebiliriz. Ultrasonik sensörler piyasada bulunabilen engel 
algılama ve mesafe ölçümünde kullanılan sensörlerdir. Bu sensörler kullanılarak bir yön bulucu 
yapılabilir.

Görme engelliler için bastona alternatif olarak kullanabilecekleri bir yön bulucu, siyah- beyaz ayrımı 
yapacak ve ışığı algılayacak bir sistem araştırması yapmak, bir ürün tasarlamak proje amacımızdır.

Tüm sistemi kontrol etmek için açık kaynak kodlu, Atmel marka işlemcilerin kullanıldığı hazır bir 
devre kartı olan Arduino Nano mikroişlemci kontrol kartı seçildi.

Proje çalışması ile “Akıllı eldiven” kullanılarak görme engellilerin sıkça kullandığı bastonlara bir 
alternatif seçenek oluşturulması, titreşim motorları sistemin sessiz olması, elde ettiğimiz sonuçlar 
olmuştur. Sistemimiz eldivenlerin yanında şapkalara, ceketlere vb. giysilere de uygulanabilir. Siyah 
beyaz şekillerin (kare, üçgen, daire gibi) tanımlamaları da yapılabilir. Wi-Fi, Bluetooth veya RF 
üzerinden haberleşerek bilgisayar, tablet gibi sistemlere çeşitli programlar yapılarak sistemden veri 
alışverişi ve kontrolleri yapılabilir.

Doğukan ŞİMŞEK Burak ŞİMŞEK
Danışman

Mehmet ÖZEN

PROJE NO: 10
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ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA SİSTEMİ KULLANILARAK SUYUN DEZENFEKTE EDİLMESİ
Özellikle yaz aylarında birçok kişinin kullandığı yüzme havuzlarında dezenfeksiyonun kimyasal 

yöntemler yerine tamamen fiziksel bir yöntem olan atmosferik basınç plazma sistemi kullanılarak 
yapılması mümkün müdür? Böyle bir yöntemle yapılacak dezenfeksiyonun klasik kimyasal 
yöntemlere göre avantaj ve dezavantajları nelerdir? konusunda araştırma yapılmıştır.

Çalışmamızda yüksek gerilim güç kaynağı kullanılarak oluşturulan ark deşarjı mikrobiyolojik açıdan 
kirli su üzerine uygulanarak zamana bağlı dezenfeksiyon miktarının belirlenmesine çalışılmıştır. 2, 4 
ve 6 dakika boyunca plazma uygulamasına maruz bırakılan suyun dezenfeksiyon miktarını belirlemek 
amacıyla örnekler alınarak besiyerlerine eşit miktarlarda damlatılmış ve besiyerleri eşit süre etüvde 
bekletilerek bakteri üremeleri gözlenmiştir.

Çalışma sonucunda uygulanan parlak deşarj plazmanın bakterilerin yok edilmesinde etkili bir 
yöntem olduğu, plazma yöntemi kullanılarak havuz sularının dezenfekte edilebileceği belirlenmiştir. 
Bu yöntemin bazı avantajları;

• tamamen fiziksel bir yöntem olduğundan insan vücuduna herhangi bir kimyasal temasa yol 
açmaması

• atmosfer basıncında gerçekleştirildiği için pahalı düzeneklere ihtiyaç duyulmaması

• klorlama sonucu oluşan kokunun olmaması

• dezenfeksiyon yan ürünü olarak ortaya çıkan haloasetik asitler, trihalometanlar v.s. gibi ürünler 
ortaya çıkmaması

sayılabilir.

Fatma USLUKUŞSüleyman ŞİŞCİ
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GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ELEKTRONİK YOL TAKİP VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ
Projede görme engelli bireylerin ulaşım sorunlarına çözüm getirecek bir elektronik cihazın 

prototipinin üretilmesi amaçlanmıştır. Günümüzde görme engelli bireylerin toplu kullanım alanlarında 
daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla kabartmalı hissedilebilir yüzey kaplamaları 
kullanılmaktadır.Bu kabartmalı yüzeyler takip edilerek güvenli yolculuk yapmaları çalışılmaktadır. 
Ancak bu yöntemin uygulanması için ciddi harcamalar yapılması gerektiği gibi uygulandığı bölgelerde 
de tam verimlilik sağlanamamaktadır.

Proje, cihaz tasarımı ve cihazın maksimum verimle çalışabileceği ideal şehir tasarımı olmak 
üzere iki alt alana ayrılmıştır. Elektronik cihazın temel devre elemanları; elektronik kart okuyucu, ses 
dosyası işleyicisi ve renk sensörüdür.Bu elektronik devre elemanlarını tek bir devre üzerinde bir araya 
getirebilmek için elektronik kart tasarımı yapılarak sistem tümleşik hale getirilmiştir.Ardından gerekli 
işlemci kodu yazılarak sistem çalışır hale getirilmiş ve prototipi üretilmiştir.

Gelinen noktada cihaz ile sarı çizgi takibi yapılabilmektedir. Cihazın üzerinde yer alan renk sensörü 
sarı rengi algıladığında sistem herhangi bir tepki vermemekte, sarı bölgenin dışına çıkıldığında ise 
devrede yer alan titreşim motoru aktif hale gelmektedir.Böylece görme engelli birey takip etmesi 
gereken yolun dışına çıktığında titreşimlerle uyarılmaktadır. Sistemde yer alan RFID kart okuyucu 
sayesinde yol ayrımlarına, kapı önlerine, merdiven giriş çıkışlarına vb. alanlara gelindiğinde bu 
alanlarda bulunan elektronik kartlar okunabilmektedir. Cihaz kartı okuduktan sonra kartın kodu ile 
eşleştirilmiş olan ses dosyası aktif hale gelmekte ve görme engelli bireyler cihazda yer alan kulaklık 
sayesinde sesli yönlendirmeleri duyabilmektedir. Gelinen sonuç itibariyle sistem kabartma zemin 
uygulamasındaki eksikliklerin tamamını gidermekte ve bu sistemi işlevsel hale getirmektedir.

İlhami Osman KARAKURT Fatih UÇAR
Danışman

Ersin ERTÜRK

PROJE NO: 12
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İLERİ DÜZEYDE İŞİTME ENGELİNE SAHİP İNSANLAR İÇİN RENK DİLİ
Araştırmacılar tarafından engellilere yönelik çalışma ve buluşlar incelendi ve yeterlilikleri de göz 

önünde bulundurularak proje konusunun engelliler üzerine yapılmasına karar verildi. İşitme engelliler 
için yapılan çalışmalara bakıldı, ileri düzeyde ve tedavi edilemeyecek seviyedeki hastalar için yapılan 
ürünlerin yok denilecek kadar azlığı fark edildi ve bu konuya yönelik çalışmalara başlandı.

Projenin amacı, ileri düzeyde işitme ve/veya konuşma engelli bireyler için çevrelerindeki 
konuşmaları algılayıp bunları kullanıcının kolayca öğrenebileceği bir Renk Dili’ne çeviren bir sistem 
geliştirmektir. Yapılan araştırmalara göre, işitme ve/veya konuşma engelli bireylerin, işaret dilinin 
bilinme düzeyi göz önüne alındığında çevreyle iletişimlerinde zorlandıkları, yazarak veya dudak 
okuma yöntemiyle iletişim kurmaya çalıştıklarında ise verimsiz ve yavaş bir iletişim gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir. İşaret dilini, araştırmacıların oluşturduğu renk diline tercüme edebilecek bir sistem, 
bu tür engelli bireylerin iletişimini kolaylaştıracaktır. Konuşmaların ses algılayıcılarıyla algılanıp Google 
Speech yardımı ile istenilen dile çevrilmesi ve daha sonra Python yazılım diliyle oluşturulan renk 
diline çevrilmesiyle oluşturulan bir prototip hazırlanmış ve işitme hastalıkları olan bireyler üzerinde 
denenmiştir. Bu şekilde hastaların sosyal hayata katılımlarının büyük oranda artması hedeflenmiştir.

Evrim Arda IŞIKHakan BALIK

PROJE NO: 13

Danışman
Ayşegül KÜTÜKÇÜ
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AYARLANABİLEN FREKANSLI VE HAVA AKIŞLI SES YALITIM PANELİ TASARIMI
Modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir. Ses 

kirliliğinin insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle gürültü kirliliğini 
minimuma indiren sistem tasarımları önemini korumaktadır. Ses yalıtımı için alternatif birçok yol 
bulunmaktadır. Ancak bu yöntemlerin hepsinde hava akışı da engellenmektedir. Son yıllarda, ses 
ile sesin yayıldığı ortamı birbirinden ayırma prensibine dayalı yeni nesil ses yalıtım sistemleri diğer 
ses soğurucularına güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmışlardır. Teorik olarak önerilen bu sistemler 
henüz ticarileşmemiş ve araştırma düzeyindedir. Bu ses soğurucu sistemler, delikli yapıları sayesinde 
hava geçişini engellemezler. Yaptığımız araştırmalarla modifiye edilmiş Helmholtz rezonatörü (kırınım 
rezonatörü) ve susturucu prensibinden yararlanarak, belli frekans bölgesinde sesi geçirmeyen ancak 
havayı geçiren paneller tasarlandı. Deneyimiz üç aşamada gerçekleşti. Önce ses ölçümünün yapılacağı 
yalıtılmış test odacığı yapıldı. Ölçümü yapacak sistem yerleştirildikten sonra farklı rezonatörlerden 
oluşan paneller tasarlandı. Hedefimiz farklı biçim ve sayıda rezonatör içeren panellerin, hava 
geçirgenliğini engellemeden ses geçirgenliği üzerine etkilerini araştırmaktı. Projemizde kullandığımız 
paneller sayesinde yüksek frekans bölgesinde rezonatör geometrilerine bağlı olarak ses şiddetinin en 
az 25 dB kadar azaldığı gözlendi. Azalmanın olduğu frekans bölgelerinin; rezonatör boyutları ve hava 
kanalı geometrisine bağlı olarak değiştiği tespit edildi. Deney sonuçlarımızda uygun ölçü ve sayıda 
rezonatörler kullanılarak istenmeyen frekanstaki sesi filtrelemenin mümkün olduğu görüldü. Farklı 
sesleri içeren bir ortamda bulunuyorsak, hatta ortamdaki özel bir alet, makine, motor, trafik gürültüsü 
gibi bizi rahatsız eden sesleri filtreleyerek istediğimiz sesi duyabiliriz. Bu çalışma sayesinde hava 
geçirgenliğini engellemeden gürültü kirliliğinin minimuma indirilmesini sağlayacak ve sesi istenen 
frekans aralığında seçen ortamlar oluşturularak daha sağlıklı yaşam alanları yaratmanın mümkün 
olduğu görüldü.

Oğuz KUTLAY Ali Alexander SCHNEIDER
Danışman

Betül KARAGÖZ
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GİZEMLİ ELEKTRİK ÜRETECİ “PİEZOELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ”
Enerji kaynaklarına bir alternatif olarak gelişmeye açık bir malzeme olan piezo elektrik elemanları 

kullanılarak, akarsular üzerinde oluşan şelalelerden enerji elde edilebileceğini göstermek amacı ile 
basit piezoelektrik enerji santrali konsepti kurarak enerji üretmeyi hedefliyoruz. Doğada hareketin 
oluşabilmesi için enerjinin olması bir gerekliliktir. Tersten düşündüğümüzde de her hareket enerji 
doğurabilecektir. Bu bilgi ışığında tasarladığımız enerji santralimizle enerji üretebildik.

Veriler LABQUEST veri toplama cihazı Differential Voltage Probe (0,001-6 V) ile alınmıştır. Alınan 
veri değerleri Loger Pro 3.8.7 programı kullanılarak analiz edildi. Piezoelektrik malzemelerin 
elektrik enerjisi bilinen bir bilgidir. Biz bu projede bu malzemenin alternatif bir enerji kaynağı gibi 
kullanılabileceğini yapmış olduğumuz deneylerin sonucunda belirledik. 1 adet piezo diyaframından 
elde edilen gerilim su damlatma deneylerinde anlık max.4,9 volt değerlerini elde ettik. Bir adet piezo 
diyaframından elde edilen gerilim düzenli su akışı deneylerinde elektronik devre olmadan anlık 
max. 6,09 volt değerlerini elde ettik. Bir adet piezo diyaframından elde edilen gerilim düzenli su akışı 
deneylerinde tam doğrultma devresi ile anlık max. 5,903 volt değerlerini elde ettik. Düzenli su akışı 
değerleri, tam doğrultma devresi bağlı iken 0,187 Volt değerinde bir kayıp gözlemlendi. Bu kayıp 
tam doğrultma devresinde kullandığımız diyotlardan kaynaklanmaktadır. Bu da % 3,07’lik bir kayıp 
olarak hesaplanmıştır. Laboratuvar ortamında yapmış olduğumuz deneylerde piezoelektrik enerji 
santralimiz ile 12 Volt elektrik motorunu çalıştırdık. Cep telefonu şarj ettik. Tasarladığımız enerji 
santralimizin deneysel süreci devam etmektedir. Bir sonraki aşamada gerekli bilgiler verilebilecektir.

Ata AKGÜLNihat Yiğit ORAL
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TİTANYUM-SİLİSYUM DİOKSİT KARIŞIMININ GÖRÜNÜR IŞIKTA 
OPTİK BANT ENERJİ ARALIĞININ DENEYSEL İNCELENMESİ

Bu projede, titanyum dioksit ve silisyum dioksit karışım malzemelerinin güneş enerjisini geniş 
bir spektrumda (400-800 nm aralığında) soğurunumu için malzemelerin optik bant enerji aralığının 
görünür ışık bölgesinde olacak şekilde ayarlanması hedeflenmiştir. Titanyum dioksit miktarının optik 
bant enerji aralığına ve malzemenin kristal yapısına etkileri detaylı olarak incelenmiştir. Böylece, bu 
karışık oksit malzemeler, güneş enerjisini geniş bir spektrumda soğurabilecekler ve daha tasarruflu 
elektrik akımı üreten veya kendi kendini temizleyen cihazların tasarımı sağlanmış olacaktır.

Silisyum dioksit ile titanyum dioksit karışımının optik bant enerji aralığı oksit karışım içindeki SiO2 
yüzdeliğinin değiştirilmesi ile görünür ışık bölgesine ayarlanabilmiştir. Buna karşın anataz kristal 
fazına sahip saf TiO2, UV ışık bölgesinde (387.5 nm’de yani 3.2 eV’de) soğurum yapabilmektedir. SiO2 
eklemenin temel amacı, TiO2 kristal boyutunun 5-10 nm aralığında olmasını sağlamaktır çünkü 
bu kristal boyutu aralığında titanyum dioksitin optik bant enerji aralığı saf TiO2’nin optik bant enerji 
aralığına göre azalmaktadır. Böylece, 3.1-1.55 eV enerjiye sahip 400-800 nm dalga boyu aralığındaki 
ışık foton enerjisi soğurabilir.

%30 ve %57 TiO2 içeren titanyum-silisyum dioksit karışımında TiO2 kristal boyutu 5 nm’den küçüktür. 
Buna karşın, %93 TiO2 olan titanyum-silisyum dioksit karışımında anataz TiO2 kristalleri mevcuttur ve 
ortalama boyutu 5.4 nm’dir.

Titanyum-silisyum dioksit karışımının optik bant enerji aralığı 3.12 ile 2.98 eV arasında, silisyum 
oranının %70 - %7 arasında değiştirilmesi ile ayarlanabilmektedir.

2.98 eV optik bant enerji aralığına sahip %93 TiO2 - %7 SiO2 karışımı 416 nm’lik görünür ışık 
bölgesinde (1.55-3.1 eV enerji aralığı; diğer bir ifadeyle 800-400 nm dalga boyu aralığında) ışık 
soğurumu yapabilmektedir.

Alpbilge ASLAN ALP GÜLER
Danışman

Batuhan ALPARSLAN

PROJE NO: 16
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DNA-MANYETİK SIVI KARIŞIMININ POLARİZASYONA BAĞLI 
MANYETO-OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Manyetik nano parçacıkların DNA ile birleşimi, eşsiz manyetik özelliklere ve biyolojik seçiciliğe 
sahip çeşitli nano hibrit yapıların tasarlanmasını sağlar. Bu yapılar, ilaç taşıma, etkili DNA sensörlerinin 
oluşturulması, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Bu nedenle DNA-manyetik nano 
parçacık etkileşiminin özelliklerinin bilinmesi çok önemlidir.

Projemizde, manyetik nano parçacıkların DNA ile birleşmesini sağlamak, oluşan manyetik sıvının 
polarizasyona bağlı manyeto-optik özelliklerini belirleyip tek iplikli ve çift sarmal DNA manyetik sıvı 
ölçümlerinde oluşan farklılıkları tespit etmek amaçlandı. DNA’nın manyetik sıvı içinde bozulmadan ve 
çökmeden homojen şekilde çözünmesini sağlamak için manyetik sıvıya oleik asit ve etanol eklenerek 
sıvının pH’ı dengelendi. Elde edilen DNA’sız sıvının manyetik alan altında zincir yapı oluşturduğu ve 
polarizasyona bağlı olarak geçen ışık miktarları arasında fark oluştuğu görüldü.

Çift sarmal, tek iplikli ve DNA’sız sıvı örneklerinin polarizasyona bağlı manyeto optik özellikleri 
incelendi. Çift sarmal DNA-manyetik sıvı yapısında manyetik nano parçacıklar ile DNA’ların bağlanması 
sonucunda DNA miktarı arttıkça polarizasyona bağlı değişimin azaldığı görüldü. Tek ipliklide ise zincir 
yapı oluşumu oldukça azaldığı için polarizasyona bağlı değişim de çok azalmaktadır. Bu durum zincir 
yapı oluşumunun tek ipliklide engellendiğini göstermektedir. Işık iletiminde elde edilen bu farklılıklar 
nedeniyle oluşturduğumuz deney düzeneği ile çift sarmal ve tek iplikli DNA içeren manyetik sıvılar 
ayırt edilebilmektedir. Ayrıca deney düzeneğinin geliştirilmesi ile basit, kolay taşınabilir prototip 
oluşturuldu ve önceki deneylerle uyumlu sonuçlar elde edildi.

Çift sarmal ve tek iplikli DNA içeren manyetik sıvılar için polarizasyona bağlı manyeto optik özellikler 
daha önce araştırılmamıştır. Ayrıca elde edilen homojen DNA manyetik sıvı yapısı da bu projede farklı 
denemeler sonucunda ortaya çıkmıştır ve projenin orijinalliğini desteklemektedir.

Hüseyin Kutluay ÇAKADUR
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BESİNLERDEKİ BOZULMALARIN ELEKTRONİK BURUN İLE ÖLÇÜLMESİ: ARDUINOSE
Günümüzde besinlerin sağlık açısından iyi veya kötü durumda olduğunu belirleyen sistemler 

yaygın olarak bulunmamaktadır. Bu projemizde zamanla besinlerde meydana gelen koku 
değişiminden yararlanarak besinin durumunu belirleyen bir elektronik sistem geliştirmek 
amaçlanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ArduinoUno geliştirme kartı, TGS2602 gaz sensör 
modülü ve DHT22 sıcaklık ve nem sensörü içermektedir. Bu çalışmada besin olarak peynir üzerinde 
araştırma yapılmıştır. Farklı zaman dilimlerinde peynir numunelerinden sensörler yardımıyla 
sıcaklık, nem ve koku yoğunluğu verileri ArduinoUno kartıyla alınmıştır. Farklı zaman dilimlerinde 
peynir numunelerinden alınan veriler sensörler yardımıyla sıcaklık, nem ve koku yoğunluğu verileri 
ArduinoUno kartıyla alınarak daha sonra bu veriler bilgisayar ortamına aktarılarak grafiksel 
olarak gösterilmiştir. Zamanla peynirde meydana gelen koku değişimleri bilgisayarda oluşturulan 
grafiklerde farklılık oluşturmuştur. Ayrıca kurmuş olduğumuz sistemimizde, bilgisayardan 
bağımsız olarak sıralı LED (LED bar) kullanılarak anlık (real-time) koku değişimleri görsel olarak 
izlenebilmektedir. Bilgisayar ortamında Excel programı ile alınan sıcaklık, nem ve koku yoğunluğu 
verileri grafiksel olarak çizdirilmiştir. Daha sonra bu veriler bilgisayar ortamına aktarılarak grafiksel 
olarak gösterilmiştir. Zamanla peynirde meydana gelen koku değişimleri bilgisayarda oluşturulan 
grafiklerde farklılık oluşturmuştur. Elektronik burun olarak da tanımlayabileceğimiz “ArduiNOSE” 
adlı projemiz gelecek vaat eden uygulanabilir ve geliştirilebilir bir çalışma olmuştur.

Nurullah Yakub SOYAK Hafize Nur SOYAK
Danışman

Ferhat ÇEKİM

PROJE NO: 18
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SİLİSYUMUN SU İTİCİ ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TARİHİ ESERLERİN NANO 
KAPLAMA İLE KORUNMASI

Silisyumun Su Itici Özelliğinin Araştırılması ve Tarihi Eserlerin Nano Kaplama ile Korunması Kumun 
ham maddesi olan silisyum elementinin SiO2 formunun su itici (hidrofobik) özelliği bulunmaktadır.
Doğal ortamlardan temin edilen sert ve katı örneklere SiO2 nano cam sıvısı nano kaplama yapılarak 
su itici özelliğin araştırılması amaçlanmıstır. Bu süreç sonunda kaplama yapılan örneklerde uygun 
sonuçlara ulasılması halinde, su ve nem gibi doğal etkilere maruz kalan tarihi eserlerin nano kaplama 
yapılarak korunması düşünülmektedir.

Silisyumun SiO2 yapısındaki bileşiği (sıvı cam) hazır olarak sıvı çözelti formunda temin edilerek 
kullanılmıştır. Çözelti, gözenekli yapıda olan pomza taşı, cam, ahşap ve kumaş malzemeler üzerine 
kaplanmıştır. Malzemeler, 0,8 mm ve 1,4 mm lik uçlarla püskürtme yöntemi kullanılarak 26 0C’de 
kaplanmıştır. Kaplanan malzemeler 50 0C’de 72 saat süre bekletilerek kurutulmuştur. SiO2 kaplanmış 
malzemelerin yüzey yapısının su itici özelliği, renk değişimi, aktifliğini sürdürme zamanı araştırılmıstır. 
Yapılan ölçümler neticesinde, kaplanan malzemelerin hiçbir renk değiştirmediği, malzeme yüzeyinin 
pürüzlülüğünün kısmen azaldığı, su itici özelliğinin aktif olarak gözlendiği ve bu özelliğin deneylerin 
yapıldığı 4 ay boyunca hala sürmekte oldugu bulunmuştur. Yapılan tüm deneylerde SiO2 sıvısının su 
itici özelliği açısından benzer sonuçlar vermekle birlikte, en iyi sonuçların gözenekli yapıdaki pomza 
taşında ve kumas yüzeylerde ortaya çıktıgı tespit edilmistir. Bu arastırmadan elde edilen sonuçlardan 
hareketle; SiO2 sıvısının tarihi eserleri koruma amaçlı kullanılabileceği ve hiçbir zararının olmayacagı 
bulunmuştur. Bu projede tarihi eserlerin de kaplanması planlanmış idi. Fakat SiO2 sıvısının tarihi 
eserlerde kullanılabilmesi için Turizm Bakanlığı, Eski Eserler Koruma Müdürlügü ve Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulundan izin alınması gerektigi için tarihi eserler üzerinde uygulamalar 
yapılamamıştır.

Abdülhamit Şamil DOĞAN
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İLKBAHAR GEÇ DÖNEM DONLARINDAN OLAN RADYASYON DONUNUN,
 KAYISI ÇİÇEĞİ VE MEYVESİNE VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ

Türkiye kuru kayısı üretiminde dünyada birinci sırada yer alıp dünya kuru kayısı üretiminin %75’ine 
ve ihracatının %65’ine sahiptir. 2013’de Türkiye 112 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 314 milyon dolar 
ihracat geliri elde etmiştir. Kuru kayısı üretiminin %80-85’i Malatya da gerçekleştirilmektedir.

Kayısı ağacının çiçek açtığı ve tomurcuklandığı dönemde, ilkbahar geç dönem donlarından 
olumsuz etkilenmesi hem üreticilerimizin hem de ülkemizin ekonomik yönden kaybına neden 
olmaktadır. 2014 de meydana gelen don, bütün bölgelerimizi etkiledi. Ağaçlarda çiçek ve yanması 
ülke genelinde rekolteyi düşürmüş, fiyatları yükseltmiştir. Üretici ve tüketici, maddi ve manevi olarak 
olumsuz etkilenmiştir.

Projeye don olayı nedenlerinin araştırılmasıyla başlandı. Meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemde 
meydana gelen zirai donun, çiçeğin yanmasına ve meyvenin oluşmamasına neden olduğu belirlendi. 
Zirai don çeşitleri incelendi. Bunlardan radyasyon donunun önlenebilir olduğu görüldü. Malatya’da, 
ilkbahar geç dönem donlarının görüldüğü aylar ve sıcaklık değerleri verilerine ulaşıldı.

Don riskine karşı dünyada ve ülkemizde meyve ağaçlarının nasıl korunduğuna dair araştırma 
yapıldı. Alınmış tedbirlerde; uygulama kolaylığı, işlevsellik, ekonomik değer ve insan faktörü tek tek 
incelendi.

Çözüm için, 1 dekarlık bahçenin minyatürü yapıldı. Minyatür, 1m boyunda,1 m aralığında sıralanan 
ağaçlarla ve merkezi sulama sistemiyle dizayn edildi. Fan ve ısıtıcı tesisata eklendi. Üzerinde hava 
çıkış delikleri bulunan borular, yerden ağacın taç yaprağına kadar uzatıldı. Bahçe içine ve dışına 
dijital termometre konularak sisteme entegre edildi. Sistem çalıştırılarak test edildi. Sistemin kayısı 
bahçelerinde radyasyon donunu önleyeceği belirlendi.

Mehmet SÖĞÜT Emre AKGEYİK
Danışman

Ali Yılmaz ALTUNSUYU

PROJE NO: 20
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PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN 
YENİ BİR YOL; KONKAV BORU MODELİ

Parabolik oluk tipi güneş enerji sistemleri güneşten enerji elde etme yöntemlerinden birisidir. Bu 
sistemler, çukur aynanın ışığı odak noktasında toplamasına ve elde edilen ışık demetlerinin yüksek 
ısı oluşturup burada yer alan boru içindeki sıvıyı ısıtarak yüksek basınçlı buhar elde etmeye dayalıdır. 
Bu sistemin verimini arttırmak amacıyla alıcı tüpleri silindirik boru şeklinde yapmak yerine; odak 
noktasında yer alan borunun aynaya bakan konveks kısmını konkav hale getirilmesi ile tüp içindeki 
türbülanslı, kararsız ve titreşimli akışın düzeltilmesi, enerji emiliminin arttırılması hedeflenmiştir.

Parabolik oluk tipi enerji sistemlerindeki sorunların çözülmesi (türbülanslı, kararsız ve titreşimli 
akış) ve enerji emiliminin arttırılması amacıyla tasarladığımız borudaki özellik; boru içinde tabakalar 
şeklinde akan sıvının akışındaki dengesizliği engellemektir. Çalışmanın diğer sistemlere oranla 
avantajlarını kıyaslamak için, iki adet parabolik ayna yaptık. Bunların birinin merkezine silindirik boru 
diğerine ise bizim tasarladığımız konkav boruyu (enerji sitemine bakan kısmı konkav olan) yerleştirip 
gözlemlerde bulunduk. Tasarlanan parabolik oluk tipi güneş enerji sistemi modelleri güneşli bir günde 
sistemlerdeki ısı miktarları ölçüldü. Ayrıca, silindirik boruda oluşan sıvı akışı ile bizim tasarladığımız 
konkav borudaki sıvı akışını fizikte yer alan akma teorisi ile avantajlarını belirledik.

Deney sonucunda, ölçülen ısı miktarları bizim tasarladığımız konkav boru suyun sıcaklığını 86°C 
dereceye çıkardığı, normal sistemin ise 54°C dereceye kadar suyu ısıttığı gözlenmiştir. Ayrıca silindirik 
boruda meydana getirdiğimiz değişiklikle sıvının akışında oluşan türbülanslı, kararsız ve titreşimli 
akışın düzeltildiği tespit edilmiştir.

Ayça Ceren CANATAN

PROJE NO: 21

Danışman
İlknur KÖSTEKCİ
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SUDAKİ BOĞULMALARA KARŞI KEMER TASARIMI VE TASARLANAN KEMERİN 
BELLİ KOŞULLAR ALTINDA TEKNİK ANALİZİ

Özellikle yaz aylarında oldukça sık rastlanan boğulma vakaları toplumun önemli sorunlarından 
biridir. Bu proje ile kişilerin boğulmalarını engellemek için kemer tasarlanması ve tasarlanan 
kemerin belli koşullar altında teknik analizi amaçlanmıştır.

Proje ile kemer şeklinde bele takılabilen ve şiştiğinde suyun kaldırma kuvvetiyle kişiyi su yüzeyine 
çıkaran bir kemer tasarlanmaya çalışılmıştır.

Kemer iki bölümden oluşmaktadır. Ön tarafında alüminyum bir malzemeden oluşan yatay bir 
silindirik kapsül varken arka bölümünde ise esnek ve kolayca şişebilen malzemeden oluşan plastik 
ya da lateks kemer bölümü vardır.

Bu çalışmada kemer tasarımı için kullanılacak kapsülün özelliklerinin belirlenmesi, kapsüldeki 
gaz basınç değerinin hesaplanması ve kemer bölümünü oluşturan kauçuk malzemesinin esneklik 
katsayı değeri ve özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Uygulama aşamasında tesadüfen seçilmiş lastik bir balonun esneklik katsayısı hesaplanarak 
literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Ayrıca, uygun bir kemerin hangi özellikleri barındırması 
gerektiği araştırılmıştır.

Yapılan deneysel çalışmalar literatürde var olan çalışmalar ile uyumlu çıkmıştır. Kemer için 
gerekli kapsül özellikleri, kapsül içindeki basınç değeri, ortalama bir insanın su dışında kalması 
gereken hacim değeri ve bu hacim değerini oluşturacak kauçuk kemerin özellikleri detaylı bir 
şekilde hesaplanmıştır.

Yusuf KARTAL Yusuf ADIYEKE
Danışman

Oktay KAHRAMAN

PROJE NO: 22
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ŞARJIN DOLU YOLUN AÇIK OLSUN
Elektrikle çalışan araçlar için en önemli sorun yollarda, otobanlarda şarj edilecek yerlerin yeterli 

sayıda bulunmaması ve şarj istasyonlarındaki bağlantı problemleridir. Bunun yanı sıra elektriğin 
büyük bir enerji kaynağı olmasından dolayı büyük tehlikelere de yol açabileceği aşikârdır. Kablo, 
fiş bağlantıları ve beraberinde oluşabilecek olan topraklama, kaçak akım, aşırı akım gibi sorunlar 
nedeniyle büyük tehlikeler meydana gelebilir. Bu problemlerden yola çıkarak, yapmış olduğumuz 
projemizin getirdiği yenilik ise; sabit bir enerjiye (şehir şebeke gerilimine) bağlı kalmadan, güneş paneli 
ve rüzgârgülünden elde ettiğimiz elektriği kullanarak, dinlenme tesislerinde, petrol istasyonlarında, 
elektrik enerjisinin olmadığı yollarda, otobanlarda kablosuz şarj istasyonlarını yerleştirerek, şarj 
sistemine temas etmeden, fişlerle uğraşmadan, kablosuz enerji aktarımı yöntemiyle elektrikle 
çalışan aracımızı şarj etmeyi amaçladık.

Bu proje çalışmasında, deneysel bir model çalışması yürütülmüştür. Yaptığımız ölçümler neticesinde, 
maket üzerine yerleştirilen verici kiti ile aracımız üzerine yerleştirilen alıcı kiti arasındaki mesafe 7 
mm‘ye ayarlandığında, aracımız üzerinde yer alan lipo bataryayı herhangi bir iletken kullanmadan, 
kablosuz şarj yöntemiyle 18,25 dakikada şarj etmeyi başardık.

Geliştirdiğimiz sistemde, alıcı ve verici arasındaki mesafeye göre değişen enerji kayıplarını daha aza 
indirgemek için, kablosuz enerji aktarımında yer alan alıcı ve verici kiti tasarımı ile ilgili yeni çalışmalar 
yapılabilir.

Samet GÜRBÜZ

PROJE NO: 23

Danışman
Nusret ÇİMENTEPE
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MEŞE PALAMUDU VE ERGUVANIN YONGA YOLCULUĞU
AMACI:
Kereste kullanımında tasarruf sağlamak ve kereste yerine Meşe Palamudundan ve Erguvan 

ağaçlarının kuru meyvelerini kullanarak ucuz,kullanışlı yüksek mukametli izalosyon malzemesi ve 
yonga levha oluşturmak, ülke ekonomisine ve doğal çevreye katkı sunmak.

Meşe Palamudundan ve Erguvan ağaçlarının kuru meyvelerinden elde edilen yongalardan, 
izolasyon malzemesi ve yonga levha olarak değerlendirileceğini saptamak.

PROJENİN HEDEFLERİ:
Meşe Palamudu kabuklarının ve Erguvan ağaçlarının kuru meyvelerinin ahşap malzemesi olarak 

ekonomiye kazandırılması.
Ahşaba dayalı mobilya ve dekorasyon malzemeleri olarak kullanılan doğaya yararlı ağaç 

malzemelerin azaltılması ve ormanların korunması.
Her yerde kullanabileceğimiz doğal farklı tarzda sunta medefe yonga yapımının tasarlanması
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:

1. Problem tespiti
2. Hipotez kurulması
3. Malzemelerin temini
4. Projenin hazırlanması ve denenmesi

Kullanılan yöntem:
Problem:Doğal, sağlam ve hafif buna rağmen dayanıklı ve sert bir sunta-medefe yaparak, ülke 

ekonomisine ve doğaya nasıl katkıda bulunabilirim?
Öncelikle Meşe Palamudu kabukları ve Erguvan ağaçlarının meyveleri ayıklandı, dövüldü ve 

kurutma işlemi yapıldı. Oda sıcaklığında soğumaya bırakılan Meşe Palamudu kabukları ve Erguvan 
ağaçlarının kuru meyveleri, kül ve alçı suyu ile karıştırıldı. Kurutulan Meşe Palamudu kabukları ve 
Erguvan ağaçlarının kuru meyveleri mümkün olduğunca dövülerek belli ölçülerde kül alçı tozu ilave 
edildi. Karışımlar iyice karıştırılarak kalıplara dökülerek kurumaya bırakıldı.

Kalıba bırakılan malzememiz basit bir mengeneyle sıkıştırıldı.15 saat normal sıcaklıkta kendi haline 
bırakılan malzememizden medefe elde etmiş olduk.

Projemizde görüldüğü gibi hem alçı, hem kül tozu hem de sanayi tutkalı ile yonga levha yapılmıştır.
ÖNEMLİ: Dünyada ve ülkemizde sürekli Meşe Palamudunu kabuğu ve ve Erguvan ağaçlarının kuru 

meyveleri atılarak yok olmaktadır. Bu projemizle yok olan Meşe Palamudunu kabuğunu ve Erguvan 
ağaçlarının kuru meyvelerini değerlendirerek işler hale getirdik.

Mustafa BAKIR
Danışman

İbrahim ÇOBAN

PROJE NO: 24
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DENEY MASASI PANELİ
Mesleki ve Teknik liselerin Elektrik ve Elektronik teknolojileri, Bilişim teknolojileri, Mekatronik 

alanı v.b. gibi alanlarda veya Anadolu Liselerinin Fizik laboratuarlarında elektrik elektronik 
deneyleri gerçekleştirebilecek masa ihtiyacı her zaman bulunmaktadır. Bu tür masaların ekonomik 
maliyetlerinin fazla olması nedeni ile devlete bağlı okulların bu maliyeti karşılayamadığı aşikardır. Bu 
nedenle bu masaları okulda üretmeye karar verdik.

Masalarla ilgili projeyi ilk önce kendi ihtiyacımız olan laboratuar deney masası olarak projelendirdik. 
Elektrik- Elektronik deneylerinde kullanılan cihazlar, yapılacak olan deneyler göz önüne alınarak 
deney masasında hangi enerjilerin lazım olduğu ve adetlerini çıkarttık. Böylelikle deney masalarını 
panel şeklinde yapmaya karar verdik. Paneller, masalarda kulanım alanını daraltmayacak şekilde 
montajı planlandı.

Deney panellerinde masalarda iki öğrencinin aynı anda çalışacağı şekilde planladık. Her öğrenci 
için 2 adet priz, +-12volt , +5volt, AC12 volt ayarlı ve göstergeli güç kaynağı bulunmaktadır.

Deney masalarının panellerini planlarken dikkat ettiğimiz konu da güvenlikti. Panellerde deney 
yapanların güvenlikleri sağlamak için, her panele monofaz sigorta monte ettik.

Laboratuardaki her masaya öğretmenin kontrolünde enerji dağıtmak için öğretmene ayrı bir güç 
paneli tasarladık. Öğretmen güç dağıtımını yaptığından dolayı bu panel içinde kaçak akım rölesi, 2 adet 
sigorta ve acil (emergency) butonu koyduk. Öğretmen acil bir durumda ACİL butonuna basarak tüm 
gücü anında kesebilir.

Piyasada böyle masaların adet fiyatı, 1.200 tl-3.000 tl arasındadır. Genelde panel olarak satış yerine 
masa ve panel olarak bir satış yapılmaktadır. Ancak bu da kamu kurumlarına ekstra bir maliyet 
getirmektedir. Bizim yaptığımız deney masasının paneli için yaklaşık 100 tl harcadık. Bu tür setlerde 
seri üretim aşamasında yapılacak olan toplu alımlarda promosyonlarla maliyet daha da düşecektir.

Oğuzhan ATEŞUmut GÜMÜŞ

PROJE NO: 25

Danışman
Levent ARSLAN
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ELEKTRONİK VALİZ
Sık sık seyahat eden, valizindeki yükü hafif olmasına rağmen belli bir süre sonra zorluk çeken 

insanların sorunlarına çözüm yolu üretik. (ELEKTRONİK VALİZ)

 PROJENİN AMACI:

• Güçten tasarruf edip, hırsızlığa karşı güvenlik önlemi alınmış

• 35,40 kg. lık bagaj kapasiteli ve en önemli özelliği olan akıllı takip sistemiyle valize el değmeden 
sahibini takip edebiliyor olmasıdır.

• Valizde bulunan bazı materyaller doğa dostu olarak enerji üreterek yeni nesil doğaya uyumlu 
icatların da kapılarını aralamış oluruz.

• Basit tasarlanmış günümüz valizleri hem taşınırlık açısından zor hem de dayanıklılık açısından 
eksiktir.

Oysaki bizim amacımız eskiden var olan bir icadı geliştirerek daha kullanışlı olmasını sağlamaktır.

Günümüz valizleri ile kendi tasarladığımız valizler arasında belirli farklılıklar vardır. Yaptığımız 
farklılıklar valizin daha sağlam, daha güvenli ve taşınabilirlik açısından kolay olmasını sağlamaktır.

ÖRNEĞİN:

Günümüz valizlerinde valiz kapağının açılması için tek bir şifre bulunmaktadır.Bu kilit, sağlamlık 
açısından dayanıksız ve şifrenin kırılması açısından kolay olarak konulmuştur. Oysaki bizim 
tasarladığımız farklılıklardan bir tanesi kilidin daha sağlam ve valiz için tasarlanmış olan bir 
elektronik cihaz sayesinde tek bir düğme ile valiz kapağının açılabilmesidir.

Kısacası bizim hedeflediğimiz amaç valizin daha rahat taşınabilir ve aynı anda birden fazla işi 
yapabilmesidir örneğin valiz hem bagajı taşırken hem de elektronik eşyaları şarj etme özelliği de 
bulunabilir böylelikle daha konforlu ve daha güvenlikli ve en önemlisi daha kullanışlı bir VALİZ 
TASARLADIK..

Abdullah ONUŞ

PROJE NO: 26
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OBEZİTEYE KARŞI ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM:  α-AMİLAZ İMMOBİLİZE BİYOREAKTÖR 
KOLONLARIN DİZAYNI

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden bir olan ‘’Nature Genetics’’ de, İngiliz ve Fransız bilim 
insanları tarafından ileri sürülen, tükürükte bulunan ve karbohitratları parçalayarak glukoz birimlerine 
çeviren α-amilaz enzimin yetersizliğinin insanlarda obeziteye neden olabileceği görüşü, konuyla 
ilgilenen araştırmacıların dikkatlerini bu alana çevirmelerine neden olmuştur. Enzimler, biyolojik 
katalizördür. Biyokimyasal reaksiyonları katalizleme görevini yerine getirir. Enzimin saflaştırılması 
ve nitelendirilmesi diğer çalışmalar için bir ön basamak niteliği taşımaktadır. Bu işlemler için de bir 
planlamanın olması gerekiyor. Belirli kriterlere göre saflaştırma stratejisi belirlenmelidir. Temel kriter 
en düşük maliyetle, en yüksek saflık ve enzim aktivitesi elde etmektir. Bunlara göre de diğer basamaklar 
düzenlenir. Çalışmada kullanılan kriyojeller; temel olarak immobilize hücreler ve enzimlerle yapılan 
biyokatalizde, partikül içeren akışkanlardan hedef moleküllerin ayrılmasında, hücre organellerinin, 
virüslerin, mikrobiyal ve memeli hücrelerinin saflaştırılmasında kullanılmakta ve memeli hücre 
kültürleri için üç boyutlu matriks olarak biyomedikal uygulamaları bulunmaktadır. Mikroküre 
formunda hazırlanan kriyojeller ise özellikle mikrobiyal hücrelerin ve enzimlerin immobilizasyonu 
için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Cu2+- takılı PHEMA mikroküreler gömülü monolitik 
kriyojel kolonların birer biyoreaktör olarak tasarlanması ve α- amilaz enziminin immobilizasyonu için 
optimum şartlarının incelenmesidir.

Barış ÖZERŞevval AKTÜRK

PROJE NO: 1

Danışman
Salim AYDIN
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PLASTİK ATIKLARININ MODİFİYE EDİLEREK TUTUŞMA DİRENCİNİN ARTTIRILMASI
İnsanların çoğalmasıyla beraber sanayi de buna paralel olarak gelişmektedir. Tüketim arttıkça ister 

istemez plastiklerin hayatımızdaki yeri ve önemi de artmaktadır. Özellikle PET (Polietilentereftalat) ve 
PE (Polietilen) çok yaygın kullanım alanı olan bir polimer gurubudur.

Polimerlerin yaygın kullanımı göz önüne alındığında tabii kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice 
kullanılmadığı takdirde birgün bu kaynakların tükeneceği şüphesizdir. Dolayısıyla kaynakların etkin 
kullanımı, çevrenin korunması bakımından atıkların geri kazanılması ve bir kaynak olarak tekrar 
kullanılması için yöntemler geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Polimer malzemelerin ve plastiklerin kullanımı yaygınlaştıkça yangın riski de artmakta, can ve 
mal kaybına sebep olmaktadır. Polimer malzemelerin yanabilirlikleri onların kullanımlarını sınırlayan 
önemli bir faktördür. Polimerlerin ve plastiklerin yanabilirliğini ve duman oluşumunu azaltmak için 
alev geciktiricilerin kullanımı, yeni malzemelerin tatbiki ve gelişiminin en önemli parçası olmaktadır.

Bu çalışmada oldukça geniş bir kullanım alanına sahip plastiklerin (PE ve PET) yanmazlığını 
sağlamak amacıyla alev geciktirici katkı malzemeleri olarak ülkemizin en zengin kaynaklarından biri 
olan bor elementine ait kimyasallar (Çinko, Borat ve Boraks) kullanılarak kompozitler üretilmiştir. 
Yapılan çalışma, yalnızca atık malzemeler kullanıldığında atıkların geri dönüşümü esnasında modifiye 
edilerek fiziksel özelliklerinin pozitif yönde iyileştirilebileceğini ortaya çıkarmıştır. Bu da projemizin 
amacını kanıtlamaktadır.

Hazırlanan kompozit malzemelerin karakterizasyonu aşamasında yanma özelliklerinin 
belirlenmesi için Limit Oksijen İndisi (LOİ) testi uygulanmıştır.

LOİ testi sonuçlarında Çinko Borat katkılı Polietilen numunesinin %19 değerde tutuştuğu, Çinko 
Borat katkılı PET numunesininse %18 değerde anlık alevlenme sonrasında erimenin olduğu 
gözlemlenmiştir.

Bütün bu çalışmalarda atıkların değerlendirilmesi, onlara yeni kullanım alanlarının oluşturulması 
hem çevre kirliliğini önleme adına hem de kaynakların daha verimli kullanılması adına önemli bir 
adımdır.

Gülce Nilay BİNGÖL Bilgesu APLAKAY
Danışman

Erdal KİNİR

PROJE NO: 2
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ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON İŞLEMİNİN MONİTÖRİZASYONUNDA KULLANILABİLİR KAĞIT 
BAZLI KOLORİMETRİK VE FLORESANS KARBONDİOKSİT SENSÖRLERİNİN TASARLANMASI

Hücresel solunum sonucu ortaya çıkan karbondioksit gazının canlılık faaliyetleri ile doğrudan 
ilişkili olması, tarih boyunca bu gazın tespiti için birçok sensörün geliştirilmesine sebebiyet vermiştir. 
Karbondioksit sensörlerinin günlük hayatta özellikle de tıp alanında sıkça kullanılması, bu projede, 
kullanışlı ve ucuz bir karbondioksit sensörü yapımının temel amaç olarak belirlenmesine yol açmıştır. 
Bu nedenle bahsi geçen sensör, kalitatif olarak karbondioksit ölçümü sağlayacak, güvenilir ve etkili 
bir yüzey olan kağıt üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Belirtilen amacın gerçekleşmesi için 
katalog taraması ile yirmi üç farklı indikatör seçilmiş ve karbondioksit kaynağı olarak doğal maden 
suyu belirlenmiştir. Laboratuvar ortamında denenen indikatörler, maden suyu ve farklı özellikteki 
başka maddeler içerisinde çözünmüş, hazırlanan çözeltiler renk değişimlerine göre karşılaştırılmış 
ve bir gözlem tablosu oluşturulmuştur. Bu tablodan yola çıkılarak karbondioksit sensörü için 
kullanılabilecek en uygun indikatörlerin floresin ve bromtimol mavisi olduğu saptanmış ve bu 
indikatörler yardımıyla kağıt bazlı kolorimetrik ve floresans karbondioksit sensörleri yapılmıştır.

Karbondioksit sensörlerinin günlük hayattaki kullanımlarının önemli bir örneğine, solunum 
güçlüğü çeken hastalara uygulanan endotrakeal entübasyon işleminin doğru çalışıp çalışmadığının 
tespiti için geliştirilmiş olan kontrol cihazlarında rastlanır. Bu projede de yan amaç olarak, tasarlanan 
sensörlerin bu cihazlara adapte edilebilme potansiyellerinin olduğunun gösterilmesi belirlenmiştir. 
Bu potansiyelin açığa çıkması için prototip bir endotrakeal entübasyon kontrol aleti hazırlanmıştır. 
Yapılan deney ve tasarlanan alet sonucunda, bu araştırmayla oluşturulan kolorimetrik ve floresans 
karbondioksit sensörlerinin ileriki araştırmalarla geliştirilerek bahsi geçen cihazlarda kullanılabileceği 
gerçeği ortaya çıkarılmıştır. Böylece endotrakeal entübasyon işleminin monitörizasyonunu sağlayacak 
cihazların ekonomik bir yol ile yerli üretimlerine geçilmesine olanak tanınacaktır.

Burcu ÖZERElif Doğa ULUGÖL

PROJE NO: 3

Danışman
Demet İZGÜ
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PETROL TÜREVİ OLAN POLİSTREN (PLASTİK KÖPÜK) MADDESİ İLE YİNE PETROL TÜREVİ 
OLAN BENZİN MADDESİNİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ 

VE GÜNLÜK HAYATTA KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Polistren petrolden elde edilmekte olan bir yalıtım malzemesidir. Oda sıcaklıklarında bulunan 

polistren köpük katı halde bulunmakla birlikte, 180-210 0C gibi yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında 
erimiş halde bulunmaktadır. İşlendikten sonra tekrar soğutularak katı hale getirilmektedir ve 
yoğunluğu 1.03-1.06 g/ml civarıdır. Polistren köpükler genellikle 70 dereceye kadar dayanıklılık 
göstermektedir. Ayrıca soğutulduktan sonra son derece serttir. Parlak ve kırılgan olan bir yapıya 
sahip olan polistren köpük, yalıtım malzemeleri arasında en uygun ve ekonomik olan malzemedir. 
Üstelik son derece verimli bir şekilde yalıtımların sağlanmasına yardımcı olduğundan genellikle tercih 
edilmektedir.

Petrol türevi olan benzin ise birden fazla bileşiğin bir arada bulunduğu karmaşık bir türevdir. Benzini 
oluşturan ana bileşenler şunlardır: iso-oktan, butan, 3-etiltoluen ve MTBT (metil tert-butileter).

Ne gariptir ki polistren üzerine dökülen bir miktar benzin normal erime sıcaklığı 100 0C’ nin üstünde 
olan polistreni oda sıcaklığında eritir. Ancak bir süre sonra oluşan yeni -reçine benzeri- madde katılaşıp 
bulunduğu yüzeye çok güçlü bir şekilde yapışır. Araştırmamızda benzin-polistren etkileşimi deneysel 
ve teorik olarak incelenmiş ve yapıştırıcı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Deney sonucunda polistren ve benzin kullanılarak elde edilen maddenin temas halindeki yüzeylere 
çok güçlü bir yapışma özelliği gösterdiği gözlenmiş ve nedenleri teorik olarak yorumlanmıştır.

Yusuf AKTAY Ayşe TEMİZ
Danışman

Müzeyyen MUTİŞ

PROJE NO: 4
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PATLICANIN HİDROFOBİK ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILARAK POLİÜRETAN MALZEME İLE 
MODİFİYE EDİLİP PETROL TÜREVLERİNİN TEMİZLENMESİ

Bu proje ile amacımız dünyada ülkemizin üretiminde ilk üçte yer aldığı patlıcan malzemesi ile deniz 
suları ve atık sularından petrol ve petrol türevlerini çok hızlı olarak emebilen, emdiği bu kirleticileri 
mekanik bir kuvvet altında kolaylıkla bırakan ve bu şekilde tekrar tekrar kullanılabilen makrogözenekli 
patlıcan tozları ile birlikte emici, çok ucuz, yerli imkanlarla bir malzeme üretmektir.

Bu maksatla, bu alanda daha önce hiç denenmemiş olan patlıcanlar kurutularak toz haline 
getirilmiş, 2.74g/g atık yağ adsorblama kapasitesine sahip olduğu belirlenerek adsorblama 
kapasitesini artırmak için poliüretan köpükle modifiye edilmiş ve elde edilen malzemenin gramının 
18.4 g atık otomobil yağı adsorbladığı görülmüştür. Malzememizin su adsorblama kapasitesinin ise 
standart poliüretan köpükten %100 oranda daha az olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle elde ettiğimiz 
patlıcan tozu ile modifiye edilmiş poliüretan köpüğün piyasadaki çoğu sorbentin tersine çok az su 
emip, yüksek oranda petrol ve türevini adsorbladığı, en sonunda emdiği atık yağları tekrar verebildiği 
gözlemlenmiştir.

Temizlenmediği halde petrol döküntülerinin çevreye ve hayvanlara verdiği devasa zararlar göze 
alındığında yerli imkanlarımızı kullanarak, cennet vatanımızda ve dünyada yaşanılabilen tanker kazaları, 
rafineri deşarjları, evlerden çıkan bitkisel atık yağlara, sanayi ve fabrikalardan çıkan endüstriyel atık 
yağlara karşı da kullanılabileceği düşünülen; doğal bir malzeme olan patlıcanla kullanışlı, daha iyi ve 
piyasadaki diğer sorbentlere kıyasla çok daha ekonomik bir adsorban madde bulunmuştur.

Sonuç olarak ülkemizin dünyada üretiminde üçüncü sırada olduğu patlıcanı kullanarak, denizlere 
petrol ve türevlerinin sızıntısının verdiği zararlardan korunmada yeni bir umut olabilecek, tamamen 
özgün, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek, piyasadaki güçlü adsorbanlara alternatif 
olabilecek poliüretan ile modifiyeli sünger üretilmiştir.

Ahmet DEMİRDAŞUtku SARIIŞIK

PROJE NO: 5

Danışman
İsa DELİACI
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NANO ÇİNKO OKSİT (ZnO) İÇERİKLİ UV-C SEVİYE KORUMA KREMİ ELDESİ VE SERİSİN 
(İPEK ZAMKI) İLE NANOSİTOTOKSİK ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ

Nano çinko oksit’in (ZnO) yüksek UV-absorbans kapasitesi bilinmesine rağmen, canlı dokulardaki 
olumsuz etkileri sebebiyle, UV maruziyet riski bulunan kişileri koruma amaçlı nano ZnO içerikli 
herhangi bir ürün geliştirilememektedir. Projemizin birinci amacı çoğunluğu ~2 nm çapındaki nano 
ZnO partikülleri üretmek ve eldeyi üstün UV koruma kapasiteli bir kreme dönüştürmektir. Canlı 
dokuya zararlı nano sızmayı engellemek üzere, serisin (ipek zamkı) proteininin potansiyel etkileri in-
vitro’da test edilmesi ise ikinci amacımızdır.

Buna göre ilk olarak, 2,07 nm çaplı toz halinde nano-ZnO, optimize ettiğimiz çökertme yöntemi 
ile elde edildi. Jel formu ve düşük akışkanlığı sayesinde sıvı parafinin süspanse krem formu için en 
iyi seçenek olduğu belirlenerek UV-VIS spektrofotometrede nano-ZnO/sıvı parafin solüsyonu (0,5 
µg/ml) absorbans değerleri alındı. Buna göre nano-ZnO partiküllerinin üstün UV-koruma gerektiren 
dalga boylarında (245-275 nm arası) yüksek absorbans pikleri olduğu tespit edildi. Laboratuvarda 
ekstre ettiğimiz serisin kaplanmamış lateks yüzey üzerinde kültüre edilen hücrelerde ilk 60 dakika 
içinde %92’lik canlılık kaybı gözlenirken, serisin kaplı yüzeylerde 24 saatlik periyotta %8’lik bir artış ve 
36 saat sonrası hücre ölümlerinin gerçekleştiği bulundu.

Sonuç olarak serisin ve nano-ZnO partikülleri arasındaki güçlü bir afinite olduğu görülmüştür. Bu 
tür bir etkileşimin varlığı insan sağlığına yönelik endüstriyel alanlarda nano materyallerin kullanım 
potansiyelini oldukça artıracaktır. Ayrıca bu proje ile kontrolsüz olarak yayılan ve yakın gelecekte 
yüzleşeceğimiz nanotoksikolojik problemlere de önemli bir çözüm yolu sunulmuştur.

Burak ALP Ahmet Vakur GÜR
Danışman

Faysal YILMAZ

PROJE NO: 6
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ZEHİRİ FİLTRELİYELİM ZARARI İNDİRGEYELİM
Sigara içenlerin bir kısmı, bırak demeyle sigarayı bırakamamaktadır. Projede bu sorun konu edilerek 

varolan bir olgunun zararlarını azaltmak hedeflenmiştir. Sigara dumanında bulunan kanserojen 
gazlardan nitrojen oksit ve karbon monoksit gazının ve ağır metallerin zeolit yardımıyla absorplanarak 
insan vücudunda meydana getirdiği zararı önlemek ve sigara filtresi geliştirmek amacımızdır.

YÖNTEM: Proje çalışması 3 alanda yürütülmüştür. Öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Okul 
labaratuvarında yapabileceğimiz çalışmalar ve deney düzeneği tasarlanmıştır. Deneyde kullanılan 
Klinoptilolit miktarları ağır metaller açısından analiz yaptırmak için Diyarbakır’da uygun labaratuvar 
araştırılmıştır.

SONUÇLAR : Tablo 2 ve 3 incelenecek olursa deneysel çalışmalar sonrasında zeolitin sigaranın 
zararlı gazlarının ve ağır metallerinin belirli bir miktarını adsorpladığı görülebilir.

Toplumumuza baktığımızda, kişilerin sigarayı bırakmakta zorladığını, zararlarına rağmen 
sigarayı bırakamadığını görmekteyiz. Dolayısıyla projemiz, içici olan insanlarda en azından sigaranın 
zararlarının azaltılması ve sigara dumanının çevreye daha az zarar vermesi yönünde etki edebilir. 
Sigaranın üretim aşamasında sünger kısmına klinoptilolit eklenmesi veya kullanabilenler için ağızlık 
içine eklenmesinin sigaranın zararlarını azalttığını gözlemledik. Gözleme dayalı olarak bir ürün ortaya 
koymuş olduk.

Projemiz gelişime açıktır.

ÖNERİLER

1. Projede ürettiğimiz sigara içerisindeki süngere eklenebilen ya da haricen ağızlık olarak dışa 
takılabilen sigara filtremiz daha da geliştirilerek profesyonel hale getirilerek ticarileştirilebilir. 
Bu alanda çalışmamız olacaktır.

2. Projede kullanılan klinoptilolit (zeolit türleri sıva ve asfalt bileşiklerine bazı uygulamalarda 
katılmaktadır), sigara içilen ortamlarda, duvar kaplaması olarak ya da havalandırma 
girişlerinde, ortamın havasını temizlemede kullanılabilir.

3.  Projemiz başka madenler, mineraller, kayaçlar açısından (Farklı zeolit türleri, Pomza taşı, kaya 
tuzu vb.) incelenerek yeniden değerlendirilebilir. Projemiz gelişime açıktır.

Eyyüp ELBATÖzgür Rohat KARABULUT

PROJE NO: 7

Danışman
Gül Nihal YEŞİLDAL
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KAYINGİLLERDEN TEMİZLİK MADDELERİNİN İÇERDİĞİ MOLEKÜLLERİ ELDE ETMEK
Projemizde amacımız daha önceden öğrendiğimiz kestaneden tensit eldesini aynı familyaya 

sahip meşe palamudunda da basit laboratuvar ortamında basit aletlerle denemektir. Biliyoruz ki 
tensit molekülleri gergin moleküllerdir ve deterjan gibi zararlı kimyasalların etkin maddeleridir.
Elde ettiğimiz moleküller yüzey gerilimini azaltacağından basit olarak elde ettiğimiz moleküller 
sayesinde suda yüzen ataçın suda yüzmemesi lazımdır. Bunu deneylerimizde elde ettik ve gerçekten 
de yüzmediğini görmüş olduk. Tahminimiz o dur ki, hem yüzey geriliminden hem de elde ettiğimiz 
sıvının çalkalandığında köpürmesinden bu sıvıda tensit molekülleri vardır. Deneyimizi yaklaşık olarak 
dört kere tekrarladık ve bunların üç tanesinde aynı sonucu elde ettik. Tabi ki bu sıvıda bunun yanında 
farklı maddeler de içerir, fakat bu proje geliştirilirse deterjan da bulunan zararlı ve bir o kadar da 
tehlikeli kimyasalları kullanmak zorunda kalmayabiliriz. Çünkü bu kimyasallar hem bizim için hem 
de geleceğimiz için tehlike arz etmektedir. Daha iyi daha sağlıklı bir çevre ve insan için bu deneyimiz 
bizim için çok önemli.

Esat ERDAL
Danışman

Cihan KIR

PROJE NO:8
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POLİSTREN YÜZEYLERDE ELEKTROLİZSİZ KAPLAMA YÖNTEMİYLE BAKIR(Cu) METALİ 
KAPLANMASINA YÖNELİK YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ

Gerçekleştirilen proje çalışmasında polimer maddelerin metal kaplanmasında kullanılan 
yöntemlerden elektrolizsiz bakır kaplama yönteminin olumsuz taraflarının giderilmesi ve yöntemin 
literatürde uygulama alanı bulduğu mikro kürelerden ziyade düz yüzey üzerinde etkinliğinin 
gösterilmesi amaç edilmiştir. Yapılan çalışma 6 kademede gerçekleştirilmiştir. Farklı ve aynı zaman 
aralıklarında asitle(HSO3Cl) gerçekleştirilen aktivasyon neticesinde, ligand olarak pahalı kullanılan 
Pd(SnCl2) karışımı yerine TETA(trietilentetraamin) maddesi ile oluşturulan tohumlama işlemi ve 
sonuç olarak elektrolizsiz bakır kaplama çözeltisi ile son bulan Cu metalinin düz yüzeyde biriktirilmesi 
işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bakır kaplanması gerçekleştirilen polistren maddelerin X-RAY 
analizi ile yüzeylerinde bulunan Cu metali kalınlıkları belirlenmiştir. Polistren maddesinin başlangıç 
aktivatörü ile yaptığı temas uzadıkça yüzeydeki Cu birikiminin artmakta olduğu, elektrolizsiz bakır 
çözeltisinde yüzey aktivitesi arttırılıp(hidrazinle) bekletildikçe de yüzeydeki Cu birikiminin yükseldiği 
belirlenmiştir. Polistren maddelerin yüzeyleri üzerinde reaksiyon veren HSO3Cl(aktivatör) ve 
TETA(ligand) konsantrasyonları volumetrik analizle belirlenmiş, sonuçların kalınlık testini doğruladığı 
sonucuna ulaşılmıştır. SEM analiziylede polistren yüzeye Cu kaplanması görüntülenmiştir.

Polistren madde yüzeylerinde elektrolizsiz bakır kaplama yöntemiyle istenilen noktalara ve kat 
kat(aynı kalınlıkta) Cu metali kaplanması gerçekleştirilmiştir. Polistren yüzeylerde oluşturulacak 
yollar üzerine Cu kaybı olmadan kaplama yapılabilmektedir. Bu sayede elektronik endüstrisinde 
kullanılan fiberglass plaketlerin yerine, polistren maddelerden üretilen elektronik baskı devreleri 
oluşturulabileceği öngörülmektedir. Normal üretim esnasında açığa çıkan yüksek miktarda Cu atığı 
ve asit çözeltisi bu sayede bertaraf edilmiş olacaktır.

Erdem AYDEMİRSerhat KOÇER

PROJE NO: 9

Danışman
Murat DEMİREL



113

Kİ
MY

A

KİMYA

MISIR (ZEA MAYS) KABUĞUNUN SÖNMÜŞ KİREÇLE (Ca(OH)2) MİKRODALGA DESTEKLİ 
ALKALİ ÖN İŞLEMİNİN ASİT HİDROLİZİNE VE ETANOL ÜRETİMİNE ETKİSİ

Ekonomik ve çevresel nedenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi giderek 
artmaktadır. Verimli tarım topraklarında yiyecek yerine, yakıt üretmek günümüzde hayli yaygın 
bir uygulamadır. Bunun yerine tarımsal atıklardan yakıt üretmek öncelikli olmalıdır. Bol miktarda 
lignoselülozik biyokütle içeren tarımsal atıklardan yakıt elde etmek hem ekonomik, hem çevresel 
hem de etik açıdan çok cazip görünmektedir.

Selülozik malzemelerin mikroorganizmaların mayalayabileceği monomerlerine ayrıştırılması 
gerekmektedir. Bunun için asit hidrolizi en yaygın yöntemdir. Asit hidrolizinde, hidrolize uğrayacak 
olan selülozun yapısal olarak uygun hale gelmesi için ön işlemler gerekir. Alkali önişlem diğer 
yöntemlere göre daha düşük sıcaklık ve basınçta gerçekleştiğinden daha ekonomiktir. En yaygın 
olarak kullanılan NaOH tir. Alkali işlemde dezavantaj ise işlemin uzun sürmesidir. Bu çalışmada 
NaOH ten çok daha ucuz olan Ca(OH)2 kullanılmış ve işlem süresinin daha kısa sürede ve daha verimli 
olması için mikrodalga kullanılmıştır. 0,5 gram/1gram biyokütle ve 0,2 gram/1gram biyokütle içeren 
örnekler hazırlanmış 1200C ve 1800C lik sıcaklıklarda mikrodalgada işleme tabi tutulmuştur. Ön işlem 
sonrası örneklere asit hidrolizi uygulanmış ve mayalandırılarak etanol elde edilmiştir.

Elde edilen etanol miktarları kıyaslandığında sadece mikrodalga ile önişlem uygulamanın vakit 
ve enerji kaybından ileriye gitmediği görülüştür. Öte yandan düşük maliyetli bir baz olan Ca(OH)2 ön 
işlem sırasında kullanıldığı zaman etanol veriminin ciddi ölçüde arttığı görülmüştür. 0,5 gram/1gram 
biyokütle katkısının 0,2 gram/1gram biyokütle katkısından daha etkili olduğu da açıkça görülmüştür.

Alkali katkılı örnekleri mikrodalga ile ön işleme tabi tutmanın da işe yaradığı belirlenmiştir. Yüksek 
sıcaklıkta verimin arttığı gözlenmiştir.

Simay ASLANOĞLU
Danışman

Birol Atalay BİNİCİ

PROJE NO: 10
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FARKLI BİTKİ EKSTRELERİNİN KOLON KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Modern yaşam şartlarında, kanserdeki artış ve ilgili kronik düzensizlik ana sağlık problemlerinden 

biridir. Son yıllardaki araştırmalara göre; kolon kanseri erkeklerde üçüncü kadınlarda ise ikinci teşhis 
konulan kanser türüdür. Ayrıca, kanser tedavisinde klasik tedavi yöntemlerinin tekli ve/veya çoklu 
olarak uygulanmasında yaşanan sorunlar kanser tedavisine yeni ve alternatif çözümler getirilmesini 
zorunlu kılmıştır. Günümüzde, tıbbi bitkiler ve bu bitkilerden elde edilen doğal ürünler biyolojik ve 
terapötik özelliklerinden dolayı kanser tedavisinde tamamlayıcı ve alternatif sistemler olarak kabul 
edilebilirler.

Bu projede amaç; daha önce kolon kanseri üzerine etkisi incelenmemiş veya az incelenmiş 12 
farklı bitki türlerinden zencefil, çörek otu, melisa, kara erik, yaban mersini meyvesi, yaban mersini 
çekirdeği, keçiboynuzu, hünnap, biberiye, mercan köşk, çuha çiçeği, karabaş otu ekstrelerinin 
farklı derişimlerinin kolon kanser hücrelerine uygulanarak hücreler üzerinde sitotoksik etkilerinin 
incelenmesidir. Bunun dışında, antikanser özelliği gösteren bitkiler ile proliferatif etki eden bir bitkinin 
ekstrelerinin antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması ve kanserli hücrelerdeki proteinler üzerine 
etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; karabaş otu ve melisa bitki ekstreleri uygulanan doza bağımlı olarak 
hem proliferatif hem de antiproliferatif etkiye sahiptir. Zencefil, çörek otu ve biberiyenin kolon kanser 
hücreleri üzerinde antikanser aktivitesi oldukça yüksekken, diğer bitki türleri hücre proliferasyonunu 
indüklemiştir. Bu bitkilerin antioksidan özellikleri belirlenmiş ve kanserli hücrelerdeki proteinlere 
etkisi saptanmıştır. Ayrıca, çörek otu ve zencefil ekstrelerinin antikanser etkisinin kemoterapik bir 
ilaç olan cisplatinden yüksek olduğu bulunmuştur. Böylece, bu proje kolon kanser tedavisinde yeni ve 
etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncü olacaktır.

Ece BARDAKCIKarya GÜLEN

PROJE NO: 11

Danışman
Merve AKPINAR
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YASADIŞI MADDE TAYİN EDEN BİYODEDEKTİFLER: APTA-LİPOZOMLAR
Bağımlılık yapan maddelerin kullanımı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır ve önemli bir 

beyin hastalığı olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda yasadışı, bağımlılık yapan yeni tasarım maddeler 
günümüz hayatının sosyal yapısında önemli bir yer kazanmıştır. Bu maddelerin çeşitliliğinin ve 
kullanımının artmasıyla birlikte, yarattığı sorunların farklı alanlarda karşımıza çıkması da kaçınılmaz 
olmuştur. Kötüye kullanılan maddelerin idrar, tükürük gibi fizyolojik sıvılarda, ekonomik, hızlı, 
güvenilir sonuç veren yöntemlerle analizlenmesi, madde kullanan olguların izlenmesi, tedavisi, adli 
süreçlerin takibi açısından son derece önemlidir. Bu proje kapsamında, yeni bir metodolojik yaklaşımla 
tasarlanmış bir test sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. ‘Yasadışı Madde Biyodedektörü’ adını 
verdiğimiz projede geliştirilen sistem, aptamer ve nanoparçacık temelli yeni bir test platformudur. 
Proje dahilinde, hedef molekül olarak seçilen kokainin tespitine yönelik olarak tasarlanan test 
sistemi ELISA benzeri bir prensiple çalışmaktadır. Tanıyıcı molekül olan aptamerlerin seçimlilik 
avantajını ve lipozomların test sisteminin stabilitesini dolayısıyla raf ömrünü arttırıcı avantajlarını 
bir arada bulundurmaktadır. Aynı zamanda geliştirilen Yasadışı Madde Biyodedektörü, hem kalitatif 
hem de kantitatif sonuç alınmasına imkan sunması sayesinde, hem toksikoloji laboratuvarlarına 
ve adli laboratuvarlara hem de portatif, yerinde uygulanabilir test sistemlerine entegre edilebilir 
bir teknolojiye sahiptir. Dolayısıyla, ticari bir ürüne dönüştürülmesi durumunda geniş bir kullanım 
olanağına sahiptir (Trafikte yasadışı madde analizi ve iş yeri madde testleri vb.).

Proje kapsamında tasarımı yapıldıktan sonra, biyolojik sıvı örneklerine (sentetik tükürük ve sentetik 
idrar) başarılı bir şekilde uygulanan ve kromatografik tekniklerin de kullanımıyla konfirmasyonu 
yapılan Yasadışı Madde Biyodedektörü, diğer bağımlılık yapıcı maddelerin analizi için kolaylıkla adapte 
edilebilir nitelikte olup bu alanda yapılacak çalışmalar için önemli bir altyapı oluşturmaktadır.

Dilge KOCABAŞ Dilara Alev ÖRTEL
Danışman

Kadriye ÖZMEN

PROJE NO: 12
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KAĞIT FABRİKASI ARITMA SUYU ÇAMURU KULLANILARAK YAPILAN BİYOBOZUNUR, 
TERMOPLASTİK, AHŞAP POLİMER KOMPOZİTLERDE, SEPİYOLİT (LÜLE TAŞI) VE YUMURTA 
KABUĞU’NUN RADYASYON TUTUCU MATERYAL OLARAK ÜRETİMDE KULLANIMI

Birçok ülkede geri dönüşüme yönelik çeşitli politika, proje, teknoloji, program ve strateji 
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Özellikle sürdürülebilir atık yönetiminin, 3R kuralının daha az 
atık oluşturmak için kullanılan hammaddenin azaltılması (reduce), yeniden kullanım (reuse) ve geri 
dönüşüm (recycle)uygulamaları desteklenmektedir. Bu kapsamda atık oluşumunun azaltılması, geri 
dönüşüm ve yeniden kullanımın arttırılması ve doğal kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması için 
endüstriyel ve evsel atıklardan biyobozunur polimer kompozit üretmek ve bu kompozitlerin mekanik 
özelliklerini inceleyip radyasyon geçirgenliğine bakıp radyasyon zırhlaması için kullanılabilirliğini 
araştırmayı amaçladık.

Bu proje çalışması içerisine kağıt fabrikası arıtma suyu çamuru unu, sepiyolit ve yumurta 
kabuğubulunan polipropilen (PP) esaslı polimer kompozitler pres kalıplama yöntemiyle üretilmiştir. 
Kompozitlerin mekanik özellikleri (çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci, 
eğilmede elastikiyet modülü, kopmada uzama ve darbe direnci), değerleri belirlenmiştir. Bu sonuçlar 
ışığında proje kapsamında üretilen PP esaslı polimer kompozitlerin yeterli mekanik özellikleri 
sağladığı tespit edilmiştir.

Radyasyon geçirgenliği açısından ise yumurta kabuğu katkılı örnek etkili olmuştur. Yumurta kabuğu 
ile hazırlanan numunenin radyasyon soğurma dirençleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
Yumurta kabuğu atıklı kompozit malzemeler binalarda özellikle nükleer tıp cihazlarının bulunduğu 
laboratuarlarda yer döşemesi ve bölme duvarı olarak kullanılması ile betonarme kesitlerin 
küçülmesini sağlayacak, ayrıca atıkların biyobozunur kompozit olarak üretilmesi çevre atıklarının 
değerlendirilmesi açısından alternatif bir yöntem olacaktır.

Ayrıca Ülkemizin özellikle sepiyolit bakımından büyük yataklara sahip olduğu bilinmekle birlikte 
son yıllara kadar bu yataklar üzerinde yeterli çalışma yapılmamıştır. Türkiye’nin mevcut sepiyolit 
yatakları değerlendirilerek polimer kompozit üretim pazarında yer alması ülke ekonomisi açısından 
önemli faydalar sağlayacaktır.

Kasım Mirza SAKRamazan Furkan BOZKURT

PROJE NO: 13

Danışman
İlkay AKGÜRBÜZ
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KİTLESEL RADYASYON ÖNLEYİCİ
Günümüzde kullanım kitlesi oldukça fazla olan, başta telefonlar olmak üzere birçok teknolojik alet 

elektromanyetik radyasyon yaymaktadır. Radyasyonların insan üzerindeki olumsuz etkileri her geçen 
gün artmakta, alınan önlemler ise gelişen teknolojinin yanında yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmada, 
günlük hayatta sıklıkla kullandığımız aletler üzerinde yapacağımız radyasyon önleyici kaplamalarla 
problemi çözmek amaçlanmıştır.

Doğal radyasyon emici özellik gösteren Likenler eski dönemlerde taşlara sürülerek taşlara kınalı 
taş görünümü verilmiştir. Likenlerin bu özelliğinden ve doğal yöntemlerle kaplanmış taşlardan 
esinlenilerek bunu günümüze uyarlamak ve soruna çözüm bulmak istenmiştir.

Araştırmalarımız sırasında, radyasyonu önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yapılan farklı 
çalışmalara rastlanmıştır. Silikon ve boyaları Barit-Sodyum Pentaborat bileşiklerinden oluşan 
karışımla zenginleştirerek bu karışımı günlük hayatta kullandığımız, radyasyon yayma özelliği fazla 
olan aletlere kaplamayı düşünüyoruz. Daha önce yapılmış olan deneylerden elde edilen sonuçlara 
göre, alternatif olarak Demir Karbonil ve Polianilin’den oluşan karışımın da aynı özelliği gösterdiği 
görülmüştür. Barit-Sodyum Pentaborat karışımında Sodyum Pentaborat maddesinin elde edilmesinin 
güç olmasından dolayı, bu alternatif karışımın da kullanılabileceğine karar verilmiştir.Sonuç olarak 
yapmaya karar verdiğimiz çalışma geliştirilmeye açık, esnek bir projedir ve birçok alanda kullanılabilir.

Ömer Faruk ARICI Hüdai Osman GÜL
Danışman
Tuba ARIKAN

PROJE NO: 14
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COLOCASİA ESCULENTA BİTKİSİ KÜTİKULASI 
VE SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNİN KUMAŞA KAZANDIRILMASI

Teknolojiyi iyi bilen ve bilimsel buluşlar ile teknolojiyi daha iyi kullanan uluslar ve işletmeler 
diğerlerine göre inisiyatifi ellerinde tutmaktadırlar. Çok özelliği bünyesinde bulunduran kumaşlar 
tercih edilmektedir. Artık birçok kurum ve kuruluş, teknolojik özellikler bakımından birçok özelliği bir 
arada bulunduran kumaş kullanmak zorundadır.

Kumaşın kullanım amaçlarına göre çeşitlenmesi ve kumaşa birçok yeni özelliğin eklenmesi 
ekonomik kayıpları önleyecektir. Daha geç yıpranan bir kumaş üretmek herkesin yararınadır. 
İnsanların kirlenmesi geciktirilen kumaşları kullandıkları için daha az temizlik malzemesi tüketilmesi 
ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Su iticilik ve geçirmezlik özelliği olan bir kumaş 
ürettiğinizde, ıslanmadıkları için hastalanmayan insanların tedavisinde harcanacak paranın başka 
alanlarda kullanılması insanlık için daha olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Bir öğrenci olarak belli bir eğitim almış, toplumun bir parçası, topluma karşı sorumlulukları 
olduğunun farkında olarak nitelikli kumaş üretiminde pay sahibi olabileceğimizi göstermek amacıyla 
bu projeyi yapmaya çalıştık.

Çalışmalarımıza bitkiyi bularak başladık. Yapraklarındaki kütikula’yı çözdük. Extrakt aldık.Akademik 
çalışmayı Ege Üniversitesi’yle yaptık Prof. Dr. Ayşegül EKMEKCİ KÖRLÜ, Yrd. Doç Dr. Sema NAMLIGÖZ 
DALBAŞI ile beraber deneylerimizi yaptık. 

Sonuçlar:

• Kullandığımız extraktın su iticilik özelliğinin olduğu kesin olarak ispatlanmıştır.

• Denemelerimizde 80 oranında su iticilik ve geçirmezlik sağlanmıştır.

• Kumaşlara yağ iticilik özelliği kazandırılamamıştır.

• Bağlayıcı olarak sıvı reçine en iyi sonucu vermiştir.

• Proje Yarışmasının sonuçlanmasından sonra patent alma çalışmalarına devam edebileceğimiz 
konusunda görüş birliğine varılmıştır.

•  Diğer benzerleri için ileri teknoloji gerekirken bizim çalışmalarımızda ilkel şartlarda bile sonuç 
alınabileceği görülmüştür.

Alperen Buğra KÜTÜKÇÜBaşak YALÇIN

PROJE NO: 15

Danışman
Aydın ÇOŞKUN
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TEĞETLER DÖRTGENİNDE BAZI ÖZELLİKLER

Bahadır ÇAKIRCem Talha KARADUMAN

PROJE NO: 1

Danışman
Saim AVİNCA

Projenin Amacı: Bir ABCD teğetler dörtgeninde başta teğet noktaları olmak üzere, teğet 
noktalarından, köşegenlerin kesim noktalarından kenarlara indirilen diklikler arasında uzunluk 
bağıntıları arayarak projemize başladık. Daha sonra projede tanımlanan noktaların oluşturduğu 
dörtgenler üzerinde de çalışarak bağıntılar aradık. Bu projede amacımız teğetler dörtgeni ile ilgili 
uzunluk, alan, doğrusallık içeren farklı bağıntılara ulaşmaktır.

Kullanılan Yöntem ve İşlemler: Çalışmalarımız sırasında geometri derslerinde öğrendiğimiz 
temel teoremlerin yanında teğetler dörtgeninin bazı özelliklerini de kullanarak çoğunlukla doğrudan 
ispatlar yaparak sonuçlara ulaştık.

Bulgular: Elde ettiğimiz özellikleri şöyle sıralayabiliriz.

1- Projede tanımlanan aşağıdaki noktalar için şu şekilde bir özellik vardır:

,

2)Teğetler dörtgeninin köşegenlerinin kesim noktalarından kenarlara ve kirişlere çizilen yükseklikler 
arasında ve projede belirtilen m arasında:

a) 

b) 

c) 

3)Şekilde belirtilen alanlar arasında:

bağıntıları mevcuttur.
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GALTON KUTUSUNDA ÇİVİ YARIÇAPINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN 
NORMAL DAĞILIMLARIN İNCELENMESİ

Olasılık modellemeleri, Merkezi Limit Teoremi ve normal dağılımın incelenmesi gibi birçok alanda 
matematiksel araç olarak kullanılan Galton kutusu, düzeneğe atılan topların rotasını değiştirebilecek 
bir parametre olan çivi yarıçapının modele katılmasıyla geliştirilebilir. Bu projede farklı çivi yarıçaplarının 
düzenekte oluşan normal dağılımlara etkisi, her çivi-top etkileşimi için sağlanan bir genel denklem 
sistemi yardımıyla bilgisayar simülasyonlarında incelenmiştir. Topların çivilerle etkileşiminin genel bir 
ifadesine ulaşabilmek amacıyla; çivi-top odaklı koordinat düzlemleri oluşturulmuş, topların çivilerden 
sekerek izlediği parabolik rotalar parabolik hareket denklemleriyle ifade edilmiş ve çivi yarıçapını da 
değişken olarak içeren bir genel denklem sistemine ulaşılmıştır:

Genel denklem sistemini ve çivi-top odaklı koordinat düzlemlerinin genelleştirilmiş biçimini 
temel alan bir bilgisayar simülasyonunda, farklı yarıçap değerleri için oluşan dağılımlar histogram 
grafiklerde ifade edilmiştir. Projenin sonucunda; yarıçap değerinin artırılmasıyla, topun iki çivi 
arasındaki hareketi sırasında izlediği parabolün ikinci çiviyi kesme açısının küçüldüğü ve bu 
durumun histogramlardaki normal dağılımdan sapmaların yerel maksimuma daha yakın değerlerde 
oluşmasıyla gözlemlenebileceği anlaşılmıştır. Projede, Galton kutusuna farklı parametrelerin 
katılmasıyla modelleme alanlarının, dolayısıyla eğitsel amaçlarının geliştirilebileceği gösterilmiştir.

Gökçe Aybeniz SEVİM
Danışman

Ahmet DURAN

PROJE NO: 2
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EKSTREM PROBLEMLERİ VE MATEMATİKSEL DÖNÜŞ

Ahmed Said SEÇKİNMuhammed Veysel TURAN

PROJE NO: 3

Danışman
Yılmaz KULUÇ

Projemizin amacı ekstrem problemleri modelleyerek basite indirgemek ve aynı zamanda bu 
yöntemle gündelik bir sorunu çözüme kavuşturmaktır. Projemizde, herhangi malzemeyi (levhalar, 
raylar, kutular) koridorda dönerek taşıma problemini çözüme kavuşturuyoruz.

Problem, geçebilecek malzemenin olası maksimum uzunluğunu belirlemektir.

Önce projemizi basit iki boyutlu model olarak inceledik. Bu modelde açı 90 derecedir, dönüşten 
önceki ve sonraki koridorun genişliği aynıdır ve çubuğun kalınlığı ihmal edilmiştir. Burada çubuğun 
uzunluğunu trigonometrik fonksiyonlar halinde yazdık. Elde ettiğimiz fonksiyonun birinci türevini 
sıfıra eşitlememiz bizi sonuca ulaştırdı. Böylece basit iki boyutlu model üzerinde çözüme kavuşmuş 
olduk.

Daha sonra karmaşık iki boyutlu modellere geçtik. Bu modelde açı geniş açı, dönüşten önceki ve 
sonraki koridorun genişliği farklı ve çubuğun kalınlığı ihmal edilmiştir. Burada tekrardan çubuğun 
uzunluğunu trigonometrik fonksiyonlar halinde yazdık. Bulunan fonksiyonun birinci türevini sıfıra 
eşitledik. Sonucun minimum değerini matematiksel işlemlerle bulamayacağımızdan bu fonksiyonu 
bilgisayar diliyle MAPLE adlı bilgisayar programına girdik ve bu sayede çubuğu döndürebileceğimiz 
maksimum uzunluğu bulduk. Böylece bu modellemede de çözüme kavuşmuş olduk.

İki boyutlu işlemlerimiz başarılı olunca çubuğun kalınlığını da hesaba katarak üç boyutlu modele 
geçtik. Bu modelde de aynı işlemleri yaparak MAPLE sayesinde çubuğumuzun maksimum 
uzunluğunu bulmuş olduk.

“Ekstrem Problemlerle Matematiksel Dönüş” projemizin sonucu olarak, belirtilen parametrelere 
sahip bazı dönme şekilleriyle malzemenin matematiksel modellerinin yapımı ve süreç çalışması 
olmuştur. İki veya üç boyutlu durumları ele alıyoruz. Dönecek malzemenin uzunluğunun maksimize 
edilmesi problemini çözmek için MAPLE bilgisayar sistemi üzerinde bir program vardır, böylece bu 
süreç otomatikleştirildiğinden belirli görevler kolaydır. Sadece giriş parametrelerini (uzunluk haricinde 
malzemenin boyutları) girin yeter, program çözümü hemen hesaplar.
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FAKTÖRİYEL’DEN BİNOM KATSAYILARI’NA ASAL SAYI ÜSLERİ VE BÖLÜNEBİLME
Proje Amacı:

Bölünebilme soruları son zamanlarda ögrencilerin baş belası olmaya basladı. Sorulara eklenen üs, 
faktöriyel, binom katsayıları  kavramları ile birlikte bu konu olimpiyatçıların bile zorlanacağı hale 
geldi. Tabuları yıkmak adına bu konu ile alakalı proje yapmanın tam zamanı diyerek projeye basladık. 
Bu proje ile zorlandığımız noktalara çözüm aradık ve “bu işin bir kolayı olmalı” diyerek durumu daha 
basite indirgemeye çalıstık. Sonuçlar olimpiyatçıları bile şaşırtacak cinsten!

Projede Kullanılan Yöntem: 

Projemize sorularla başlamayı uygun gördük. Sorularımız şunlar:

N pozitif bir tamsayı, p bir asal sayı olmak üzere;  ifadesi hangi sayılar için p ile bölünür?

N pozitif bir tamsayı, p bir asal sayı olmak üzere;  ifadesi p‘nin en çok kaçıncı üssüne bölünebilir?

Bu soruların cevaplamak ve bir formülde birleştirmek amacıyla bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu 
fonksiyon bize verilen ifadenin p’nin en çok kaçıncı üssüne bölünebilecegini versin. Fonksiyonu 
ordp(n) şeklinde ifade edecegiz.

Sonuç olarak faktöriyeli değerlerin ve binom katsayılarını ıçerısındekı asal sayı üslerını kısa yoldan 
bulmak olan amacımızı gerçekleştirmiş olduk. Yaptıgımız işlemleri iki formül etrafında birlestirerek 
pratik ve hızlı olmayı sağladık. Ayrıca üslerin özelliklerini kullanarak bölünebilme konusu ile ilişki 
kurduk. Bu iliski ile formülümüzü irdeledik ve pascal üçgeninde kullanılabilecek bir yöntem oluşturduk.

Hüseyin EKİN
Danışman

Yılmaz KULUÇ

PROJE NO: 4

Hasan EKİN
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ARDIŞIK SAYILARIN KARELERİNİN TOPLAMINI BULMADA 
FARKLI BİR BAKIŞ YENİ BİR KURAL

Elif AYDINHüseyin GELDİ

PROJE NO: 5

Danışman
Kazim EĞİLMEZ

Projedeki amacımız ardışık sayıların kareleri toplamını veren 

formülünün 1’den başlama zorunluluğunu kaldırarak, herhangi bir sayıdan başlayan ardışık 
sayıların kareleri toplamını veren ;

 formülü uygulayarak

 

 işlemlerin daha basit ve kolay yapılmasını sağlayabilmektir.

Ardışık sayıların toplamını bulmada bilinen yöntemin sadece 1’den başlamak zorunda olduğundan 
dolayı bu formülün yetersiz olduğu kanısına vardık ve yeni bir formül ortaya çıkardık. Bulduğumuz bu 
formülün çok uzun işlemlerde bile doğru sonuçlar verdiğini gördük.

1’den başlamak koşulu ile ardışık sayıların kareleri toplamını veren formül  şeklinde 
olup, biz bu formülü herhangi bir sayıdan başlayan ardışık sayıların kareleri toplamını veren 

 formülüne dönüştürdük.

 

 Ardışık sayıların kareleri toplamını bulmamız gereken işlemlerde bu formülün uygulanabileceğini 
ispatladık.
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MAJORİZASYON EŞİTSİZLİĞİ VE UYGULAMALARI

Mehmet Saim ELMA
Danışman
Kurbani KAYA

PROJE NO: 6

Ahmet Hakan MİRZA
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UZAYDA HERHANGİ BİR P NOKTASININ 
PLATONİK CİSMİN KÖŞELERİNE UZAKLIKLARI İLE İLGİLİ BAĞINTILAR

Oktay Erkan TEMİZKANSerhat BULUT

PROJE NO: 7

Danışman
Murat ŞAHİN

Araştırma Problemimizin literatürdeki başlangıç problemi Leibniz Teoremidir. Leibniz Teoreminin 
düzlemde düzgün çokgenler üzerinde genellemesi verilmiştir.Düzlemde bir P noktasının düzgün 
çokgenin köşelerine olan uzaklıklarının kareleri toplamı hesaplanmıştır.

Buradan hareketle uzayda herhangi bir P noktasının Platonik cismin köşe noktalarına olan 
uzaklılarının kareleri toplamı ile ilgili bir bağıntının elde edilip edilemeyeceğini merak ettik.

Platonik Cisim(Düzgün Çokyüzlü) bütün kenarları eşit ve yüzeyleri düzgün çokgen olan katı cisimdir.

Biz ise probleme farklı bir bakış açısı getirerek düzlem yerine uzayda herhangi bir P noktasının 
düzgün çok yüzlünün köşe noktalarına olan uzaklıklarının kareleri toplamını hesapladık.

Merkezi M olan bir düzgün çokyüzlü aldık. Bu düzgün çokyüzlünün köşe noktaları  
olmak üzere  eşitliği yardımıyla 

 hesapladık. İç çarpım özelliklerini kullanarak  hesapladık. İspat yöntemi olarak 
doğrudan ispat yöntemini kullandık. Böylece probleme yeni bir katkıda bulunduk.

Elde ettiğimiz bağıntıların günlük yaşamda uygulanabilirliğini de araştırdık. Uzayda rastgele alınan 
iki farklı noktanın platonik bir cismin köşe noktalarına olan uzaklıklarının kareleri toplamı eşit ise bu 
iki noktanın aynı küresel yörüngede olduklarını söyleyebiliriz.
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ÜÇGENİN KÖŞELERİNİ MERKEZ KABUL EDEN 
VE ÜÇGENİN İÇ BÖLGESİNDE KESİŞEN ÇEMBERLER

Şekil 1’ de O noktası (ABC) üçgeninin iç bölgesinde alınan noktalardan biri olsun. A, B, C merkezli 
çemberleri O noktasından geçecek şekilde çizdiğimizde, 
çemberler D, E, F noktalarında kesişir. Çemberlerin 
keşiştikleri D, E, F noktalarının her birinden ve O 
noktasından geçecek şekilde doğrular çizdiğimizde bu 
doğrular çemberleri K, L, M noktalarından keser. Bu şekil 
üzerinde çalıştığımızda dokuz farklı teorem bulduk.

1. O noktası (ABC) üçgeninin iç teğetçemberinin 
merkezi oluğunda (EDF) üçgeninin çevrel 
çemberinin merkezi olur.

2.  O noktası (ABC) üçgeninin çevrel çemberin merkezi 
olduğunda (ABC) üçgeni ile (DEF) üçgeni eş olur.

3.  O noktası (ABC) üçgeninin ağırlık merkezi 
olduğunda (KLM) üçgeni ile (DEF) üçgeni benzer ve 
benzerlik oranı 2 dir.

4.  O noktası (ABC) üçgeninin diklik merkezi olduğunda (DEF) üçgeninin açıortaylarının merkezidir 
ve A,B,C,D,E,F noktalarından geçen bir çember çizilebilir.

5.  O noktası (ABC) üçgeninin diklik merkezi olduğunda A,O,F noktaları doğrusaldır, B,O,D ve C,O,E 
noktaları da doğrusaldır.

6.  O noktası (ABC) üçgeninin iç bölgesinde rastgele bir nokta olduğunda

A(AEB) + A(ADC) + A(BFC) = A(ABC)dir.

 O noktası (ABC) üçgeninin iç bölgesinde rastgele bir nokta olduğunda (KLM) üçgeni ile (ABC) 
üçgenleri benzerdir ve benzerlik oranı 2 dir.

 O noktası (ABC) üçgenin iç bölgesinde rastgele bir nokta olduğunda (DEF) üçgeni ile XYZ 
üçgeni benzerdir ve benzerlik oranı 2’dir.

 O noktası (ABC) üçgenin 1. Brocard noktası olduğunda (DEF) üçgeninin de 1. Brocard noktası 
O noktasıdır. 2. Brocard noktası için de bu teorem geçerlidir.

Fahri Numan ESKİCİ
Danışman
Erkan BİLGİN

PROJE NO: 8
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DÜZGÜN ÇOKGENLERDE UZUNLUK BAĞINTISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Engin ERAYRamazan TENDİK

PROJE NO: 9

Danışman
Fatih Rıza ÇELİK

Projemizin amacı düzgün bir çokgenin içinden, dışından veya üzerinden seçilen bir noktanın düzgün 
çokgenin kenarlarına olan uzaklıklarının düzgün çokgenin kenar uzunluğu ve seçilen noktanın düzgün 
çokgenin ağırlık merkezine olan uzaklığı arasında bir bağıntı kurmak.

 Karşımıza çıkan bir geometri probleminden hareket ederek, düzgün bir çokgende seçilen bir P 
noktasının köşelere olan uzaklığının çokgenin kenarı ve ağırlık merkezi ile olan ilişkisini inceledik. 
İnceleme yapmamıza başka bir sebep ise bu konu üzerinde çalışılmamış olmasıdır. Öncelikle eşkenar 
üçgenden başlayarak, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen ve düzgün sekizgenin durumlarını 
inceledik ve n kenarlı düzgün çokgen için genel bağıntıyı elde ettik. Özellikle bu özel çokgenleri 
incelememizin sebebi trigonometrik açı değerlerinin hesaplanmasının kolay olması ve bize genel 
formülü elde etmede yararlı olacağını düşünmemizdir. Elde ettiğimiz genel uzunluk bağıntısı;

A1A2A3 … An n kenarlı düzgün çokgen, α düzgün çokgenin dış açısı, P çokgenin herhangi bölgesinde 
bir nokta ve O noktası düzgün çokgenin ağırlık merkezi olmak üzere;

dir.

Ayrıca

dir.
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BİR FIBONACCI PROBLEMİ

Nazlı GÜVEN
Danışman

Sema Ceren ÖZTÜRK

PROJE NO: 10

Doruk DORA
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FATİH SULTAN MEHMET’İN İSTANBUL’U FETHİ SIRASINDA KULLANDIĞI STRATEJİLERİN 
OYUN TEORİSİ İLE MODELLENMESİ

Ahmet Ali ÖKTENSadullah YAZAR

PROJE NO: 11

Danışman
Erman KÖRPEOĞLU

Oyun teorisi, karşılıklı mücadele içeren olayları matematiksel yöntemlerle inceleyen uygulamalı 
matematiğin bir dalıdır. İlk olarak 2. Dünya savaşı döneminde, bu türden olayların incelenmesinde 
matematiksel yöntemlerin uygulanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Dünya tarihinde önemli bir yeri olan İstanbul’un Fethi olayının ele alındığı bu çalışmada, fetih 
sırasında bazı önemli detayların yer aldığı stratejiler kullanılarak oyun teorisi ile matematiksel 
modelinin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu süreçte Osmanlı ve Bizans İmparatorlukları kendi 
amaçlarını gerçekleştirmek (Osmanlı İmparatorluğu İstanbul’u fethetmek, Bizans İmparatorluğu 
surları geçirmemek) için karar verici olarak rekabet içindedirler. Karar verici iki tarafın kendilerine 
en yüksek getiriyi sağlamak için birbirlerine karşı kullandıkları stratejileri vardır ve bu stratejileri 
mümkün olduğunca en akılcı şekilde verimli kullanabilmektir.

Bu çalışma ele alınan fetih olayının matematiksel modelinin oluşturulması problemidir. Osmanlı 
ve Bizans İmparatorlukları fetih olayında mücadele eden iki tarafı temsil etmektedir ve bu tarafların 
sonlu sayıda stratejilerinin var olduğu, yani oyunun iki kişilik ve sonlu olduğu varsayılmıştır. İki kişilik 
matris oyunu ele alınmış ve bu oyunda kullanılacak stratejiler belirlenerek, oyunun bir matrisle 
karakterize edilen matematiksel modeli oluşturulmuştur. Ele alınan stratejiler çeşitli kütüphanelerden 
alınan kitaplar ve diğer belgelerden, alanında uzman tarihçilerin verdiği bilgilerden yararlanarak 
belirlenmiştir. Uzman tarihçilerden alınan bu görüşler doğrultusunda stratejilerin sayısal değerleri 
elde edilmiştir.

Yapılan çalışmada iki kişilik matris oyunundaki oyuncuların iyi davranışları yani optimal stratejilerine, 
karma stratejilerine, oyunun değerine ve oyunun çözüm yöntemi ve çözümü gibi kavramlara yer 
verilmiştir.

Çalışma sonucunda oyunun getiri matrisi sunularak, Osmanlı ve Bizans İmparatorluklarının optimal 
strateji vektörleri bulunmuş, Osmanlı İmparatorluğu’nun optimal stratejisinin hangi iki stratejinin 
karması olabileceği belirlenmiş ve oyunun değeri verilmiştir.
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KOMBİNASYONA BİRAZ KATKI
Matematik Olimpiyat Sınavlarına hazırlık kitaplarını incelerken bazı soru tipleri üzerinde inceleme 

yapılmıştır. Bunlardan bir kısmı için farklı çözüm yollarına başvurulduğu gözlenmiştir. Bunun 
sonucunda da bu projede bazı kombinasyon eşitliklerine ulaşılmış ve mevcut eşitlikler de farklı 
çözüm yolları ile ispat edilme yoluna gidilmiştir. Bu aşamadan sonra da bazı soru tipleri ele alınmış, 
genelleştirilerek kombinasyon ile ilgili bazı formüller ortaya çıkarılmış ve böylece ispatlanmıştır.

Olimpiyat kitaplarında karşılaşılan “Bir kümedeki n tane nesneden k tanesi (k ≤ n) iki renge kaç farklı 
şekilde boyanır?” problemi ele alınmıştır. Bu problemden yola çıkarak n tane nesne içinden seçilen k 
tane nesnenin sadece iki renge değil m renge boyanması durumunda problemin nasıl çözüleceği 
incelenmiştir. Kombinasyon problemlerinde sadece iki renk için kullanılan 

eşitliği, bu projede geliştirilerek elde edilen yeni formüllerin bu tür problemlerde üç, dört ve beş 
farklı renk için de doğru olduğu gösterilmiştir. Böylece renk sayısının istenildiği kadar artırılması 
durumunda da bu tür bir eşitliğin geçerli olacağı ispatlanmıştır.

Canan Gizem ÇAKIR
Danışman

Altan Gültekin GİZDEN

PROJE NO: 12

Alara Serra SALTIK
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WİLSON TEOREMİNİN GENELLEMELERİ VE UYGULAMALARI

Ashraf ALIZADA

PROJE NO: 13

Danışman
Ali PEHLİVAN

Bu projede ilk olarak Wilson Teoremi’nden elde edilen asallık testinin bazı genellemeleri verilmiş 
ve bunlardan birçok sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuçların bazı matematik olimpiyat problemlerinin 
çözümlerinde uygulamaları gösterilmiştir. Bu testlerin ve sonuçların asal sayıların incelenmesine, 
özellikle Kriptolojide kullanılan büyük asal sayıların bulunmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
m > 1 pozitif tam sayısı için m’den küçük ve karelerinin m’ye bölümünden kalan 1 olan pozitif tam 
sayıların sayısını gösteren yeni bir fonksiyon tanımlanarak bunun bazı özellikleri kanıtlanmıştır. 
Asal olmayan bir m > 1 pozitif tam sayısı için m’den küçük ve m ile aralarında asal olan pozitif tam 
sayıların çarpımının mod m’deki değerini bu fonksiyon cinsinden ifade eden bir teorem kanıtlanmıştır. 
Tanımlanan fonksiyonun bir çarpım fonksiyonu olduğu kanıtlanarak ve bu fonksiyonun asal sayıların 
kuvvetlerindeki değerleri hesaplanarak, böylece 1’den büyük her pozitif tam sayı için bu fonksiyonun 
değerinin hesaplanması yöntemi verilmiştir. Bunlar kullanılarak kanıtlanan teoremden Wilson 
Teoreminin Gauss tarafından yapılmış olan genellemesinin değişik bir kanıtı verilmiştir. Böylece 
Wilson Teoreminin yeni bir genellemesini verilmekle beraber Gauss’un yaptığı genellemenin de, 
lise müfredatı dışına çıkmayan bir kanıtı yapılmış oldu. Benzer yöntemlerle Sayılar Teorisi’nde yeni 
sonuçların elde edilebileceği ve bazı eski sonuçların daha anlaşılabilir kanıtlarının verilebileceği 
düşünülmektedir.
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DÜZGÜN, YARI DÜZGÜN VE İZOVALENT KAPLAMALARIN GEOMETRİK, KOMBİNATORİK VE 
SAYI TEORİSİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Park, saray, cami gibi yapıların pencere ve döşemeleri ile duvar kağıtları yapımında kullanılan 
kaplama; bilim, sanat ve inşaat sektörünün ortak ilgi alanlarındandır. Kaplamalarla ilgili araştırma 
makaleleri ve kitaplarda daha çok sanatsal açıdan incelemeler bulunmaktadır. Matematiksel yaklaşım 
ile incelenenlerde ise hangi çokgenlerin ne amaçla kullanılabilecekleri ile ilgili değişik çalışmalar 
yapılmıştır.

Bu projede düzlemin çokgenlerle kaplanması konusu ele alındı. Kaplamaların sanat, bilim, 
mimarlık alanlarındaki uygulamaları araştırıldı ve bu konuda günümüze ulaşan matematiksel 
çalışmaların incelenmesi amaçlandı. Bu amaç doğrultusunda düzlemin, düzgün çokgenlerle 
kaplamalarının sınıflandırılması kanıtlarıyla beraber verilerek, n ≥ 7 olmak üzere düzlemin n-genlerle 
kapatılamayacağı hakkındaki literatürde yer alan iddialar kanıtlandı. Köşelerinin valentlikler kümesi 
aynı olan çokgenlerden oluşan kaplamalar izovalent kaplamalar olarak tanımlandı ve bunların 
incelenmesi için Euler’in planar graflar üzerine olan formülü uygulanarak bazı Diofant denklemleri 
elde edildi ve bu denklemlerin tüm çözümleri bulundu. Daha sonra bu çözümlerden elde edilen 
kaplamalardan gerçekleşebilenlerin çizimleri Tessellation Creator ve GeoGebra bilgisayar programları 
kullanılarak yapıldı. Gerçekleşemeyen kaplamaların devam ettirilemeyeceği ise geometrik yöntemler 
kullanılarak kanıtlandı.

Köşelerinin valentlikler kümesi aynı olan çokgen kaplamaların sınıflandırılması daha önce 
incelenmemiştir. Ayrıca bu çokgenlerden oluşan kaplamaların ilk defa izovalent kaplamalar olarak 
adlandırılması ve n ≥ 7 olmak üzere düzlemin n-genlerle kapatılamayacağının kanıtlanması projenin 
orijinal yönünü oluşturmaktadır.

Eralp AKÇAY
Danışman

Ümit KARADEMİR

PROJE NO: 14
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ÜÇGENİN İKİ KÖŞE ODAKLI ÇEVREL ELİPSLERİ VE HİPERBOLLERİ

Fatma YILDIRIMHilal ALTUNER

PROJE NO: 15

Danışman
Hakan TOSUN

Yaptığımız çalışmada hiperbol ve elipsin özel noktaları olan odaklarını üçgene taşıyarak özel 
elips ve hiperbollerini, tüm üçgenlerde oluşturduk. Geometri ile ilgili bir bilgisayar programı olan 
GeoGebra’dan faydalanarak üçgene çizdiğimiz ve tanımlarını yaptığımız özel elips ve hiperbollerin her 
durumunu inceledik.

Elips için yaptığımız çalışmada üçgene çizilen elipslerin tek bir üçgen için aynı noktada kesiştiklerini 
gördük ve bu üçgenin hangi özellikte olduğu problemini araştırmaya karar verdik.

Benzer tanımı hiperbol için uyguladığımızda ise çok daha farklı bir sonuçla karşılaştık.

Bu incelemeler sonucunda çözülmesi gereken özel durumları ve karşılaştığımız bu problemleri 
teorem haline getirerek kanıtlamayı başardık.

Yaptığımız literatür çalışmalarında üçgenler ve koniklerle ilgili birçok teoremi araştırdık. Bunlarda 
bizim yaptığımız çalışmaya rastlamadık. Projedeki esin kaynağımız ise geometride bilindiği üzere 
üçgenin iç teğet çemberi, çevrel çemberi, dış teğet çemberleri, elips ve hiperbolün çemberleri, elips 
ve hiperbole çizilen teğetler ve normaller gibi durumları olmuştur.

Projedeki amacımız geometri konusu içerisinde geçen elips ve hiperbolü daha önce hiç yapılmamış 
şekilde üçgenlerle ilişkilendirerek bu koniklerin özel olan durumlarını inceleyip meydana gelen özel 
noktaları teorem haline getirerek kanıtını sunmak. Ayrıca bu teoremleri oluştururken meydana gelen 
geometrik şekilleri tanımlayıp geometriye yeni terimler kazandırabilmek.

Elips ve hiperbol için çıkardığımız bazı sonuçlar şunlardır.

Elips için çıkardığımız sonuç: Bütün dik üçgenlerin üçgen odaklı çevrel elipsleri noktadaştır.

Hiperbol için çıkardığımız sonuç ise, Bütün üçgenlerin üçgen odaklı çevrel hiperbolleri noktadaştır.
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İRRASYONEL SAYILAR İLE ŞİFRELEME
Projemiz; irrasyonel sayıların virgülden sonraki basamaklarını kullanarak güvenlik seviyesi 

yüksekşifreleme algoritması üretmek üzerine geliştirilmiştir.

Projemizde kullandığımız şifreleme yönteminin daha önce yapılan şifreleme yöntemlerinden farkı 
diğer yöntemlerde asal sayılar ve modüler aritmetik kullanılıyorken bizim yöntemimizde ise irrasyonel 
sayıları kullanmamız ve bu sayıların düzensizliği sayesinde modüler aritmetiğe gerek kalmadan daha 
hızlı bir şekilde şifreleme yapabilmemizdir. Ayrıca kullanılan bu düzensiz şifre sayesinde bilgisayar 
korsanlarının, en sık kullanılan sayı dizileriyle alfabedeki en sık kullanılan harfleri eşleştirerek şifreyi 
anahtar kullanmadan çözmesini de engeller. Çünkü düzensizliğin sonsuzluğu sayesinde aynı harflere 
bile farklı sayı grupları atayabiliriz.

Bu irrasyonel sayıları bir süper bilgisayar olan Wolfram Alpha ile hesaplayabiliriz (ilk 3000 karakter). 
Ardından ilk 3000 basamağı hesaplanan her hangi bir irrasyonel sayının hesaplanan basamakları 
Excel’e aktarılır ve buradan her harfe istenilen sayıda rakam eşleştirilerek istenilen zorlukta şifre ve 
anahtar oluşturulur. Ardından bu anahtar, her harfe atanan sayı miktarı ile birlikte, tekrar kullanılarak 
şifrelenen metin yeniden şifresiz hale dönüştürülür.

Örnek:

Şifrelenmemiş metin: ŞİFRELEMEK

İrrasyonel sayı: 

Basamak sayısı: 9

Sütun sayısı: 18

Şifrelenmişmetin: 2746937320960526959063551343594242209960389598537268924

54521949064842514143487039563312475

Mehmet Burak DÖNMEZ
Danışman
Eray KANPAK

PROJE NO: 16

Cenk CANKELEŞ
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YAY KENARLI ÇOKGENLER

Fatih Ahmet BARANUtku ORHAN

PROJE NO: 17

Danışman
Mehmet ARSLAN

Düzgün çokgen, çember ve yay ile belirlenmis kuralar kullanıp yay kenarlı çokgenler olusturup 
genel tanımlar yazarak basladık. n sayısı üç ve üçten büyük bir dogal sayı olmak üzere n kenarlı düzgün 
çokgenlerde, merkezi bir köse kabul eden ve tek sayıda kenarlı düzgün çokgenlerde karsı iki köseden 
geçen ve n kenar üzerindeki yaylardan, çift sayıda kenarlı düzgün çokgenlerde karsı köseden geçen 
ve n köse üzerindeki yaylardan olusan sekillere n kenarlı yay çokgen adını verdik. n - yaygen seklinde 
kısalttık. Yay kenarlı çokgenlerde kullandıgımız es çemberlerin yarıçapları ile yay kenarlı çokgenin 
çevrel çemberinin yarıçapı arasında bir esitlik elde ettik. Yay kenarlı çokgenin çevrel çemberinin 
yarıçapı cinsinden alan ve çevre hesabı için genel formüller gelistirdik. Yay kenarlı çokgenler ile 
ilgili literatür incelememizde dilimizde yay kenarlı çokgenler ile ilgili çalısma bulunmadıgını yabancı 
kaynaklarda ise özellikle yay kenarlı üçgenin incelendigini gördük. (Brunhorn, 2007; Paciotti, 2010). 
Yay kenarlı çokgenlerin farklı amaçlarla kısmen islendigi yayınlarda ise genel formda formüllere 
rastlamadık. (Audet& Hansen& Messine, 2005; Foster & Szabo, 2007; Mossinghoff, 2007). Projemizde 
ise tüm yay kenarlı çokgenlerde alan ve çevre hesabı için genel formüllere ulastık. Yay kenarlı 
çokgenler kavramına dikkat çekip geometri alanına katkıda bulunacagımıza inanarak 2016 yılı için 
dogru yöntem ve adımlarla «Yay Kenarlı Çokgenler» adını verdigimiz projemizi olusturmayabasladık.
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Seda TAŞGINSena TAŞGIN

PROJE NO: 18

Danışman
Ali İhsan BORAN

ALT KÜME ELEMANLARININ TOPLAMINI BULMADA PASCAL ÜÇGENİ YAKLAŞIMI
Sayılardan oluşan n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin elemanları toplamını veren bir bağıntı 

kaynaklarda mevcuttur. Sayılardan oluşan n elemanlı bir kümenin ayrı ayrı 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 
elemanlı, . . . , n elemanlı tüm alt kümelerinin elemanları toplamını veren bir bağıntıyı araştırdık. Biz bu 
çalışma ile n elemanlı bir kümenin herhangi bir alt kümesinin elemanları toplamını veren bir bağıntı 
elde ettik. Ayrıca bu bağıntı ile kaynaklarda mevcut olan n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin 
elemanları toplamını veren bağıntıyı da ispatladık.

Sayılardan oluşan n elemanlı bir kümenin 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı , . . . , n elemanlı tüm 
alt kümeleri incelendi. 1 elemanlı, 2 elemanlı, 3 elemanlı , . . . , n elemanlı alt kümelerin elemanları 
toplamına ayrı ayrı kendi içlerinde bakıldığında; esas kümenin elemanları toplamının katsayıları olarak 
pascal üçgenini oluşturduğu görüldü. Bu bilgiden hareketle istediğimiz bağıntıya kolayca ulaşmış 
olduk.

 Teorem : n elemanlı bir elemanlarının toplamı; A= � a1, a2, ... , an � kümesinin m ≤ n elemanlı alt 
kümelerindeki elemanlarının toplamı

şeklinde ifade edilir.
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PROJE NO: 19

DÖRTGENİN DIŞ TEĞET ÇEMBERLERİ VE DIŞ MERKEZLER DÖRTGENİ
Bu çalışma dörtgenlerin dış teğet çemberlerini ve köşeleri dış teğet çemberlerinin merkezleri olan 

dörtgeni konu edinmektedir.

Dörtgende üçgendeki gibi tüm kenar ve kenar uzantılarına dıştan teğet olan bir çember çizilemese 
de bir kenara ve bu kenara komşu iki kenarın uzantısına dıştan teğet olan bir çember çizilebilmektedir. 
Bir dörtgende bu şekilde çizilebilen çembere dörtgenin dış teğet çemberi denir. Bir dörtgende dört 
tane dış teğet çemberi olup bunların merkezleri de bir dörtgenin köşeleridir. Bu dörtgeni dış merkezler 
dörtgeni olarak adlandırdık

Biz bu çalışmada dörtgenlerin ortak teğetleri, dış açıortayları, kenar uzunluğu ve açı gibi bilinen 
özelliklerinden yararlanarak dış teğet çemberlerinin yarıçap uzunluğu ile köşeleri dış teğet 
çemberlerinin merkezi olan dış merkezler dörtgeninin özelliklerini ana dörtgene ve dış teğet 
çemberlerin yarıçap uzunluklarına bağlı olarak bulmayı amaçladık.

Bir başka amacımız da çalışmamızı özel dörtgenler dediğimiz yamuk, paralelkenar, eşkenar 
dörtgen, dikdörtgen, kare, deltoid, teğetler dörtgeni ve kirişler dörtgeni boyutuna indirgeyerek elde 
etmeye çalıştığımız bağıntıların bu dörtgenlerde hangi bağıntılara dönüştüğünü bulmaktır

Yaptığımız çalışmada dış teğet çemberlerin yarıçap uzunluklarını bir kenar uzunluğuna ve bu 
kenara komşu iki iç açının yarılarının tanjantına bağlı olarak bulduk. Herhangi bir dörtgenin dış teğet 
çemberleri ve dış merkezler dörtgeni ile ilgili dikkat çekici genel bağıntılar elde ettik. Daha sonra 
çalışmamızı özel dörtgenler boyutuna indirgeyerek güzel sonuçlar elde ettik.

Durgül YILDIZ
Danışman
İdris YALÇIN Betül ÇELİK
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Bengü SEZERDoğukan NAMLI

PROJE NO: 20

Danışman
Taner KALYONCU

DEVİRLİ ONDALIK KESİRLERE FARKLI BİR BAKIŞ VE KÜÇÜK FERMAT TEOREMİNİN 
DEVİRLİ ONDALIK KESİRLER YARDIMI İLE İSPATI

Bu projenin amacı: Devirli ondalık kesirlere farklı bir bakış açısı geliştirerek devreden basamak 
sayısının yazımını kolaylaştırmak ve küçük Fermat Teoreminin ispatının farklı bir yolunu bulmak 
amaçlanmıştır.

Bu amaçla önce a/b nin devir uzunluğu en çok b ile aralarında asal kalanların sayısı kadar olduğu 
keşfedildi, b, 10 ile aralarında asal olduğu takdirde, a/b kısaltılmış kesrinin ondalık açılımında 
devir daima hemen virgülden sonra başlatıldığı gösterildi, a/b nin devir uzunluğu d, 10d – 1 in b ile 
bölünebildiği en küçük d sayısıdır, ispatlanarak d(b) devir uzunluğu φ(b) (Euler Fonksiyonu) nin bir 
böleni olduğu gösterildi. b, 10 ile aralarında asal bir sayı ise 10 φ(b) -1 , b ile bölünebilir teoreminden 
hareketle Küçük Fermat Teoremi, ispat edildi. Son olarak paydası bir asal sayı olan ve periyodu çift 
sayıda rakam ihtiva eden her a/p kesrinde periyodun iki yarısının toplamları aynı özelliğe sahiptir, 
teoremleri ispatlandı.
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PROJE NO: 21

ÜÇGENİN İÇİNDEN GELEN TEOREMLER
Bu proje matematik olimpiyatlarında sorulan bir soru çeşidine nasıl çözüm üretilebilir düşüncesi 

ile ortaya çıkmıştır. Üzerinde çalışılan soru tipine örnek olarak Akdeniz Üniversitesi 2011 Matematik 
olimpiyatlarında “A” kitapçığındaki 18. Soru verilebilir.

Soru; P , ABC üçgeninin içinde bir noktadır. m(ABC) 
= 90o , |AB| = 2 , |BC| = 3 olduğuna göre ,

√2 |AP| + |BP| + |CP| Toplamının minimum değeri 
kaçtır ? şeklindedir.

Bu projede kenarları “a” , “b” , “c” uzunluğunda 
olan herhangi bir üçgenin içinden herhangi bir “P” 
noktası alınıyor. Bu “P” noktasından her bir köşeye 
birer doğru parçası çiziliyor. Bu doğru parçalarının 
uzunlukları “x” , “y” , “z” adlandırılırsa, “k” ve “t” pozitif reel sayılar olmak üzere öncelikle (kx +ky+ kz)’nin 
daha sonra ise (tx + ty + tz ) değerlerinin alabileceği en küçük değerleri hesaplanıyor.

Bu projede yola çıkılan soruya çözüm geliştirebilmek için 10. Sınıf trigonometri konularındaki 
formüller kullanılarak 2 adet genel formül bulunmuştur. Projeyi geliştirmek adına 3. genel durum 
olan (kx +ty +mz) üzerine çalışılmaya başlanmıştır. Kullanılan formüller şu şekildedir;

• Kosinüs teoremi
• Sinüslü alan teoremi
• Cos (α + β)
• Sin (α + β)
• Cos 2α
• Sin 2α
• cos2 α +sin2 α = 1

Elde edilen formüller ise şu şekildedir;

 

Doğukan KAPICIOĞLU
Danışman
Engin TÜRK
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Edanur GÜLSedanur TEPECİ

PROJE NO: 22

Danışman
Canan SÜMBÜL

ÇEMBERDE AÇILAR
Çemberlerde açılar ile ilgili özellikler yaparak yaşayarak daha kolay ve eğlenceli öğrenilebilir mi 

diye düşünerek çalışmamıza başladık. Bütün özellikleri tek bir materyal ile göstermeyi amaçladık.

Bir tane büyük çember altı tane de küçük çember yaptık. Küçük çemberlerin merkezinde delikler 
açtık. Büyük çemberi de on derecelik açılara ayırdık ve çevresinde her on dereceye bir delik açtık. Perçin 
ve lastik yardımıyla çevre açı merkez açı tanımları ve özelliklerini gösterdik. Teğet ve merkezden, 
teğete dik inen bir doğruyu birleştirdik.Bu doğrular ve kiriş yardımıyla teğet kiriş açı özelliklerini 
gösterdik.Çemberin dış kenarlarındaki deliklerden herhangi dört tanesine küçük çemberler koyup 
birleştirerek kirişler dörtgeni elde ettik. Herhangi bir dörtgenin iç açılar toplamını ve kirişler dörtgeni 
karşılıklı açılar toplamının özelliklerine ulaştık.Çapı gören açının doksan derece olduğu ,beşgen ve 
altıgenin iç açılar toplamını gösterdik. Ayrıca düzgün altıgen oluşturup çember sayesinde düzgün 
altıgenin özelliklerini inceledik.

Hazırladığımız materyal sayesinde birçok özelliği bir arada görme imkanı bulduk. Ayrıca uygulamalı 
olarak özellikleri gösterdiği için hem kullanışlı, hem eğlenceli, hem de akılda kalıcı bir materyal elde 
etmiş olduk.
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ÇIKIŞTA GEL! LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGISINA MEDYANIN ETKİSİ

Merve YAPILI

PROJE NO: 1

Danışman
Sedef BAL

Ergenlik dönemi, çocukluktan çıkılıp gençliğe adım atılıp hızlı bir gelişme gösterilen bir dönemdir. 
Bu dönemde gençler çatışma oluşturacak birçok sorumluluk ve kimlik oluşturma çabasındadır. Bu 
çatışmaları hem kendi içinde hem de toplumda yaşar. Bu durum asilik olarak adlandırılsa da genç bir 
şekilde kendini göstermek ister. Bu gösterişi şiddete başvurarak yapan genç kendini kabul ettirmeye 
çalışır.

Araştırmalar bize şunu göstermiştir ki, en çok ergenlik öncesi ve ergenlikte şiddet içeren suçların 
arttığı ve lise yıllarında doruk noktasına ulaştığıdır. (Steinberg, 2007).

Sosyal öğrenme teorisi insanların aslında şiddet eğilimli doğmadığı, sonradan öğrendiği iddiasında 
bulunurlar. Çocuklar yetişkinleri taklit ederek öğrenerek bu davranışları kalıcı hale getirirler. Bu kurama 
göre çocuğun gösterdiği davranışlarının temeli aile, sosyal çevre ve kitle iletişim ögeleri oluşturur 
(Kızmaz,2005). Sosyal öğrenme kuramının temel kavramlarından biri olan modelleme kavramı, 
çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi bakımından önemli bir kavramdır. Doğru ve olumlu modeller gencin 
sosyalleşmesine olumlu katkıda bulunurken, yanlış ve olumsuz modellerin gözlenmesi de bir o kadar 
genci ve çocuğu kötü etkiler. Bu kavramdan hareketle şiddet ve suç eğilimli kişilerin sergilendiği medyada 
bunu gözlemleyen genç de rol-model yoluyla yanlış davranışlarda bulunabilir. Medya ve özellikle TV’deki 
dizi ve filmlerdeki hatta çizgi filmlerdeki başrol gibi önemli rolleri oynayan kişilere özenip onlar gibi 
olmak isteyen genç yanlış modelleme ile karşı karşıyadır. (Akt:Erjem, Çağlayadereli,2006)

Adana ili örneğinde lise öğrencilerinin şiddet algısı ve şiddet eğilimi göstermesinde medyanın etkisinin 
araştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca bu amaçla öğrencilerin kendilerinin ve ailesinin sosyo-demografik 
bilgileri ile medyadaki şiddet içerikli ögelerin ilişkisi de araştırılmak istenmiştir. Bu amaçla 51 soruluk 
anket uygulanmış, veriler SPSS15 for Windows programı ile analiz edilmiştir.

Analiz sonucunda medyanın şiddet içerikli yayınları en çok dizi filmlerinde , bu filmlerden en fazla 
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yer verildiği; en fazla etkilenilen haber türünün şiddet olduğu; öğrencilerin 
şiddet haberlerini yazılı ve görsel basından öğrendikleri; medyanın suçu yaygınlaştırarak suçu olağan 
gösterdiği ve insanların medyanın etkisi ile şiddeti kullanarak problemlerini çözdüğü sonuçlarına 
ulaşılmıştır.

Öğrenciler medyada şiddet içerikli yayınların ya hiç verilmemesini ya da sansürlenerek verilmesini 
önermişlerdir.
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ÇALIŞAN ANNELERİN KURTARICILARI: DEDE VE NENE OKULLARI; ÇALIŞAN ANNELERİN 
ÇOCUKLARINI ANNE VE BABALARINA BAKTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Selin GÖKDEMİR
Danışman

Fatih Nizamettin PEKTAŞ

PROJE NO: 2

Anne babalar işte çalışıyorken çocuklarının bakımı ile ilgilenmesi gereken birilerinin olması 
gerekmektedir. İlgili bir çocuk bakıcısının bulunmasının zor olması hem de maddi olarak çalışan anne-
babaların zorlanmasından ötürü çalışan aileler 0-12 yaş arası çocuklarını kendi anne-babalarına teslim 
etmektedirler. Çalışan annelerin anne-baba evleri adeta bir okula dönüşmektedir.

Bu nedenle çalışmamızda toplumda hızla artan dede ve nenelerin torun bakmaları durumunu 
inceledik. Dede ve nene okulu dediğimiz bu olayla ilgili annelerin görüşleri incelenmeye çalışılmıştır.

Araştırma, çalışan annelerin işteyken 0-12 yaş çocuklarını kendi anne-babalarına bırakmalarını ve bu 
durumla ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Durum saptamaya yönelik betimsel bir 
çalışma olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak nitel 
araştırma tekniklerinden açık uçlu sorulardan oluşan anket tekniği kullanılmıştır.

Annelerin 0-12 yaş çocuklarını anne-babalarına baktırma sebebi olarak annelerin kendi anne-
babalarına güvenmeleri ve maddi olarak bir kayıplarının olmaması olarak gösterilebilir.

Annelerin çocuklarını anne-babalarına baktırmasının olumlu yönleri olarak ise; çocuklarının güvende 
olması, sağlıklı beslenmesi ve aile değerleri ile büyümesi gösterilmiştir.

Olumsuz yönleri olarak da; çocuklarının çok şımarması, kuralsız davranmaları, çocukların dede ve 
neneyle iyi vakit geçirince aynısını anne-babadan beklemesi gibi maddeler karşımıza çıkmaktadır.

Öneri olarak, çalışan annelerin mesai saatleri, çocukları ile daha çok zaman geçirebilmesi için yeniden 
düzenlenmelidir. Bu annelere pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Çalışan annelerin çocuklarına çalıştığı iş 
yerinde kreş ve anaokulu hizmeti sunulmalıdır.

Dede ve ninelerin torunları ile daha keyifli zaman geçirebilecekleri sosyal alanların sayısı arttırılmalıdır.
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ALT VE ORTA SOSYO EKONOMİK DURUMDAKİ ERGENLERDE 
AİLE SORUNLARININ OKUL HAYATINA ETKİLERİ

Muhammet Talha YAMANZeynep DEMİR

PROJE NO: 3

Danışman
Meryem KOÇ

Bu araştırma alt ve orta sosyo ekonomik durumda olan ve aile içi sorunları olan ergenlerin okulda 
arkadaşlarına şiddet uygulamaları ve zararlı alışkanlıklara olan eğilimleri ile devamsızlık yapmaları 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma evrenini Ankara Altındağ Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 
dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
tesadüfi yöntemle seçilen 123 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada uygulanan anket 51 soruluk 
ankettir. Veriler SPSS 23,0 programıyla analiz edilmiştir ve tarafsız bir şekilde projeye aktarılmıştır. 
Projemizde elde ettiğimiz veriler alt ve orta sosyo ekonomik durumda olan ergenlerden, aile içi 
şiddeti yaşayanların, okulda arkadaşları ile iletişimde de şiddeti bir çözüm yolu olarak tercih ettikleri 
görülmüştür. Katılımcıların %56,9 ‘u ailede şiddet yaşadığını ifade etmiştir. Şiddetin türünü %35 ‘i psiko 
sosyal şiddet olarak ifade etmiştir. Katılımcılara ‘okulda şiddet uygular mısınız?’ sorusuna 61 (%49,6) 
kişi evet olarak işaretlemiş, şiddetin türünü ise fiziksel ve psiko sosyal şiddet olarak belirtmiştir. Aile 
bireylerinde görülen zararlı alışkanlıklardan sigaranın ergenler tarafından model alındığı görülmüştür. 
Ebeveynlerden %70,7’sinin, ergenlerden ise %68,3’ünün sigara kullandığı; bunlardan %24,4‘ünün 
de sigara kullanma nedenini ailevi sorunlar olarak ifade ettikleri görülmüştür. Aile içi sorunları 
olan ergenlerin devamsızlık yapma oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcılardan %25,2 
devamsızlık nedenini ailevi sorunlar olarak ifade etmiştir. Parçalanmış aile ya da ebeveynlerden 
birini kaybetmenin okul sorunlarıyla arasında anlamlı bir bağlantı kurulamamıştır. Psikolojik tedavi 
gördüğünü ifade eden ergenlerin %36,6’sı bunun nedenini aile içi sorunlar olarak ifade etmiştir.

Elde ettiğimiz verilere göre; velilere yönelik eğitim programlarının verilmesi, ergenlere zararlı 
alışkanlıklar ve öfke kontrolü eğitimlerinin verilmesi, MEB’de eğitim ve öğretimde yenilikçi 
uygulamaların yapılması faydalı olabilir.
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ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIKLARI İLE 
STEM ALANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE STEM PUANLARININ 

ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Amacımız, üstün ve özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarıyla STEM’e yönelik 
tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve öğrencilerin STEM alanlarına yönelik tutumlarının; 
BİLSEM’de aldığı derslere, sınıf düzeyine, cinsiyete, seçmeyi düşündüğü meslek ve bilimsel 
yaratıcılık düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmamızda, ilişkisel 
tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubumuz, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen 111 üstün 
ve özel yetenekli öğrencidir. Bilimsel Yaratıcılık Testi’nde yer alan iki madde (ürün geliştirme ve 
ürün tasarlama) ve Ortaokul Öğrencilerine yönelik STEM Tutum Ölçeği verileri toplamak amacıyla 
kullanılmıştır. SPSS 15 istatistik programı kullanılarak, Spearman Brown sıra farkları korelasyonu, 
Mann Whitney U ve Kruskal Wallis- H testiyle veriler çözümlenmiştir. Bilimsel yaratıcılık puanlarıyla 
STEM tutum puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Bilimsel yaratıcılık 
düzeylerine göre oluşturulan gruplar arasında mühendislik tutum puanlarındaki farkın istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu öğrencilerin fen ve matematik tutumlarının BİLSEM’de aldıkları derslere 
göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. STEM tutumları arasında sınıf düzeyleri açısından anlamlı bir fark 
olmadığı, mühendisliğe yönelik tutumların erkek öğrenciler lehinde farklılaştığı belirlenmiştir. Fen 
ve mühendislik tutum puanları açısından STEM mesleklerini tercih etmeyi düşünen öğrenciler 
yönünde anlamlı bir farkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda, 
bilimsel yaratıcılık ve STEM ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiler çoklu modeller kurgulanarak 
araştırılabilir.

Şevval ÇOŞGUN
Danışman

Leyla AYVERDİ

PROJE NO: 4

Efekan VAROL
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YENİ BİR TRAFİK CANAVARI: AKILLI TELEFONLAR

Aynur GÖKALPCeylan BİLMEZ

PROJE NO: 5

Danışman
Yusuf SÖZER

Bu çalışmanın amacı, akıllı telefonların trafiği tehdit etme durumunu belirlemek bunları en aza 
indirgeyecek çözüm önerileri geliştirerek akıllı telefon nedeniyle gerçekleşen trafik kazalarına 
ilişkin farkındalığı artırmaktır. Bu çalışma nicel bir araştırma olup tarama yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın çalışma evreni Batman ili merkezindeki araç sürücüleri ve 
yayalardır. Toplam 138 kişi bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanması amacıyla 
araştırmacılar tarafından 10’u yaya davranışlarını, 7’si sürücü davranışlarını ölçen toplam 17 sorudan 
oluşan beş düzeyli “Yeni Bir Trafik Canavarı: Akıllı Telefonlar” adlı Likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. 
Anketin güvenirliğini belirlemek için SPSS 23 istatistik yazılımı kullanılarak Cronbach Alpha katsayısı 
0,87 bulunmuştur. Anketler, Batman il merkezinde 150 kişiye dağıtılmıştır. “Yeni Bir Trafik Canavarı 
Akıllı Telefonlar” projesine ilişkin anket sorularını yanıtlamaları istenmiştir. Toplam 138 anket geri 
dönmüştür. Bu anketlerin tümü geçerli bulunarak analize uygun görülmüştür. Çalışmada sonuç 
olarak, trafikte yayaların güvenliğini tehlikeye atabilecek akıllı telefon kullanma davranışlarına 
ilişkin yaya görüşlerinin “Nadiren” düzeyinde olduğu bulunmuştur. “Yürürken akıllı telefon sebebiyle 
dalgınlaşırım”, Akıllı telefonuma bakarak yolda rahatlıkla yürüyebileceğime inanırım”, “Akıllı telefonumu 
incelerken dengemin bozulduğu olmuştur”, “Yolda yürürken akıllı telefonumla sosyal ağları takip 
ederim” gibi maddeler her ne kadar düzey olarak düşük (nadiren) olarak bulunmuş olsa da bu tür 
davranışların insan hayatını doğrudan tehlikeye atabileceği dikkatlerden kaçmamalıdır. Gazetelerde 
akıllı telefon kaynaklı kaza haberlerinin artma eğilimi içinde olması da bu tehlikeye işaret etmektedir. 
Batman örnekleminde sürücülerin, trafikte güvenliklerini tehlikeye atabilecek akıllı telefon kullanma 
davranışlarına ilişkin görüşleri “hiç” düzeyinde bulunmuş olması sevindiricidir. Sürücülerin “araba 
kullanırken telefonla konuşurum” maddesine “nadiren” düzeyinde bulunmuş olması yine de kritiktir. 
Sürücülerin bu nedenle dalgınlaşması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışmanın diğer 
bir sonucu olarak, yayalar ve sürücüler arasında trafikte akıllı telefon kullanımı konusunda yayaların 
daha özensiz davrandıkları söylenebilir.
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ENGELLİLERİN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI
Araştırmanın amacı Batmanda bulunan engellilerin engellilere bakış açısını bulmaya yöneliktir. 

Bu noktadan hareketle engelli derneklerine gidilerek araştırmaya konu olabilecek katılımcılar 
seçilerek örneklem oluşturulmuştur. Araştırmada amaç; engellilerin engellilere bakış açısını tespit 
ederek onların kendi durumlarında bulunan kişilere öykünüp öykünmediklerini bulmaya çalışmak ve 
kendileri gibi olan kişilerle empati kurmalarını sağlamaktır. Görüşme sorularına cevap veren kişilere 
5 soru sorulmuştur. Bu sorulardan 4 tanesi açık uçlu soru 1 tanesi ise boşluk doldurma sorusundan 
oluşmaktadır. Görüşmeler kayıt cihazlarıyla kayıt altına alınmıştır. Böylece “iyi ki bu durumdayım” 
“veya keşke bu durumda olmasaydım” ifadelerinden yola çıkılarak bir tespit yapılmaya çalışılmıştır. 
Bu kapsamda farklı engel gruplarına sahip engellilerin birbirlerine bakış açısı araştırılmıştır . Bu yolla 
bu araştırma yüz yüze derinlemesine görüşme 30 engelli insana uygulanarak engellilerin engellilere 
karşı algıları ve tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Görüşme formları içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Böylece sıklık analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda engellilerin birbirlerine 
olan tutumlarının olumlu olduğu, engellilerin daha iyi empati kurdukları ve engelli insanların hayata 
daha pozitif baktıkları anlaşılmıştır.

Rabia Nur TAŞ
Danışman
Caner TEKİN

PROJE NO: 6

Pelin YAŞAR
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HELİKOPTER EBEVEYNLER: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI İLE 
ANNE BABA EĞİTİM DURUMU VE AŞIRI KORUYUCU ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Mahmut Sami PAŞABEKİROĞLUMustafa DURAK

PROJE NO: 7

Danışman
Özcan KAPLAN

Bu çalışmada lise öğrencilerinin çatışma çözme davranışlarının anne baba eğitim durumu ve 
aşırı koruyucu anne baba tutumu arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiş, ayrıca 
cinsiyet, devam edilen sınıf, ailenin gelir düzeyi, annenin çalışma durumu ve babanın çalışma durumu 
değişkenleri açısından çatışma çözme puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Bunun 
yanında koruyucu anne baba tutumunun eğitim durumu, gelir düzeyi ve çalışma durumundan etkilenip 
etkilenmediği de incelenmiştir. Araştırma liseye devam eden 297 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada öğrencilerin çatışma çözme davranışlarıyla ile ilgili veri toplamak için Taştan (2004) 
tarafından Türkçeye uyarlanan Çatışma Çözme Ölçeği, koruyucu anne baba tutumları hakkında veri 
toplamak için Kuzgun ve Eldeleklioğlu (1993) tarafından geliştirilen Anne Baba Tutumu Ölçeği’nin 
koruyucu anne baba tutumunu değerlendiren alt ölçeği, demografik özellikler hakkımda bilgi 
toplamak için de araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin istatistiksel analizi için SPSS istatistik analiz programından yararlanılmış; bu kapsamda 
bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson Momentler Çarpımı Katsayısı ve 
çoklu regresyon teknikleri kullanılmıştır.

Yapılan işlemler sonucunda öğrencilerin çatışma çözme davranışları üzerinde koruyucu anne 
ve baba tutumlarının belirgin bir etkisinin olduğu görülmüştür. Koruyucu tutumun artmasının 
öğrencilerin çatışmalarını daha sağlıksız bir şekilde çözmelerine neden olduğu bulunmuştur. Annenin 
eğitim düzeyi de koruyucu anne tutumuyla birlikte çatışma çözme davranışının sağlıklı bir şekilde 
gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde etkilidir. Koruyucu anne tutumu ailenin gelir düzeyi, annenin 
eğitim durumu ve annenin çalışma durumundan etkilenmektedir. Yüksek gelire sahip, eğitim düzeyi 
yüksek ve çalışan annelerin daha koruyucu oldukları görülmüştür.
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HER MÜZİK KİŞİLİK, HER KİŞİLİK MÜZİK: İNSANLARIN DİNLEDİĞİ MÜZİK TÜRLERİ İLE 
KİŞİLİK VE SOSYAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada kişilik türleriyle müzik türleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek 
için bir çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada kişilik türleriyle müzik türleri arasında anlamlı bir farklılık 
olup olmadığına bakmak, bunun yanında cinsiyet, gelişim dönemi, burç, burç elementleri, kan grubu, 
eğitim durumu, çalışma durumu, anne çalışma durumu, baba çalışma durumu, kardeş sayısı, yaşadı-
ğı yer, medeni hal, kiminle yaşadığı, sigara, madde ve alkol kullanımına göre dinledikleri müzik türle-
rin farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde yaşayan insanlardan 
rastgele (random) seçilmiş olan kişiler oluşmaktadır. Çalışmaya 1253 kişi katılmıştır. Veriler işlenir-
ken 231 kişinin ölçekleri tam olarak cevaplamadığı görülmüş, bu nedenle değerlendirmeye 1022 kişi 
alınmıştır. Kişilik türlerinin tespiti için Sümer (2005) tarafından geliştirilmiş “Beş Faktör Kişilik Ölçeği” 
uygulanmış ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen ve-
rilerin istatistiksel analizi için SPSS istatistik analiz programından yararlanılmış; bu kapsamda Tek 
Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Ki Kare Testi kullanılmıştır.

İnsanların dinledikleri müzik türleri ile kişilik türleri, cinsiyet, gelişim dönemi, eğitim durumu, ça-
lışma durumu, anne çalışma durumu, baba çalışma durumu, kardeş sayısı, yaşadığı yer, medeni hal, 
kiminle yaşadığı, sigara ve alkol kullanma durumlarının anlamlı derecede farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir.

İnsanların dinledikleri müzik türlerinin burç, burç elementleri, kan grubu, madde kullanımı ve dini 
inançlara göre anlamlı derecede farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Ramazan ÖNDER
Danışman

Veysel TAŞKAYA

PROJE NO: 8

Mücahit Oğuzhan BAŞKARA
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YATILI VE ÖRGÜN EĞİTİM VEREN OKULLARDAKİ ERGEN ÖĞRENCİLERİN OKULA AİDİYET 
DUYGUSU VE SOSYAL UYUMUNUN İNCELENMESİ (ÜSKÜDAR VE BEYOĞLU ÖRNEĞİ)

Alican PUGARDeniz AKTAŞ

PROJE NO: 9

Danışman
Abdurrahman PEKGÖZ

Bu araştırmada ortaöğretim düzeyinde okula devam eden yatılı olarak eğitim gören ve örgün olarak 
eğitim gören ergenlerin okula aidiyet duyguları ve sosyal uyum düzeyleri cinsiyet, akademik başarı 
düzeyi ve okul türü yönünden karşılaştırılmıştır.

Bu araştırmanın temel sorusu, yatılı olarak eğitim gören ergenlerde okula aidiyet duygusunun 
sosyal uyum üzerindeki olumlu rolünün, örgün eğitim gören ergenlere göre daha fazla olup olmadığını 
göstermektedir.

Uygulamalar İstanbul ili Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerindeki ortaöğretim okulları arasından seçilen 
108 yatılı, 72 örgün eğitim gören toplam 180 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, ergenlerin sosyal uyumu hakkında veri toplamak amacıyla Sosyal Uyum Ölçeği, okula 
aidiyet duygusunu ölçmek amacıyla da Okula Aidiyet Ölçeği ve araştırmaya katılacak öğrencilerin 
bazı bilgilerinin tespiti için de Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular; akademik başarı, cinsiyet 
ve okul türü bağlamında ergenlerin okula aidiyet duygusu düzeylerinde anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermiştir. Analizler yatılı olarak eğitim gören kızların sosyal uyumlarının yüksek olduğunu 
ortaya koymuştur. Öğrencilerin akademik başarı puanlarında okul türü ve cinsiyete göre anlamlı 
farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Okul türüne göre öğrencilerin sosyal uyum düzeyinde anlamlı farklılık 
bulunamazken, okula aidiyet duygusu ölçeğinde yatılı olarak eğitim gören öğrenciler lehine anlamlı 
farklılık bulunduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmacı ve uygulamacılar için önerilere yer 
verilmiştir.
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ANNE, BABA ÖDEVİMİZ VAR! ÇOCUKLARA VERİLEN EV ÖDEVLERİNİN ÇOCUK VE AİLE 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ (NARLIDERE ÖRNEĞİ)

Ev ödevi, çocuğu okula giden çoğu anne baba için karşılaşabilecekleri sorunlar ve yarattığı tartış-
malar açısından hem çocuğu, hem de aileyi çeşitli şekillerde etkileyen önemli bir konudur. Literatürü 
incelediğimizde ev ödevleriyle ilgili çalışmaların daha çok ödev miktarı, ödevlerin öğrencinin akade-
mik başarısına etkileri vb. konularında yoğunlaştığını görmekteyiz. Ancak ev ödevleri etkileri bakı-
mından yalnızca öğrencilere ya da öğrencilerin akademik başarısına indirgenemeyecek kadar önemli 
ve geniş bir konudur. Bu noktada göz ardı edilen önemli konu ise ailelerdir. Ödev sadece çocuğu değil, 
çeşitli sebeplerle aileyi de etkilemekte, anne-baba ile çocuk ilişkilerini zedeleyebilmektedir. Velililerin 
çocukların ödevleriyle ilgilenmeleri, ya da ilgilenmemeleri, ödeve kimin yardım edeceği, öğrenci se-
viyesinin üzerinde verilen ödevlerin çocuğu etkileyiş biçimleri, uzun süre ödev yapmak durumunda 
kalan çocukların ve ailelerin sosyal faaliyetlerini ertelemek durumunda kalmaları gibi birçok tartışıl-
ması gereken problem ev ödevlerinden kaynaklanabilmektedir.

Amacımız; ev ödevlerinin aile içi ilişkileri nasıl etkilediğini, çocuğun ödeve, derslere, okula ve oku-
maya karşı tutumunda ödevlerin ne tür etkilere sahip olduğunu, ödevden kaynaklı problemler oluşup 
oluşmadığını ve problem oluşturuyorsa bu problemlerin çocukları ve aileyi etkileyiş biçimlerini orta-
ya koymaktır. Bu kapsamda ev ödevlerine ilişkin algı ve tutumun, farklı sosyoekonomik düzeylere 
göre değişip değişmediğini velilerin ve öğretmenlerin gözünden incelemektir. Temel varsayımımız ev 
ödevlerinin aile içi problemlere neden olduğu, çocuk ve aile üzerinde stres yarattığıdır.

Araştırmamız İzmir ili Narlıdere ilçesindeki ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerin velileriyle ve 
öğretmenleriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın evreni, İzmir ili Narlıdere İlçesinde MEB’e bağlı 
ilkokullarda en az bir çocuğu eğitim gören 2574 aile ve bu okullarda eğitim veren 150 öğretmendir.
Evreni temsil edecek örneklem, tabakalı basit tesadüfi örnekleme tekniğiyle hesaplanmıştır. Örnek-
lem büyüklüğümüz %97 güven aralığı, ±%3 hata payına göre 559’dur. Öğretmenlerle yaptığımız araş-
tırmada, çalışma evreninin yeterli olmasından dolayı örneklem alma yoluna gidilmemiş, gönüllülük 
esasına göre anket çalışmamıza katılımı kabul eden 110 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. SPSS 20 
programına aktarılan veriler tablolaştırılmış, “frekans analizi” ve “çapraz tablolar” aracılığıyla değer-
lendirilmiştir.

Araştırmamızın sonucunda ev ödevlerinden kaynaklı aile içi problemler yaşandığı, ev ödevlerinden 
kaynaklı ailelerin çeşitli sosyal aktivitelerinin ertelemek zorunda kaldıkları, çocukların büyük bölü-
münün ev ödevlerinden kaynaklı stres yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ev ödevlerinin çocuk üzerinde 
etkileri, ödevlerin amacına uygun verilmesi ve yapılması konusunda ilgili kurumlar gerekli araştırma-
lar yaparak öğretmen ve velilere bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri yapılmalıdır.

Yunus Emre ESKİADAM
Danışman
Alaettin YİĞİT

PROJE NO: 10

Arif Can SOYKAN
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11. SINIF FELSEFE DERS KİTABINDAKİ GÖRSELLERİN 
SUBLİMİNAL MESAJ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Mesut Can DEMİR

PROJE NO: 11

Danışman
Mustafa OTHAN

Subliminal mesaj dediğimiz kavram günümüzde oldukça sık kullanılan önemli kavramlardan 
biridir. Verilmek istenen mesajın görsellerin içerisine gizlenerek verilmesi ve bu mesajların bilinçaltına 
yerleşmesi önemsenmesi gereken bir konudur. Çünkü verilmek istenen mesajlar genellikle 
saldırganlık, cinsellik ya da reklam içermektedir.

Bu projeyi yapmaktaki amacım 2015 – 2016 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında 
okutulan 11. sınıf Felsefe ders kitabında var olan görsellerin subliminal (bilinçaltı) mesaj verip 
vermediği açısından incelemesini yapmaktır.

Bu araştırmada bir olay veya olguyu ayrıntılı bir şekilde ele almak ve incelemek şeklinde tanımlanan 
durum analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmama geniş bir literatür taraması yaparak başladım. 
Araştırma konum olan 11. Sınıf Felsefe ders kitabında yer alan görselleri tek tek inceledim. İnternette 
var olan 11. Sınıf Felsefe ders kitabını bilgisayara indirdim. Subliminal mesaj içerdiğini düşündüğüm 
görselleri belirleyip paint programında düzenlemesini yaptım. Bulduğum görselleri felsefe dersi 
öğretmeni Mustafa OTHAN ile paylaştım.

Sonuç olarak; Felsefe kitabında toplam 210 görselin olduğunu tespit ettik. 11. sınıf Felsefe kitabında 
bulunan 210 görsel içerisinden bizim tespit edebildiğim subliminal (bilinçaltı) mesaj taşıdığını 
düşündüğümüz görsel sayısı 8’dir. 

Çocukların kişiliklerinin oluştuğu kritik dönemde olsun ergenlik dönemindeki gençlerde olsun, 
bilinçaltı saldırılara maruz bırakılması toplumu oluşturan bireylerin ahlak yapısının bozulmasına 
neden olabilmektedir.
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ÖĞRENCİLERİN YGS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Kavramları, anlamının dışında farklı kavramlarla ilişkilendirerek benzetmek şeklinde tanımlanan 

metaforlar gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız yapılardır. Metaforlar sayesinde bir nesneye, du-
ruma ya da olaya karşı duygu ve düşüncelerimizin yönünü açığa vurmaktayız. Bu nedenle metaforlar 
farklı alanlarda kullanılarak, çeşitli çıkarımlarda bulunmaya yardımcı olmaktadır. Son yıllarda eğitim 
alanında da yapılan bilimsel çalışmalarda metaforlar kullanılmaktadır.

Bu araştırma lise öğrencilerinin YGS kavramına ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar yardımıyla 
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Literatür taramasında konuya yönelik hiçbir araştırmanın yapılma-
dığı görülmüştür. Bu duruma ilaveten bu konunun tercih edilmesinde YGS’ nin öğrencilerin geleceğe 
yönelik planları için önemli olması, üniversitelerin bazı bölümlerinin sadece bu sınav puanı ile öğrenci 
alması ve bir sonraki sınava girebilmek için baraj niteliğinde olması gibi özelliklerinin olması etkili 
olmuştur. 2015-2016 öğretim yılında, fen lisesinin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 82 kız ve 82 
erkek toplam 164 öğrenci katılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada öğrencilerden YGS 
kavramına yönelik algılarını belirleyebilmek için ‘‘YGS .. gibidir; Çünkü .. ’’ cümlesini tamamlamaları 
istenmiştir. Veriler içerik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmadaki bulgulara göre 164 öğrenci 
132 metafor üretmiştir. Öğrenciler ‘YGS’ kavramını en çok ‘Ölüm, Yarış, Yemek, İşkence, At yarışı, 
Hayat, Koşmak, Merdiven ve Tünel gibi metaforlarla açıklamıştır. Metaforlar uzmanlar yardımıyla psi-
kolojik ve eğitsel metafor olarak iki ana başlık altında dört kategoriye ayrılarak değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonucunda kız öğrenciler ve 12. sınıf öğrencilerinin psikolojik metaforları daha çok 
kullandıkları, not ortalaması yükseldikçe daha çok eğitsel metaforların kullanıldığı ve aile gelirindeki 
değişimin metaforların dağılımında etkili olmadığı görülmüştür. Bu bağlamda metaforların öğrenci-
lerinin YGS kavramına ait algılarını açıklamada faydalı bir araç olduğu sonucuna ulaşılarak, birtakım 
öneriler getirilmiştir.

Emre ALBAYRAK
Danışman
Ufuk SÖZCÜ

PROJE NO: 12

Berkan ARTIRAN
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PİNPON SEKTİREREK DİKKAT GELİŞTİRME: DENEYSEL ÇALIŞMA

Enes ÖZDEMİRMehmet ÖZTÜRK

PROJE NO: 13

Danışman
Enver EKİNCİ

Araştırmamızla, ortaöğretim öğrencilerinin dikkat, dikkat süresi ve psikomotor hızları ile ilgili 
yaşadıkları sorunlara eğlenceli ve basit bir egzersiz çalışması aracılığıyla kısa bir süre içerisinde 
çözüm sağlamaktır. Böylece dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğu nedeniyle öğrencilerin 
günlük yaşamda ve okul hayatında karşılaştıkları başarısızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışmamız deneysel bir çalışmadır. Kız ve erkek öğrencilerden oluşan deney ve kontrol grubu 
tesadüfî yöntemle tespit edilmiş 60 öğrenciden oluşmaktadır. Her iki gruba da d2 Dikkat Testi 
uygulanmış, deney grubu ile 4 hafta boyunca her gün top sektirme uygulaması yapıldıktan sonra 
tekrar d2 Dikkat Testi uygulanmıştır.

Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 20.0 istatistik paket program kullanılarak hesaplanmış, 
veriler ortalama ve standart sapmalar verilerek özetlenmiştir. Bağımsız değişkenler arasındaki 
farklılığın tespiti için Independent T testi, bağımlı değişkenler arasındaki farklılığın tespiti için ise 
Paired Sample T testi kullanılmıştır.

Sonuç olarak, öğrencilerin dikkat ile ilgili problemlerine çözüm üretmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 
deneysel çalışmada sonuçlar bizi yanıltmamış ve uygulamamız işe yaramıştır. Yaptığımız öntestte 
deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark yok iken (P>0,05), 4 haftalık egzersiz çalışmamız 
sonrasında yaptığımız tekrar test ile deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark bulunmuştur 
(P<0,05). Öğrencilerin dikkati, dikkat süresi ve psikomotor hızı ilk teste göre anlamlı düzeyde 
yükselmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin ise dikkat ve dikkat süresi yükselmezken, yalnızca 
psikomotor hızları yükselmiştir.
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GEBELİK DÖNEMİNDE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
HAMİLELERİN ALGILADIKLARI EŞ DESTEĞİ

Gebelerde görünen bazı özelliklerin ( Aşermek, Hamileliğin geçiş zorluğu , iştahlılık ve genel sağlık 
durumu gibi) görünmesinde eş desteğinin etkisini tespit etmek için Mersin ilinden gönüllü olarak 
anketimize katılan 54 hamile örneklemimizi oluşturmaktadır.

Araştırmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler üzerinde, SPSS 21 programı ile istatistik-
sel işlemler yapılmıştır. İkili gruplarda bağımsız gruplar için “T testi”, ikiden fazla grupların ortalama-
ları arasındaki farkı test etmek için tek yönlü varyans analizi (F) testi kullanılmıştır.

Bu doğrultuda Sosyal güvence ve Hamileliğin geçiş zorluğu için T testi yaş, gebelik sayısı , hamile-
lik haftası , eşin ve hamilenin eğitim durumu , eşin ve hamilenin mesleği , evlilik yılı, ailenin ortalama 
aylık geliri, hamile olanın iştahı ve aşerme sıklığı değişkenleri için tek yönlü varyans analiz yöntemi 
kullanılmıştır.

Verilere önce varyansların homojenliği test edilmiştir. varyans analizi sonucunda elde edilen F de-
ğerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptayabilmek için Fischer’in LSD testi uy-
gulanmıştır.

Gamze KEKİK
Danışman
Özcan ZORLU

PROJE NO: 14

Elen KURULTAY
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“EL ÂLEM NE DER?”, DEME! ÇÜNKÜ SEN DE BİR ÂLEMSİN

Sedanur ŞAHİNRabia GÜL

PROJE NO: 15

Danışman
Mahmut BIZANCIR

Bu çalışma ortaöğretim öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerine etki eden etmenleri tespit etmek 
amacıyla yapılmıştır. İlgili literatür incelendiğinde sosyal kaygının nedenleri üzerine bir çok araştırma 
yapıldığı görülmektedir. Ancak sosyal kaygı, sosyal karşılaştırma, öğrenilmiş güçlülük ve aile 
içinde tartışma yaşanma sıklığı ilişkisini birlikte inceleyen bir araştırma sonucuna rastlanmamıştır. 
Bu nedenle araştırma kapsamında “Ortaöğretim öğrencilerinin sosyal kaygı düzeylerinin başta 
sosyal karşılaştırma ve öğrenilmiş güçlülük olmak üzere bazı değişkenler açısından incelenmesi” 
araştırmamızın temel problem cümlesini oluşturmaktadır.

Verilerin toplanmasında “Kişisel bilgi formu ile birlikte; Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği, Sosyal 
Karşılaştırma Ölçeği ve Rosenbaum Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
ise SSPS 16.00 paket programı kullanılmış, frekans dağılımları, yüzdelik oranları ve hipotezlere göre 
kullanılan analiz yöntemine ait tablolar ilgili bölümlerde verilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmamızın 
örneklemini Sivas il merkezinde 2015/2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 484 
Anadolu Lisesi öğrencisi oluşturmaktadır.

Araştırma sonucuna göre ortaöğretim öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ile öğrenilmiş güçlülük 
ve sosyal karşılaştırma düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 
öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerinin öğrencilerin cinsiyetlerine ve anne-baba eğitim durumlarına 
göre anlamlı derecede farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin sosyal kaygı 
düzeylerinin “sınıf düzeyi, evde tartışma yaşanma sıklığı ve öğrencilerin algıladıkları anne baba 
tutumları” gibi bağımsız değişkenler ile ise anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuştur.
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ZİHİN KONTROL YÖNTEMİYLE AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRABİLİR MİYİZ?
Günlük yaşamda zihin kontrolü ile ilgili birçok araştırma yapılmış ve yapılmaya da devam etmek-

tedir. Sınav kaygısı ise öğrencilerin başlıca sorunlarından biridir. Biz de bu deneyde 25. kare tekniğinin 
sınav kaygısını gidermedeki etkisini bulmayı amaçladık.

Araştırmaya Trabzon Sosyal Bilimler lisesinden 62’si kız 38’i erkek 100 öğrenci katılmış olup video 
Windows Movie Maker tekniğiyle hazırlanmış.

Matematik dersi ön test ve son test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim impe-
tendet T testine göre anlamlı fark oluşturmamaktadır. (P=0.491; P>0.005) Tarih dersi ön test ve son 
test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim impetendet T testine göre anlamlı fark 
oluşturmamaktadır. (P=0.743; P>0.005) Matematik dersinde cinsiyet değişkeni olan kız öğrencilerin 
ön test ve son test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim impetendet T testine göre 
anlamlı fark oluşturmamaktadır. (P=0.10; P>0.005) Tarih dersinde cinsiyet değişkeni olan kız öğren-
cilerin ön test ve son test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim impetendet T testine 
göre anlamlı fark oluşturmamaktadır. (P=0.72; P>0.005) Matematik dersinde cinsiyet değişkeni olan 
erkek öğrencilerin ön test ve son test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim impeten-
det T testine göre anlamlı fark oluşturmamaktadır. (P=0.10; P>0.005) Tarih dersinde cinsiyet değişkeni 
olan erkek öğrencilerin ön test ve son test sonuçlarında deney ve kontrol grubundaki bu değişim 
impetendet T testine göre anlamlı fark oluşturmamaktadır. (P=0.10; P>0.005)

Deneyin sonucunda öğrencilerin sınav kaygısını gidermede 25. kare tekniğinin etkisi olmadığı or-
taya çıkmıştır.

Dilara BAYKAN
Danışman
Derya BALCI

PROJE NO: 16

Duygu MALKOÇ
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ANADOLU FOLKLORUNU AYAKTA TUTAN SANATKARLAR: GEVENDELER; ADIYAMAN İLİNDE 
YAŞAYAN GEVENDELERİN SOSYAL HAYATTA YAŞAMIŞ OLDUĞU SIKINTILAR

Beyzanur GÜNDÜZNur Simay SAYGI

PROJE NO: 1

Danışman
Mehmet COŞKUN

Kimisine göre davulcu ve zurnacı kimisine göre de çalgıcı olan müzisyenler Adıyaman yöresinde 
gevende diye adlandırılmaktadır. Düğünlerde, nişanlarda ve asker uğurlamalarında sürekli 
karşılaştığımız gevendelerin toplumun diğer kesimleri ile iletişimleri, yaşam biçimleri ve sosyal 
hayatları ve bu sosyal hayatta yaşamış olduğu sıkıntılar her zaman merak konusu olagelmiştir.

Bu nedenle çalışmamızda Adıyaman’da yaşayan gevendelerin sosyal hayatta yaşamış olduğu 
sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlamaktayız.

Araştırma, gevendelerin görüşlerini belirlemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Durum saptamaya 
yönelik betimsel bir çalışma olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir. Veri 
toplama tekniği olarak nitel araştırma tekniklerinden bireysel görüşme tekniği kullanılmıştır.

Adıyaman ilinde yaşayan gevendelerin sorunlarından birincisinin yılın büyük bir bölümünün işsiz 
geçirilmesi gösterilmesidir. İkinci olarak gevendelerin birlik ve beraberlik içinde hareket edememeleri 
sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Üçüncü olarak toplumun gevendelere kötü gözle bakması ve ikinci 
sınıf insan muamelesi yapmasıdır. Dördüncü sorun ise düzenli bir işleri ve gelirleri olmadığı için 
gelecek ile ilgili kaygılarının fazla olmasıdır. Son olarak da gevendelerin düzenli bir kazancı olmayınca 
babadan oğula geçen bu işin çocuklarınca yapılmak istenmemesidir.

Öneri olarak; gevendelere istihdamın yerel yönetimlerin yardımıyla sağlanması, dernekleşmelerinin 
sağlanması, çalıştıkları iş için fiyat tarifesinin oluşturulması ve toplumun gevendelere karşı önyargısını 
ortadan kaldırmak için toplumu eğitici faaliyetlerin yapılması sunulabilir.

Sonuç olarak çalışma, Adıyaman’da gevendelerin sosyal hayatta yaşamış olduğu sorunları ortaya 
koymuş ve bu sorunlara öneriler getirmiştir.



159

SO
SY

OL
OJ

İ

SOSYOLOJİ

REKLAMLARDA KADIN İMGESİ
Özellikle günümüzde pazarlama faaliyetleri içerisinde reklamcılık büyük öneme sahiptir. Bir ürü-

nün hedef kitlesine ulaşmasının ürünün reklamı olmadan sağlanamayacağı şüphesizdir. Televizyon, 
radyo, sanal ortam, gazeteler, basılı diğer materyaller ve markalar ürünlerini hedef kitleye sunmakta 
ve satış yüzdelerini artırmaya çalışmaktadırlar.

Bu gerçekle beraber, reklamlarda kadın imgesine yer veriliş biçimi reklamcılık kadar önemli bir 
başlıktır. Kadının metalaştırılması, ürünün kendisi yerine kadın bedeni, toplumsal rolleri, karşı cins 
üzerindeki etkileri üzerinden reklamının yapılmakta oluşu hemen herkes tarafından bilinen bir du-
rumdur.

Bu projenin amacı kadınların reklamlarda metalaştırılmasının kadın ve erkek bireyler üzerindeki 
etkisini incelemektir.

Çalışma kapsamında gerekli literatür taraması yapılmıştır. Araştırma konusunda bilgi toplamak 
amacıyla kadın ve erkek olmak üzere iki gruba yönelik farklı sorulardan oluşan “Halk Anketi” hazır-
lanmıştır. Halk Anketi yarısı kadın yarısı erkek olmak üzere 400 kişiye uygulanmıştır. Veri analizleri 
SPSS 23 programı kullanılarak elde edilmiş, sonuçlar tartışılmıştır.

Kadın ve erkeklerin önemli bir bölümünün reklamların amacından saptırıldığını düşündüğü tespit 
edilmiştir.

Kadın ve erkeklerin çoğu kadın bedeninin reklamlarda kötü amaçla kullanıldığını düşünmekte, ka-
dınlar ise bu durumdan erkeklere göre daha fazla rahatsızlık duymaktadır.

Hem kadın hem de erkek bireylerin büyük oranı kadın bedeninin kullanıldığı reklamlar hakkında 
RTÜK’ün yeterli önlemler aldığını düşünmemektedirler.

Erkeklere oranla kadınların daha büyük bir bölümü reklamlarda kullanılan kadın imgesinin hem-
cinslerine olan güvenlerini ve saygılarını azalttığını belirtmektedir.

Kadınların çoğu reklamlarda kadınların metalaştırılmasının, hemcinslerinin toplumsal statüsüne 
zarar verdiğine inanmaktadır.

Kadınlar hemcinslerinin metalaştırılmasının kadına şiddet oranını artırdığını düşünürken, erkekler 
hemcinslerinin metalaştırıldığı reklamlardan rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir.

Araştırma sonuçları kadınların hemcinslerinin reklamlarda metalaştırılarak yer bulmasından er-
keklere göre daha fazla rahatsızlık duyduklarını ortaya koymuştur.

Havva Nur TORUN
Danışman

Ayla Gülay TOZKOPARAN

PROJE NO: 2

Esra METİN
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MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA OLMA 
NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Gamze TOKİlknur ONAT

PROJE NO: 3

Danışman
Yusuf SÖZER

Bu çalışmada Mesleki Açıköğretim Liseleri öğrencilerinin örgün eğitim dışında olma nedenlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma nitel bir araştırma olup tarama yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evreni Batman ili Mesleki Açık Öğretim Liselerindeki 
öğrencilerdir. 145 öğrenci bu çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışma sonucunda, açıköğretime 
yönelme nedenleri olarak; okul kaynaklı sebepler arasında okulun uzak olması ve okulun kötü 
olmasını gerekçeleri ön plana çıkmıştır. Kişisel sebepler arasında başarısızlık ve ilgisizlik nedenleri ön 
plana çıkmıştır. Açıköğretime devam etme gerekçesi olarak 131 öğrenci kişi kaynaklı gerekçeler ileri 
sürmüştür. 20 öğrenci meslek sahibi olmak için, 16 öğrenci kolay olduğunu düşündüğü için, 9 öğrenci 
kendini geliştirmek ve gerçekleştirmek için, 7 öğrenci ise üniversiteye gitmek için örgün eğitime devam 
etmediğini ifade etmiştir. 31 öğrenci açıköğretime devam etme gerekçesi olarak çevresel kaynaklı 
sebepler ileri sürülmüştür. Bu öğrencilerin 8’i mecburiyet, 6’sı arkadaş çevresi sebebiyle örgün 
eğitimden ayrıldığını ifade etmiştir. 54 öğrencinin ifadesine göre açıköğretime devam etme gerekçesi 
olarak kişisel avantajlar ileri sürülmüştür. Öğrencilerin 27’si hem çalışıp hem okuyabildiğini, 6’sı 
eğitimi tamamlamak için fırsat olduğunu, 5’i kendine daha fazla zaman ayırabildiğini, 4’ü ise evliyken 
okuyabilme avantajını örgün eğitimden ayrılma gerekçesi olarak ifade etmiştir. Açıköğretime devam 
etmenin, eğitim sistemini rahatlattığı, örgün eğitim sisteminin tıkanıklıkları için önemli bir alternatif 
oluşturduğu ancak niteliği ile ilgili sıkıntıların da süregelen bir sorun olduğu değerlendirilmiştir. 
Çalışmanın nihai sonucu, açıköğretim liselerine yönelmenin özellikle fırsat eşitsizliği mağduru 
bireylerin eğitim hayatlarının sürekliliğine yönelik önemli fırsatlar sağladığı ancak yine de fırsat eşitliği 
sorunuyla daha güçlü bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğinin tespit edilmiş olmasıdır.
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DİL BİLME(ME)CESİ ANADİLİNDEN FARKLI BİR DİLDE OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN 
YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (KÜRTÇE DİLİ ÖRNEĞİ)

Dil bireyin doğumuyla beraber kazandığı bir haktır. Bireyin ailede öğrendiği ilk dil anadildir. Sonra-
dan öğrenilen, kazanılan dil ikinci bir dil konumundadır. bu bağlamda bireyin almış olduğu dil eğitimi 
ne kadar iyi ve sağlam bir temele dayanırsa birey o oranda kendini iyi ifade eder. Bu ifade anadilde 
eğitimin, çocuğun kimlik, zihin ve kültürel gelişimi açısından ne derece önemli olduğu gerçeğini or-
taya çıkarmaktadır.

Araştırmamızın amacı, anadilde eğitime bakışın nabzını tutmak ve anadili Kürtçe olan, okula baş-
ladığında hiç Türkçe bilmeyen veya çok az bilen çocukların bilmedikleri bir dilde okuma-yazma öğ-
renmeye başlamalarının, eğitim süreçlerinde karşılaştığı sorunların etnik kökeni ve anadili farklı olan 
öğretmen ve öğrenci gözüyle nasıl algılandığı, ortaya çıkan tahribatlar ve bu tahribatların yaşanma-
ması için neler yapılabileceğini ortaya koymaktır.

İlk çocukluk döneminde dil gelişimi hızlı olduğundan çocuğun kavram dünyası bunun üzerine 
şekillenir. Bundan dolayı Kürtçe öğrenmiş bir çocuk Türkçe eğitim aldığı zaman o çocuğun eğitimi 
sekteye uğramış olur, verimli bir eğitim alamaz ve beraberinde birçok sorun ortaya çıkar. İki dilli bir 
eğitimin olması aydın, demokrat ve gelişmiş bir ülkenin göstergesidir. Devletin bu yönde yapacağı bir 
gelişim devletten bir şey eksiltmez, tam aksine demokrasisine katkı sağlar.

Nurettin ELMAS
Danışman
Engin AKTAŞ

PROJE NO: 4

Havva ELMAS
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DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİNDE TOPLUMUN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI

Ayşe KOCAZeynep ALTINSOY

PROJE NO: 5

Danışman
Reyhan YILMAZTÜRK

Bu projede Denizli ili örneğinde toplumun engelli bireylere bakış açısının değerlendirilmesi ve 
bunlara çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu inceleme topluma uygulanan bir anketle yapılmıştır. Çalışmada öncelikle 28 ölçek maddeli 
bir anket hazırlanmış katılımcılardan bu maddelere “evet”, “hayır”, “kararsızım” seçeneklerinden 
birini işaretlemeleri istenmiş; verilen cevaplara göre çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Anket Denizli’nin 
çeşitli yerlerinde ulaşılan 200 kişiye uygulanmıştır. Anket sonuçlarında katılımcıların cinsiyet ve yaş 
aralıklarına göre farklılık arz edip etmediğine bakılmıştır.

Bu projeye başlamadan evvel yaptığımız araştırmalarda engellilerin kendilerini toplumda iyi 
hissetmedikleri, diğer insanların kendilerini yadırgadıklarını düşündükleri ve dışlandıklarını hissettikleri 
kanaatine varmıştık. Biz de Denizli toplumu gerçekten engellileri yadırgıyor mu, dışlıyor mu, ne kadar 
anlayış gösterebiliyorlar bunu tespit etmek istedik.

Anketimizin sonucuna göre Denizli halkının çoğunluğunun engelliliğin ne olduğunu bilen, onlara 
karşı anlayışlı, empati kurabilen bireyler olduğunu tespit ettik. 28 katılım maddeli anketimizin 27 
maddesine “evet” cevabı verenlerin yüzdesinin %50’nin üzerinde olduğunu gördük. Bu durum bizi bir 
taraftan sevindirirken diğer taraftan “hayır” diyen ve engellilere karşı anlayış gösteremeyen gruba bir 
şekilde empati ve anlayışlarını yükseltme adına etkinlikler ve çalışmalar yapılmasına karar verdik.

Zihinsel engelli bireylerin diğer engel gruplarına göre daha çok yadırgandığını gördük.

Bu noktada zihinsel engelli bireylerin daha çok rehabilite edilmesi gerektiğini düşündük.

Çok yüksek oranda olmasa da erkeklerin engellilere karşı bayanlardan daha anlayışlı olduğu, yaş 
yükseldikçe de anlayışın arttığını gördük.

Engelli ve engelsiz tüm toplum el ele mutlu yarınlara ulaşma isteğimizi dile getirdik.
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ERZURUM E TİPİ ÇOCUK CEZA EVİNDE KALAN 
ÇOCUK SUÇLULAR BAĞLAMINDA ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Bu projede amaç yaşanılan çevre, ekonomik durum, ailenin eğitim düzeyi, cinsiyet, yaş ve kitle 
iletişim araçlarının suç olgusuyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Yani hapishanelerde kalan çocukların,-
suça sürükleniş nedenlerini saptamaktır. Diğer bir amaç ise suçlu çocukların hayata bakış açısı, çev-
resiyle ilişkileri, demografik özellikleri, benlik algısı gibi alanlarda farklılıklarını ortaya koymaktır. Suç 
ortaya çıkmadan önce suça sürükleniş nedenlerini saptayıp önleyici tedbirleri sıralamaktır. Bu amaç-
lar doğrultusunda çocuk suçluların ve işlediği suçların yıllara göre analizi yapılmış ve Erzurum’daki E 
tipi kapalı ceza evine girilerek anket tekniği uygulanmış, Tüik’ten konuyla ilgili son beş yılın istatistiği 
alınmış ve Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı Saim Köroğlu’ndan destek ve yardım alınmıştır. 
Yapılan araştırmada 15 -18 yaş arası E tipi kapalı ceza evinde kalan 17 tutuklu çocuğa anket uygu-
lanmıştır. Hazırlanan 28 sorudan oluşan anket formları yetkili mercilerce incelenip bakanlığın onayı 
alındıktan sonra çocuklarla görüşülmüştür. Yapılan anket sonuçları bir istatistik programı olan SPSS 
ile bizzat proje ekibi tarafından değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Araştırmada suç işleyen çocuklarla ailenin eğitim durumu arasında ters orantı olduğu görülmüş-
tür. Eğitimsiz ailelerin çocuğu suça daha meyillidir bunun yanı sıra okulu terk eden çocuklarda daha 
çok suça bulaşmaktadır. Ayrıca bu yaşta işlenen suçta akranların olumsuz model olduğu ve suçun 
genellikle grup halinde işlendiği görülmüştür. Medya ve sanal ortam da çocukları suça iten diğer bir 
etmendir. Ekonomik durumun düşük olması ve ebeveynin şiddet uygulaması gençleri suça iten diğer 
nedenlerdendir.

Zeynep KUTLU
Danışman

Elif ASLAN

PROJE NO: 6

Yasemin KARA
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YABANCI GENÇLERİN GÖZÜNDEN TÜRKİYE: ALMANYA FRANKFURT MAIN İLİNDEKİ LİSE 
ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞİNE BAKIŞI 
(PASCH JUGENDKURS’TAN NOTLAR)

Melis KIRTILLI

PROJE NO: 7

Danışman
Mehmet AKSOY

Projenin amacı, Almanya’daki lise öğrencilerinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş sürecine nasıl 
baktığını belirlemek, böylece Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini bizzat Avrupa Birliği üyesi bir ülkede 
yaşayan öğrencilerin perspektifinden ortaya koymak ve sosyolojik bir açıdan değerlendirmektir.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusunda Almanya’nın Hessen eyaleti Frankfurt Main ilindeki 
lise öğrencilerinin bakış açısını ortaya koymaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine bir nevi karşı 
taraftan, Türkiye’yi üyeliğe kabul edecek gençlerin paradigmasından bakıldığı için proje büyük bir 
önem arz etmektedir.

Proje betimsel olup tarama modeli gerçekleştirilmiştir. Hem nicel hem nitel desene sahiptir. Bu 
çalışmanın evreni, Almanya’nın Frankfurt Main ilinde Realschule ve Gymnasium türündeki liselerin 
9 – 13. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerdir. Çalışmanın örneklemi ise 05.07.2015 – 25.07.2015 
tarihleri arasında gerçekleşen kamp süresince, kurs saatleri dışında Frankfurt Main kentinin 
sokaklarından tesadüfi, oransız örnekleme yöntemiyle seçilen 91 lise öğrencisidir. Hedeflenen verileri 
toplamak için 18 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir.

Almanya Frankfurt Main’deki lise öğrencileri Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine olumlu 
bakmaktadırlar. Türkiye’de daha önce bulunmayan öğrenciler Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini 
desteklerken Türkiye’de daha önce bulunan öğrenciler Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı 
çekingen bir tavır sergilemektedirler. Bu da Türkiye’nin yabancı turistlere karşı olumsuz davranışlar 
sergilemesinden ve Türkiye’nin yetersiz tanıtım yapmasından kaynaklanmaktadır.

Almanya’da yaşayan Türkler çeşitli platformlarda İslam dininin hoşgörülü yönünü Alman 
vatandaşlarına anlatabilirler. Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşlar, dini bayramlarda, düğünlerde, 
Türk geleneklerinin yaşatıldığı ortamlarda misafir edilebilir ve bu tür organizasyonlar turizm 
şirketlerince planlanabilir.
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MEDYADA GERÇEKLİK ALGISI: GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ İSTİHBARAT
Bu projenin temel amacı, istihbarat teşkilatları ve ajanlar ile ilgili dizilerin/filmlerin gençlerin “güçlü 

devlet” algısı üzerinde yarattığı değişimleri incelemek ve söz konusu dizilerde/filmlerde birebir ku-
rum isimleriyle, bir reklam aracı olarak kullanılan yerli ve yabancı istihbarat teşkilatlarının söz konusu 
yapımlarla ilişkilerini “medyada gerçeklik” boyutundan inceleyerek “izleyiciye gösterilen” ile “gerçekte 
olan” kavramları arasındaki farklılığı karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu proje hem betim-
sel hem de uygulamalı bir desene sahiptir. Konuyla ilgili lise öğrencilerinin görüşlerine başvuruldu-
ğundan (290 öğrenci) tarama niteliğine sahip bir çalışmadır. Tarama araştırmalarında mevcut durum 
tüm öğeleriyle ortaya konulur ve tasvir edilir. Araştırmanın örneklemi ise ilgili çalışma evreninden 
Random (basit-tesadüfi) örneklemi yöntemi ile seçilen 290 kişidir. Elde edilen sonuçlara göre, katı-
lımcıların büyük bir çoğunluğunun; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, dünya üzerinde söz sahibi oluşları, 
teknolojileri hakkındaki düşünceleri, istihbarat teşkilatları/ajanlar ile ilgili filmleri/dizileri izledikten 
sonra olumlu yönde değişim göstermiştir. Yabancı istihbarat teşkilatları ile ilgili diziler/filmlerin yapım 
sayısı ile katılımcılar tarafından en çok bilinen istihbarat teşkilatları karşılaştırıldığında, yabancı istih-
barat teşkilatlarının bilinirliği ile yabancı istihbarat teşkilatları ile ilgili dizilerin/filmlerin yapım sayısı 
arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, özellikle ortaokul ve lise 
düzeyindeki okullarda medyanın gençler üzerinde yarattığı büyük etkiler göz önüne alınarak “med-
ya ve gerçeklik” ile ilgili dersler verilmeli, medyada yer alan ve gençlerin düşüncelerine yön veren 
her türlü yapım değerlendirilmeli, eleştirilmeli, gençler hayatlarında büyük bir yere sahip olan görsel 
medyayı doğru algılayabilmek noktasında eğitilmelidir.

Özge Nur ŞAFAK

PROJE NO: 8
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MUTLU YAŞLILIKLAR

Alperen KABADAYINeziha Esra BİLGİLİ

PROJE NO: 9

Danışman
Engin YILMAZ

Türkiye, son yıllarda hızla düşen doğum oranları nedeniyle dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden 
birisidir. Bu yaşlı nüfustaki artış ilimiz Giresun’da da hissedilmektedir. 2015 TÜİK verilerine göre 
Giresun Türkiye’de ortalama ömrün en uzun olduğu kenttir. Bu durum kentimizde önemli bir ileri yaşlı 
nüfusun ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Projemizde 80 yaş üstü ileri yaşlılıkta sosyalleşme düzeyini 
belirlemek, yaşlılık konusunda gençler arasında etkinlikler yoluyla farkındalık yaratmak ve yaşlıların 
karşılaştığı sorunları belirleyerek çözüm önerileri getirmek temel amacımızdır.

Projede ileri yaşlıların sosyalleşme düzeylerini belirlemek üzere tarama yöntemi kullanılmıştır. 
Projemizin evreni Giresun merkezde ve ilçelerinde yaşayan 80 yaş üzeri ileri yaşlılardır. Bu evrenden 
rastgele seçilen 100 yaşlı ile önceden hazırlanmış bir anket aracılığı ile yüz yüze görüşülerek bilgi 
toplanmıştır. Hazırlanan ankette 10’u açık uçlu, 35’i kapalı uçlu toplam 45 soru kullanılmıştır. Elde 
edilen bilgiler microsoft excell ve spss programları ile değerlendirilmiş ve sonuçlara bu şekilde 
ulaşılmıştır.

İleri yaşlılar son yıllarda sosyal politikaların da etkisiyle maddi problemlerden büyük ölçüde 
kurtulmuştur. Deneklerin sadece %13’ü maddi problemler yaşadığını ifade etmiştir. Ancak ileri 
yaşlılar dar bir aile çevresi dışında sosyalleşme imkânı bulamamakta, vakitlerini genelde evde TV 
izleyerek geçirmekte, sadece %25’i gün aşırı dışarı çıktığını ifade etmektedir. Ayrıca yaşlıların mutlu 
vakit geçirebilecekleri herhangi bir uğraşı ve hobisi de bulunmamaktadır.

Yaşlıların hayatlarının geriye kalan zamanını mutlu ve kaliteli geçirebilmesi için mutlaka 
sosyalleşme düzeylerinin arttırılması ve bu doğrultuda projelerin ve politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. “Gündüzlü Yaşlı Kreşleri” yoluyla yaşlılar hem sosyalleşebilecek hem de sevdiklerinden 
ve yakınlarından ayrı yaşamak zorunda kalmayacaklardır.
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LİSELİ GENÇLER ETİKETLERE BAKIYOR MU?
Etiketler kullanıcılara aldıkları ürünleri hakkında çok önemli bilgiler veren çeşitli verileridir. Günü-

müze kadar olan süreçte kullanıcıların etiket ve sembol bilinci hakkında birçok araştırma yapılmış 
ancak bu araştırmalar lise çağından büyük bireyler üzerinde yoğunlaşmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada 
pek çok konuda bilincin oluştuğu lise yıllarındaki gençlerin etiket bilincini istatistiklendirerek bulgu-
lara ulaşmak ve ileride daha bilinçli tüketiciler oluşturmak ve literatüre katkı sağlamak amaçlan-
mıştır. Bu çalışmayı önceki çalışmalardan ayıran en önemli özellik, projede bu bağlamda araştırılan 
grubu yalnızca gençlerin oluşturmasıdır. Çalışmada uygulanan anket kabataş erkek lisesi’nde 2014-
2015 eğitim ve öğretim döneminde eğitim görmekte olan 373 öğrencinin etiket bilinçlerini, etiket ve 
sembol tasarımlarından memnuniyetlerini ve etiket ve sembol bilgilerini ölçmeye çalışan 22 sorudan 
oluşmaktadır. Hazırlanan anket öncelikle 20 kişilik bir deneme grubuna uygulanmış ve eksiklikleri 
tespit edilip giderilmiştir. Bu aşamadan sonra anket alınan yasal izinle gönüllü öğrencilere uygulan-
mış ve alınan sonuçlar SPSS programına girilmiştir.

Sonuçlarda öğrencilerin %17,1’inin her zaman; %60,6’sının bazen satın aldıkları ürünlerin üzerin-
deki sembollerin anlamlarına baktıkları belirlenmiştir; ancak öğrencilerin çoğu sembollerin çok çe-
şitli olduğunu, tam anlamıyla anlaşılır olmadığını; etiketlerin ise kolay anlaşılır şekilde yazılmadığını 
düşünmektedir. Bu bilgiler göz önüne alındığında katılımcıların gerekli bilince sahip olsalar dahi etiket 
ve sembollerin tasarımlarındaki anlaşılmazlıktan dolayı etiket ve sembolleri etkili bir şekilde kulla-
namadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanını sonunda bilinç oluşturmak amacıyla konunun meb 
kitaplarına taşınması, araştırma sonuçlarının ilgili bakanlıklara iletilmesi ve gerekli kamu spotlarının 
oluşturulması önerilmektedir.

Hazal KARATAŞ
Danışman

Hatice Handan DOĞAN

PROJE NO: 10

Furkan Alp ŞAHİN
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MECBURİ GÖÇKÜNLERDE SOSYAL KİMLİK VE TOPLUMSAL GÜVENLİK ALGILARI 
(KEBELE-MİNGEÇEVİR ÖRNEĞİ)

Kazım ISAYEVİsmikhan ABDURAHMANZADA

PROJE NO: 11

Danışman
Alparslan TORUN

Mecburi göçkünlerin geçen 20 yıldan fazla göçmen durumunun toplumsal güvenlik algılarına 
etkisi ve sosyal kimlik yapılarının iyi tanınması, Mingeçevir ile Kebele ve genelde de Azerbaycan’daki 
yaşanan sosyal soruna bir noktada bilimsel veri sunabilmesi önemlidir. Çalışmanın dünyanın başka 
bölgelerinde topraklarından zorla göçe maruz kalmış bireylerin geçen zaman zarfında sosyal kimlik 
gelişiminin ve toplumsal güven duygusunun da nasıl şekillenebileceğine ait fikir de oluşturabileceğine 
inanıyoruz.

Araştırmanın örneklemi, 20.734 mecburi göçküne ait haneler arasından basit tesadüfî örneklem 
yöntemiyle belirlenmiş 200 hane esas alınmıştır. Bu hanelerden ölçeğimize katılım gösterenler 135 
hane olabilmiştir. Çalışmamız nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir alan 
araştırması olmuştur.

Çalışmada göçmenlerin toplumsal güvenlik algılarını etkileyen zayıf ve güçlü yanlar ortaya 
dökülerek nedensellik ve sonuçlar üzerinden tartışma yapılmıştır. Toplumsal Güvenlik algıları ve 
kimlik ilişkileri de ayrıca gözlenerek tartışılmıştır.

Mecburi Göçkünler kendilerini tümüyle Azerbaycanlı hissetmekte, Azerbaycan toplumuyla güçlü 
bağlar hissetmektedir. Ortalama Azerbaycan insanına benzediklerini düşünmekte ve bu toplumunun 
bir parçası olmayı önemsemektedir. Azerbaycan toplumunun geneline yapılan eleştirileri kişisel olarak 
algılamakta ve bu eleştirilerden rahatsız olma algısı oldukça yüksek bulunmuştur. Bu toplumunun 
dışında başka bir toplumun üyesi olma isteği göstermediği anlaşılabilmektedir.

Göç sonrası yaşanılan yer, göç öncesi yaşanılan yer ile sosyal, ekonomik ve kültürel ne kadar 
benzerlik gösterirse bireylerin uyumu kolaylaşabildiği anlaşılmaktadır. Mingeçevir ve Kebele 
göçmenler için önceki yaşamına bu konularda yüksek benzerlik göstermektedir ve bireylerin sosyal 
uyumu kolaylaşabilmiştir. Göçü oluşturan faktörlerde etnik nedenler etken olduğunda milliyetçilik 
algısı yükselmekte ve bulundukları topluma yüksek düzeyde bağlanma oluşabildiği çalışmamızda 
görülebilmiştir.
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BEN-SEN-O, HERKES FOMO! MODERN İNSANIN PSİKO-SOSYAL DEĞİŞİMİ 
VE BİR FOMO TESTİ: İSTANBUL FOMO ÖLÇEĞİ

Cep telefonları ve sosyal medyanın hayatımızda büyük bir yer edinmesinin insanlar üzerinde bazı 
olumsuz etkileri olmakta. Bu etkilerden birisi ise insanlarda, gelişmeleri kaçırma korkusu anlamına 
gelen FOMO (Fear of Missing Out). Dünyada hızla yayılan bu korkunun kendimizde de olduğunu fark 
ederek onunla ilgili araştırma yapmaya, insana, topluma ve sosyal hayata ne gibi etkilerinin olabi-
leceğine dikkat çekmek istedik. Amacımız; FOMO’nun çevremizde görülme sıklığını, sosyal hayata 
etkilerini sosyolojik açıdan incelemek ve kişi üzerindeki olumsuz etkilerini gündeme getirmek. Ayrıca 
FOMO seviyesini ölçen bilimsel geçerliliği onaylanmış bir anket geliştirmek.

Bu konuda tezler, makaleler, basın-yayın organları üzerinden inceleyerek literatür taraması yaptık. 
Araştırmalarımızda bunun henüz çok yeni bilinen bir konu olduğunu gördük. Elde ettiğimiz bilgilerle 
FOMO’nun internet ve madde bağımlılığıyla bazı benzer özelliklere sahip olduğunu fark ettik. Ülke-
mizde FOMO’yla ilgili geçerli bir tutum ölçeği bulamadığımız için kendimiz bir anket oluşturduk ve 
bilimsel açıdan geçerliliği için bir uzmanla görüştük.

Gerekli düzeltmelerle birlikte oluşturduğumuz testimize özgünlüğü açısından “İSTANBUL FOMO 
ÖLÇEĞİ” adını verdik. Testimizle birlikte Yaşam Doyum Ölçeği’ni de uyguladık. Anket uygulamasını 
farklı ortamlar, farklı yaş grupları ve cinsiyetler arasında karşılaştırma yapabilmek için okulumuzda 
yaptık. Anketimizin örneklemi Başakşehir ve Büyükçekmece şubelerinin 7-8-9-10-11-12. Sınıfla-
rından tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş öğrencilerdir. Sonuçları SPSS programında 
değerlendirdik. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alpha katsayısı (0,93) olarak hesaplanmıştır. Elde 
ettiğimiz bulguları yorumlayarak ve çözüm önerilerimizle birlikte projemizi tamamlamış olduk.

Şevval Hüma SELÇUK
Danışman

Ramazan PEHLİVAN

PROJE NO: 12

Dilanur AĞIR
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KADIN TARAFTARLARIN ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ VE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA 
YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ (GÖZTEPELİ KADIN TARAFTARLAR ÖRNEĞİ)

Alper KARATEKESerdar DEMİRBÜKEN

PROJE NO: 13

Danışman
Murat TOK

Her geçen dönemde kendine olan ilgiyi arttıran, yarattığı küresel pazarla büyük kitleleri peşinden 
koşturan bir endüstriye dönüşen, toplumların ve ülkelerin sosyoekonomik geleceklerinde etkileyici 
rol oynayan ve toplumların kitle psikolojilerine yön veren futbol, seyirci ile güzelleşen bir oyundur.

Seyircilerin olmadığı maçlarda sergilenen oyun ne kadar kaliteli olursa olsun hiçbir zaman tatmin 
edici bulunmaz. Futbol, seyirci varsa renklenir, anlam kazanır. Bu güzelliklerle birlikte maalesef 
tribünlerde küfürlü tezahüratların her zaman var olduğu bilinen bir gerçektir. Futbol Federasyonunun 
ve kulüplerin birtakım tedbirler almasına rağmen küfürlü tezahürat konusunda maalesef bir ilerleme 
kaydedilememektedir. Hatta sadece kadın ve çocuk taraftarların yer aldığı maçlarda dahi yoğun 
küfürden dolayı kulüp yönetimleri uyarı yapmak zorunda kalmıştır.

Çalışmamızda tribünlerde kadın taraftar sayısının artmasıyla küfür olgusunun engellenip 
engellenemeyeceği tartışılmış, bu çerçevede Göztepeli kadın taraftarların özdeşleşme düzeyleri 
ve küfür olgusuna bakışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Göztepe’nin kendi sahasında 
oynadığı iki maç belirlenmiş ve bu maçlarda stadyumda bulunan kadın taraftarlara anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programı aracılığıyla “Frekans Analizi”, “Çapraz Tablo”, 
“Ki-Kare Testi”, “Anova” ve “T- Testi” analizleri ile çözümlenmiştir.

Stadyumlar küçük ölçekli kent planlarıdır. Bilet fiyatları ve oturma yerleri aynı zamanda taraftarların 
sahip oldukları sosyal statüleri simgeler. Taraftarlar hiçbir dönemde toplumsal koşullardan bağımsız 
hareket etmemiştir. Buna bağlı olarak bir taraftar davranışı olan küfretme olgusu da toplumdan 
bağımsız değildir. Nasıl ki yaşadığımız her sosyal çevrede küfürle karşılaşıyorsak tribünlerde de 
karşılaşmamız normaldir. Çalışmamız sonunda küfür konusunun cinsiyete dayalı bir yaklaşımdan 
ziyade eğitim ve empati bilinci açısından değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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GÜNDELİK YAŞAMDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA METAFİZİK ÇÖZÜMLER 
İZMİR SUSUZ DEDE TÜRBESİ ÖRNEĞİ

Gündelik hayattın getirdiği problemler karşısında insanlar farklı çözüm yolları ararlar. Çözüm yol-
larından biri de kutsal kabul edilen şeyle bağlantı kurmadır. Bireyler kutsal kabul ettikleri, kendine bu 
gücü verecek yerlere giderek bu sıkıntılarını en aza indirerek rahatlamaktadırlar. Bireyler böylelik-
le hayatın normal seyrine devam ettiklerini düşünmektedirler. Bu projede kutsallık atfedilen nesne, 
mekân, ritüellerle bireysel ve toplumsal yaşamın normalleştirme çabasının İzmir Susuz Dede Türbe-
si örneği üzerinden gözlenmesine çalışılmıştır. Projemizde katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir durumu 
gibi değişkenlere göre türbe ziyaretine gitme sıklığı, dileklerinin benzerliği, bu ziyaretin dini inançla 
uyuşup uyuşmadığı konusundaki görüşleri, ziyaret sonrası hissettikleri psikolojik durum araştırıla-
rak türbe ziyaretinin gizli işlevini gözlemleyebilmek amaçlanmıştır. Ziyaretçileri gözlemleyebilmek 
amacıyla belli gün ve saatte Susuz Dede ziyaret edildi, gözlemler yapıldı. Böylece örneklem oranı 
belirlendi. Türbeyi bir kez ziyaret etmiş kişilerin anket soruları ile görüşleri tespit edildi. Sonuçlardan 
genellemelere varabilmek için bir analiz programı kullanıldı. Bulgular gösteriyor ki; Türbeler özellikle 
kadınların ev dışında vakit geçirilebilecekleri mekanlardır. Genellikle haftanın belirli günü, saatinde 
buluşulan bir ritüeldir.

Belirli günde hep aynı kişiler genellikle kadınlar ziyarette bulunmaktadır. Yaşanan gündelik sıkın-
tılardan kutsal ya da kutsal olmayan olarak bakılsın ziyaret ile rahatlandığı gözlenmiştir. Türbe dua 
veya dileklerinin iletilmesinde bir aracı olarak ziyaret edilmektedir. Dilekte bulunacağı zaman ziyareti 
gerçekleştiren katılımcılar türbeyi araçsallaştırmış olarak yorumlanabilir.

Araştırmalar gösteriyor ki türbe ziyaretçileri türbeyi dileğini sunacağı yer olarak görmekle birlikte 
sosyalleşecekleri yer olarak da görüyor. Ziyaret etmenin temelinde seküler bir başvuruda var. Çünkü 
ziyaretten beklenti yalnızca bireysel bir psikolojik rahatlama. Bu da dilek gerçekleşmese de kişiyi 
yaşama bağlamaya yetiyor.

Sebahat Selin ATICI
Danışman

Selin TUNÇER

PROJE NO: 14

Egemen USLU
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YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA ÖLÇEĞİ İLE LİSELİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE DÖNÜK 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KAYSERİ KOCASİNAN ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ)

Didem AYRANCISenem BÜYÜKÇEKİÇ

PROJE NO: 15

Danışman
Mustafa HİTHİT

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde çevreye yönelik tutumların belirlenerek, çevre kirliliğine 
karşı ve doğayı koruma açısından onlarda farkındalık yaratmaktır. Araştırmanın örneklemini Kocasinan 
Anadolu Lisesinde 9-10-11 ve 12.sınıflarda öğrenim gören 221 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama 
aracı olarak bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunda cevaplayıcıların demografik özellikleri 
ile ilgili sorular ve R-NEP (Revize edilmiş Yeni Çevresel Paradigma ) ölçeği yer almaktadır. Anketler, 
elektronik ortamda (google form) önceden belirlenen dersliklerde, öğle paydoslarında uygulanmış 
ve cevaplayıcılar soruları kendileri okuyup cevaplandırmışlardır. Anket çalışmasıyla toplanan veriler 
bilgisayara girilmiş, veriler SPSS 22.0 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Veri çözümlemede 
aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi ve tek yönlü Anova testi kullanılmış, anlamlılık düzeyi 
olarak p<0.05 alınmıştır. Ölçekteki 1-3-5-7-15 numaralı yargılar “ekolojik tehlike” olarak; 4-6-13-14 
numaralı yargılar “teknolojik üstünlük”, 2-8-9-10 nolu yargılar “doğanın gücü” ve son olarak 11 ve 12 
nolu yargılar ise “insanın üstünlüğü” olarak genellenmiştir.

Verilerin analizi açısından ; genel olarak öğrencilerin çevreye duyarlılıklarının ortalamadan daha 
yüksek olduğu (3,49); kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha doğacı bir dünya görüşünü 
yansıttıkları (N=3,94>2,97) ortaya çıkmıştır. Ancak, yapılan t testi neticesinde öğrencilerin cinsiyetlerine 
göre puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır. (p>0,05) Sınıflar bazında ise 9.sınıf 
öğrencileri daha doğacı, 10.sınıf öğrencileri ise insanı merkeze alan bir tutum içerisindedirler. Yapılan 
One-way Anova testi neticesinde sınıfların yansıttıkları dünya görüşleri puanları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunamamıştır. Öğrencilerin gerek çevreye dönük tutumları gerekse yansıttıkları 
dünya görüşleri cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık yaratmamaktadır.
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SENDİKALARA DAİR ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ: SİLİFKE ÖRNEĞİ
Demokratik toplumlarda devlet gücü karşısında birey hak ve özgürlüklerinin güvencesi yasalar ve 

sivil toplum örgütleridir. Sendikalar ise hem işgücünün haklarını koruma ve geliştirme amacı taşıyan, 
hem üyelerinin mesleki becerilerinin gelişmesini artırmaya çalışan ve demokratik yaşamı güvence 
altına almak için sorumluluk alan demokratik mesleki örgütlerdir. Çalışmamızın amacı öğretmenle-
rin sendikalaşmaya ve var olan sendikalara dair beklenti ve değerlendirmelerini belirlemektir.

Araştırma tarama modelinde hazırlanmış nicel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni 2015-2016 
eğitim öğretim yılında Mersin ili Silifke ilçesinde devlet okullarında görev yapan idareci ve öğretmen-
lerdir. Araştırmanın Örneklemi: “Basit Rastgele Örnekleme”, yöntemi ile belirlenen 211 öğretmendir. 
250 tane çoğaltılan anket formu okullara dağıtılmış ve 219 öğretmenden toplanan anketlerin 8 tanesi 
verilerdeki eksiklerden dolayı geçersiz sayılmıştır Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından 
hazırlanan öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum vb. özelliklerini ve çalıştıkları okul, branşları, 
çalışma yıllarını ve meslekleri ile ilgili düşüncelerini tespit etmeyi amaçlayan 13 sorudan oluşan sos-
yodemografik anket ve yine araştırmacılar tarafından hazırlanan öğretmenlerin Türkiye’de faaliyet 
gösteren eğitim sendikalarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini öğrenmeyi amaçlayan 5’li likert 
tarzında hazırlanmış 29 sorudan oluşan Sendikalara Dair Görüş Anketi kullanılmıştır. Elde edilen ve-
riler SPSS 16.0 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın sonucunda ise sendikalı ve sendikasız öğretmenlerin ücretler ve özlük haklarını ye-
tersiz gördükleri, sendikal mücadeleyi gerekli buldukları, sendikaların birleşerek mücadele etmesi 
gerektiğini düşündükleri halde siyasi ayrışma ve siyasallaşma düzeyinden rahatsız oldukları tespit 
edilmiştir.

Serpil SELVİ
Danışman

Orhan KARAOĞLU

PROJE NO: 16

Gülşehri GÜZEL
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “TIP DIŞI ALTERNATİF VE GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ”
İLE İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Beyzanur İPEKKadriye AYAZ

PROJE NO: 17

Danışman
İbrahim UZUN

Günümüz “modern” tıbbının karşısında “geleneksel” diğer bir deyişle alternatif tıp olarak ifade 
edilen yöntemler vardır. Alternatif tıp beden ve ruh sağlığını korumaya yönelik, kişinin kendisi, ailesi 
ve çevresi ile barıştırılması, kendini daha iyi tanımasını sağlamak amacıyla doğal madde ve özel 
solüsyonlar, farklı tedavi ve egzersiz tekniklerini kullanan özel tıp yöntemlerinden oluşur. Ülkemizde 
halk arasında alternatif tıp ile ilgili çok çeşitli yöntemler kullanılmakla beraber bu yöntemlerin ne 
olduğu, ne sıklıkta kullanıldığına dair yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmada amacımız lise 
öğrencilerinin alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını belirlemek ve bilgi 
düzeylerini ve tutumlarını etkileyen faktörleri saptamaktır.

Araştırmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmamızda iki bölümden oluşan bir anket formu 
kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü araştırmaya katılanların kişisel özelliklerini, ikinci bölümü ise 
öğrencilerin “alternatif tıp” ile ilgili tutum düşünce ve davranışlarını öğrenmeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. Araştırma evrenimiz Mersin Kargıpınarı Anadolu Lisesinde okuyan öğrencilerdir. 
Örneklem grubumuz araştırma evrenimizi temsilen 9.10.11 ve 12. sınıflardan tesadüfi olarak seçtiğimiz 
135 öğrencidir. Örneklem grubumuza “alternatif tıp” ile ilgili tutum düşünce ve davranışlarını öğrenmeye 
yönelik sorulardan oluşan 20 sorudan oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Anket uygulamasından 
elde edilen veriler bir istatistik analiz programı olan SPSS 16 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Verilerin frekans dağılımları ve yüzde oranları tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ankete katılanların %25,2’si tıp dışı 
alternatif ve geleneksel tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu tedavi yöntemlerinin; 
kilo vermek, eklem ağrıları, cilt sorunları ve kanser tedavisi için kullanıldığını belirtmişlerdir. Ankete 
katılanların tıp dışı alternatif ve geleneksel tedavi yöntemleri hakkındaki bilgileri; internet, televizyon, 
akraba, arkadaş ve komşularından edindiklerini ve bu tedavi yöntemlerinin yararlı olduğunu 
belirtmişlerdir. Katılımcılara göre tıp dışı alternatif ve geleneksel tedavi için en fazla kullanılan ürünler; 
bitkisel çaylar, bitkisel haplar, yağlar ve kremlerdir. Anketimize katılanların %85’i televizyonda 
yayınlanan tıp dışı alternatif ve geleneksel tedavi ile ilgili ürünlerin insan sağlığı için yararlı olmadığını 
ve son çare olarak bu tedavi yöntemlerinin kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca alternatif 
ve geleneksel tedavi ile ilgili ürünlerin reklamını yapan doktorların dürüst olmadığını düşünmektedir. 
Anketimize katılanların %17’si tıbbi tedavinin yetersiz olduğu durumlarda büyü ya da muska yoluyla 
insanların tedavi olabileceğine inanmaktadır. Sonuç olarak ankete katılanların yarısı tıp dışı alternatif 
ve geleneksel tedavi yöntemlerinin yarar ve zararları konusunda toplumun bilinçsiz olduğunu 
düşünmektedir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “BESLENME ALIŞKANLIKLARI” 
KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ

Beslenme, günümüzde üzerinde durulan önemli konuların başında gelmektedir. Çocuklarımızın ve 
gençlerin sağlıklı beslenmeleri hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri açısından son derece önemli-
dir. Sağlıksız beslenme zihinsel ve bilişsel gelişim bozukluğu, davranışsal ve ruhsal problemler, obe-
zite gibi sorunlara yol açmaktadır. 19 milyon öğrencinin bulunduğu ülkemizde (yaklaşık 4 milyonu 
liselerde) sağlıklı beslenme hem birey hem de toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu 
nedenle bu çalışma ile lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ile ilgili tutum ve davranışları ince-
lenecektir.

Araştırmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nitel yönünü konuyla ilgili kaynak ve 
belge taraması, oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel yönünü ölçmek için iki bölümden oluşan bir an-
ket formu hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümü araştırmaya katılanların kişisel özellikleri, ikinci bö-
lümü ise öğrencilerin “beslenme alışkanlıkları” ile ilgili tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik 
sorulardan oluşmaktadır. Araştırma evrenimiz Mersin ili Erdemli ilçesindeki özel ve devlet liseleridir. 
Evrenimizi temsilen tesadüfi örneklem yöntemiyle devlet ve özel liselerin 9.10.11 ve 12.sınıflarından 
seçilen 292 kişilik örneklem grubumuza “beslenme alışkanlıkları” öğrenmeye yönelik 29 sorudan 
oluşan bir anket uygulaması yapılmıştır. Anketin sonuçları bir istatistik analiz programı (SPSS 16) kul-
lanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin frekans dağılımları ve yüzde oranları tablolar halinde verilerek 
yorumlanmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrencilerin yarısının sabahları kavatlı yapmadan 
okula geldikleri, büyük çoğunluğunun (%77,4) öğle yemeğini okulda yedikleri, yemekte kebap, döner, 
tantuni, tabldot yemeği, hamur işi ve abur cubur yedikleri, %7,5’inin ise okulda öğle yemeği yemediği 
görülmektedir. Öğrenciler yemek seçerken en çok; yemeğin fiyatına, temiz olmasına, lezzetli olması-
na ve sevdiği yemek olmasına dikkat etmektedirler. Araştırmamıza katılan öğrenciler en fazla; gazlı 
içecek, meyve suyu, ayran-şalgam ve kahve-çay tükettikleri ve öğrencilerin yarısından fazlasının tü-
kettikleri yiyeceklerin son kullanma tarihine dikkat ettiklerini görülmektedir. Araştırmamıza katılan 
öğrencilerin %96,2’sinin evlerinde ev yemeği piştiği ve yemeklerde; ay çiçek, zeytinyağı, tereyağı ve 
hayvan yağı kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamıza katılan öğrencilerin yarısının spor ve diyet yap-
madığı, dengeli beslenmediği ve dengeli beslenme konusunda uzman birisinden bilgi almak istediği 
görülmektedir.

Aleyna Burcu BİLDİRİCİ
Danışman

İbrahim UZUN

PROJE NO: 18
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN YÖNETİCİ ALGILARININ
SOSYOLOJİK ANALİZİ: KARASU ÖRNEĞİ

Nergis GÜNERSedanur YILDIZ

PROJE NO: 19

Danışman
Tahsin AYDOĞAN

Kadınlar cinsiyet temelli ön kabuller nedeniyle günlük hayatın bir çok alanında olduğu gibi iş 
hayatında da çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Erkek egemen yaklaşımlar nedeniyle ya işin doğası 
gereği oluşan zorluklar ya da kasıtlı çıkarılan engeller nedeniyle istihdamda kadın unsuru gereken 
yeri kazanamamaktadır. Aynı şekilde ülke ekonomisine verilen kadın katkısı da bu nedenle oldukça 
düşük düzeyde gerçekleşmektedir.

Bu durum kadın yöneticilik söz konusu olduğunda daha da ağırlaşmaktadır. Yöneticilik konusunun 
erkeklere özgün bir alan olduğu yönünde hakim düşünce kadınların yaşadığı sorunları daha da 
ağırlaştırmaktadır.

Okul çağındaki erkek öğrencilerin toplumsal cinsiyet temelli düşüncelerden etkilenme düzeyleri 
gelecekte kadınlara dolayısıyla kadın yöneticilere karşı yaklaşımda önemli role sahiptir. Kadınlar 
hakkında var olan bir takım ön yargıların özellikle erkek öğrencilerin zihninden mümkün olduğunca 
çıkarılması ortaöğretim düzeyinde verilecek eğitimlerle mümkündür.

Bu kapsamda çalışmamız ortaöğretimde eğitim gören erkek öğrencilerde var olduğu düşünülen 
kadın yöneticiliğe ilişkin tutum ve algıların araştırılarak ortaya çıkarılacaktır. Çalışma özgünlüğü ile 
yeni bilimsel çalışmalara ön açma amacındadır.
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KİME NEYE GÖRE ÖZGÜRLÜK? ÖZGÜR MÜYÜM? ÖZGÜRSEM BENİM RENGİM NE? 
(SAMSUN İLİ AYVACIK İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Lise öğrencilerinin okul, aile ve çevre yaşantılarında özgürlüğünü kısıtlayan nedenleri bulmak, lise 
öğrencilerine göre özgürlüğün rengini ve kendi özgürlük renklerini metafor kullanarak tespit etmek 
amaçlanmıştır.

Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında faaliyette olan Samsun ili Ayvacık ilçesi merkezindeki 
resmi ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Lise öğrencilerine, kendi hazırladığımız 15 sorudan oluşan bir anket formu uyguladık. Çalışmamı-
zın 2. bölümde ise arkadaşlarımıza “Eğer özgürlük bir renk olsaydı, ………. renk olurdu. Çünkü………..” 
sorusu ve sizin özgürlüğünüz hangi renktir? …………. Çünkü…….. sorularını yönelttik.

Cevap kâğıtları 1’den 412’ye kadar numaralandı ve SPSS 16 for windows paket programı kullanı-
larak değerlendirildi.

Elde ettiğimiz sonuçlara göre; öğrencilerin %45’i okulda kendini genellikle özgür hissetmemek-
tedir. Öğrencilerin çoğunluğu (%56) okul idaresinin özgürlüklerini genellikle kısıtladığını belirtmiştir. 
Arkadaşlarımızın çoğunluğu (%65,3) öğretmenlerin özgürlüklerini kısıtlamadıklarını düşünmektedir. 
Cinsiyet değişkeni ile okuldaki kameraların özgürlüğünüzü kısıtlaması arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki vardır (p:0,013). Bu ilişkide kız öğrenciler erkek öğrencilere göre okuldaki kamera-
ların, özgürlüklerini daha çok kısıtladığını belirtmişlerdir. Yurtta kalan öğrencilerin çoğunluğu (%58,2) 
yurt ortamının özgürlüklerini kısıtladığını düşünmektedir. Anneler, kız çocuklarını erkek çocuklarına 
göre daha fazla kısıtlamaktadırlar (p:0,009). Bunun, annelerin yaşadığı çevrenin etkisinden kaynak-
landığını düşünüyoruz.

Öğrenciler özgürlüğü 8 farklı renk olarak tanımlamışlardır. Bu renkler içinde en çok %49,9 ile 
‘mavi’, ikinci sırada ise %38,3 ile ‘beyaz’ tercih edilmiştir. Öğrenciler kendi özgürlüklerini 16 farklı 
renkle ifade etmişlerdir. Kendi özgürlüklerini %31 ile mavi, %20,8 ile beyaz ve %11,6 ile siyah renk 
olarak belirtmişlerdir.

Öğrencilerin özgürlüğün rengi ile kendi özgürlüklerinin rengini ifade etmeleri karşılaştırılınca an-
lamlı ve önemli farklılıklar olduğu görülmüştür. Anne, baba, okul ve çevre baskısı nedeni ile bu farklı-
lıkların oluştuğunu düşünmekteyiz.

Hanife BULUR
Danışman

Sinem PİRDAL

PROJE NO: 20

Esra TÖRE
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YERLİ DİZİLERİN ÖRGÜN EĞİTİME DEVAM EDEN GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ 
VE MODEL ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Ebru GÖKMENİbrahim İPEK

PROJE NO: 21

Danışman
Semra BİLGİN

Bu projenin konusunu yerli diziler ve bu dizilerin gençlerin kimlik gelişimi ve model alma davranışı 
üzerindeki etkileri oluşturur. Araştırmamızın amacı, yerli dizilerin gençlerin kimlik gelişimi ve model 
alma davranışına etkilerini tespit edip, bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu amaçla öncelikle literatür taraması yapılmış, benzer çalışmalar incelenmiş ve bu projenin 
benzerlerinden farklılıkları belirlenmiştir.

Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Samsun İli Atakum İlçesi sınırları içerisinde 
bulunan, ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Tarama modeli esas 
alınarak, Atakum ilçesinde bulunan dört farklı okul türünde öğrenim gören 172 öğrenci (14-17 yaş) 
örneklem olarak seçilmiştir. Farklı okul türlerinin seçilmesinin nedeni, okullar arasında karşılaştırma 
yapabilmektir. Seçilen bu öğrencilere tutum ölçeği anketi uygulanmıştır. Anketin geliştirilmesinde 
uzman görüşüne başvurulmuş, veli ve öğretmenlerle ön görüşmeler yapılmıştır.

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; veli ve öğretmenlerin genel olarak yerli dizilerin gençlerin 
kimlik gelişimini olumsuz yönde etkilediği ve olumsuz model oluşturduğu yönünde görüş bildirdiği 
görülmüştür. Gençlerin çoğunun ankete verdiği cevaplarda ise, olumsuz rol modellerden gerçek 
hayatlarında etkilenmedikleri sonucu çıkmıştır. Bununla birlikte cinsiyete göre farklılıklar yaşandığı, 
kızların aşk içerikli dizilere, erkeklerin şiddet içerikli dizilere daha çok ilgi duyduğu ortaya çıkmıştır. 
Kızların dizilerden erkeklere göre daha çok etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Yine yaşa bağlı olarak 
da farklılıklar ortaya çıkmıştır. Küçük yaş gruplarının yerli dizilerden etkilenme ve model alma 
düzeylerinin büyük yaş gruplarına oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle çocuk ve 
ergenlerin ailelerinin yerli diziler konusunda daha seçici olmalarının ve çocuklarının izlediği dizileri 
kontrol altında tutmalarının doğru olacağı sonucuna varılmıştır.
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SEVGİ EVLERİNDEN KENDİ EVLERİNE: DEVLET KORUMASINDA YETİŞEN BİREYLERİN 
TOPLUMSAL HAYATA KATILIM SORUNU (SİVAS ÖRNEĞİ)

Bu araştırmada devlet koruması altında yetişen çocukların, bu kurumlardan ayrıldıktan sonra sos-
yal hayata katılım süreci ile bu süreçte karşılaştıkları çeşitli sorunlar araştırılmıştır. Araştırma sonu-
cunda toplumun bu dezavantajlı kesiminin sosyal hayata daha sağlıklı bir şekilde katılımına yardımcı 
olmak; bu suretle hem bu bireylerin mutluluğuna, hem de toplumsal refah ve huzura katkı sağlamak 
hedeflenmektedir.

Araştırma keşfedici modele dayalı nitel yöntemler kullanılarak yürütülmüş ve birbirini tamamla-
yan derinlemesine mülakat ile odak grup görüşmesi yöntemleri kullanılmıştır.

Araştırma ile;

• Devlet koruması altında yetişen bireylerde özellikle özgüven ve iletişim gibi sosyal yaşam be-
cerileri ile sorumluluk bilincinin henüz tam olarak gelişmediği,

• Yurt çocuklarına sunulan imkânların bazı aileler tarafından suiistimal edildiği,

• Kurumlardan ayrılan çocukların iş hayatına uyum sağlamada ciddi sorunlar yaşadıkları,

• Bu çocukların kurumdan ayrıldıktan sonra bir işte çalışana ve kendi aile-ev düzenlerini kurana 
kadar boşlukta ve sahipsiz kaldığı ve gençlerin bu durumundan faydalanan kötü niyetli kişilerin 
onları suça sürükleyebildiği,

• Bu çocukların ev kiralamakta zorluk çektiği, yurtta yetişen çocuklara halkın ev vermek isteme-
diği anlaşılmıştır.

Araştırma sonucunda;

• Sosyal, psikolojik ve ekonomik yönden sağlıklı ailelerin oluşturulmasının, korunmaya muhtaç 
çocukların ortaya çıkması daha başlangıçtan engelleyeceği,

• Çocuğun aile yanında desteklenmesine yönelik koruma ve bakım hizmetleri sürdürülmesinin 
yerinde olacağı ancak yardım sonrası denetim işlemlerinin daha sağlıklı yapılması gerektiği,

• Yaz tatillerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda barınan bütün çocuk-
ların katılacağı birkaç hafta sürecek, iletişim, özgüven, sorumluluk gibi konuların uzmanlarca 
işleneceği “eğitim kampları” düzenlenmesinin faydalı olacağı önerilmektedir.

Semanur İPEK
Danışman

Sinan BAYDAR

PROJE NO: 22

Duygu ARAZ
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KADIN CİNAYETLERİNDEKİ CEZA İNDİRİMİ MESELESİ 
(VATANDAŞ VE HUKUKÇU GÖRÜŞLERİ)

Büşra DEMİRALEsra HAŞİMOĞLU

PROJE NO: 23

Danışman
Zekeriya ABANOZOĞLU

Son zamanlarda kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri Türkiye’nin gündemindedir. Özellikle 
kadın cinayetlerinden sonraki yargı kararları ve bu kararlar sonrasında uygulanan ceza indirimi kamu 
vicdanını rahatsız eden bir durum olmuştur. Kamuoyu ve yargı çevrelerinin kadına yönelmiş şiddet 
ve ceza indirimleri hususundaki düşünceleri elbette önemlidir. İnsanları üzen ve toplumu infiale sevk 
eden hususlarda yargıçların nasıl böyle kararların altına imza atabildiği sorgulanması gereken bir 
durumdur. Bu projede kadın cinayetlerindeki ceza indirimi hakkında yargı ve vatandaş çevrelerinin 
görüşlerinin ortaya koymayı amaçladık.

Çalışmamızda verilerimiz, 11 hukukçu ile yaptığımız 5 soruluk görüşme tekniği ve 200 vatandaş ile 
uyguladığımız 14 soruluk anket tekniğine uygun olarak elde edilmiştir.

Özellikle hukukçuların tespitiyle basında yer alan bazı yargı kararlarının kamuoyunda yansıtıldığı 
gibi olmadığı, bazılarının abartıldığı, ceza indirimlerinin bazen gerekli olabileceğini ancak kadın 
cinayetlerinde uygulanıp uygulanmaması noktasında hassasiyet gösterilmesi gereği ortaya 
konmuştur.

Toplumun çoğunluğunun kadın cinayetlerindeki ceza indirimlerini onaylamazken, bu indirimleri 
gerekliliğini savunanlar da oldukça fazladır. Özellikle aldatma ve onurla ilgili hususlarda ceza indirimi 
gerekir diyenlerin oranı yüksektir. Hukukçular ise işe eşitlik ve durumsallık ilkesinden bakmaktadırlar.

Araştırmada sorulan çaprazlama sorularıyla özellikle vatandaşların bazı mahkeme kararlarını 
eleştirdikleri ancak benzer durumun başlarına gelmesi halinde ceza indirimi istedikleri görülmüştür. 
Yani ceza indirimi hususunda kafalar karışıktır.

Araştırma, ceza indirimi konusunda kadınların erkeklere göre ve gençlerin yaşlılara göre daha 
hassas olduğu ve uygulanmaması gerektiği düşündüklerini ortaya koymuştur.
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GÖNÜLDEN SESLER SOKAĞI

Berat İNCEBALDIR

PROJE NO: 1

Danışman
Resmiye KOÇ

Şüphesiz ki bir toplumu en doğru şekilde yönlendirenlerden birileri de edebiyatçılardır. Edebiyatçılar 
içerisinden kendimize şairleri konu aldığımızda gördük ki, tıpkı diğer edebiyatçılarda olduğu gibi 
günümüzde değişen yaşam tarzları, gelişen teknoloji sonucu, şairlerimize yeteri kadar önem 
verilmemektedir. Azalan ilginin neticesinde, içlerine çekilen şairleri bu buhrandan kurtarmak ve 
insanlara şiiri sevdirip, ruhlarına edebi zevk vererek, şiirin güzelliğini içlerine işlemek için “GÖNÜLDEN 
SESLER SOKAĞI” modeli yapılması kararlaştırıldı. Literatür taraması ve proje karşılaştırılmaları yapıldı.

Gönülden sesler sokağı; herhangi bir sokakta bulunan sıralı dizili ağaçlardan her birisi ünlü 
şairlerden bestelenmiş bir şiire aittir. Ağaçlar üzerinde bulunan dokunma sensörü sayesinde, kişi 
sensöre dokununca şarkı otomatikman çalmaya başlamaktadır. Sokağın girişindeki tabela sayesinde 
çalan şarkının bir şiire ait olduğunu bilen kişi, ağacın üzerinde şiirin kime ait olduğu hakkında 
bilgi yazmadığından, meraklanacak ve o şiir hakkında araştırma yapacaktır. Şiir ve mekan ilişkisi 
incelendiğinde, şiir ve mekan arasında gayet güçlü bir ilişki olduğu ve beraber, kalabalık olunan 
ortamlarda şiirin paylaşılarak daha çok sevildiği görülmüştür.

Öncelikle, azalan şiir sevgisini belgeyle göstermek adına farklı özellikleri göz önüne alınarak 
rastgele seçilen 3 okulun, yine rastgele seçilen öğrencilerine bir anket uygulandı. Anket sonucu 
şiir sevgisi eksikliği saptanarak, bu üç okuldan herhangi birisi seçilmiş, o okulun bir koridoruna 
“GÖNÜLDEN SESLER SOKAĞI” modeli uygulanmıştır. Geçen bir hafta sonunda, aynı okulda daha önce 
anket yapılan öğrenciler tekrardan seçilerek aynı anket soruları sorulmuştur. Ortaya çıkan sonuç, şiir 
sevgisinin yükseldiğini göstermektedir. Yapılan proje sonucu ve önerisine göre, “GÖNÜLDEN SESLER 
SOKAĞI” modeli bir şehrin sokaklarına ne kadar çok uygulanırsa, o düzeyde şiir sevgisi artacaktır.
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EZBER BOZAN EDEBİ YAPBOZ
Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortaöğretimde büyük bir öneme sahiptir. Bu ders okulda temel 

derslerden olmakla birlikte ülkemizde üniversiteye giriş sınavının ikinci aşaması olan LYS’de de 
elli altı sorunun sorulduğu bir alandır. Edebiyat sadece ders düzeyinde değil dünyaya bakış açımız, 
olaylara ve insanlara olan yaklaşımımız, genel kültürümüz gibi pek çok yönden de bizi besleyen bir 
bilim dalıdır. Bu kadar önemli olmasıyla birlikte pek çoğumuz ezber yöntemiyle bu derse çalıştığımız 
ve zamanla ezberlediğimiz bilgileri unuttuğumuz için edebiyat dersi bize zor gelir. Biz de ezberlemek 
yerine alternatif bir yöntem kullanarak sanatçılarımız hakkındaki bilgileri daha kalıcı izli ve daha 
eğlenceli bir şekilde öğrenebilir miyiz düşüncesiyle yola çıktık. Günlerce ezberlemeye çalıştığımız bu 
sanatçılara ait görsellerle birlikte eserlerine çalışırsak çağrışım yoluyla öğrenme daha kalıcı olabilir 
mi? Sorusu projenin ilk çıkış noktasını oluşturdu.Bu amaçla okulumuzdaki 11. Sınıf öğrencilerinden 
görüşme yöntemiyle bilgiler topladık. Yaptığımız görüşmeleri kayıt altına da aldık. Bu görüşmelerde 
arkadaşlarımıza yedi edebiyatçımızın fotoğrafını gösterdik ve kim olduklarını söylemelerini istedik. 
Gösterdiğimiz sanatçıların tamamını 11. Sınıf edebiyat dersi konuları içinde bulunan sanatçılardan 
seçtik. Buradan çıkan sonuca göre edebiyatçıların yeterince tanınmadığını tespit ettik. Ezberlemeden 
öğrenmenin alternatifi olabilecek, eğlendirebilen bir eğitsel oyun tasarladık. Sanatçıların fotoğrafları 
ve altında sanatçılarla ilgili soruların bulunduğu bir yapboz hazırladık.

Böylece eğlenmiş, öğrenmiş, sosyalleşmiş olacağımızı ve görsel zekâmızı da kullanarak daha 
kalıcı öğrenmeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin öğrencilerin pasif 
kaldığı ezberden ibaret, sıkıcı bir ders değil; öğrencilerin aktif katılım sağladıkları, eğlenceli ve bir o 
kadar da zevkli bir ders olduğunu hazırladığımız oyunumuzla kanıtlamış olduğumuza inanıyoruz.

Elif KEMAN
Danışman
Fatma KAYA

PROJE NO: 2

Ayşenur ÇELİK
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DİVAN ŞİİRİNİN MAZMUNLARIYLA SATRANÇ OYUNU: “SATRANC-I AŞK”

Aslı Beyza TÜTÜNCÜCeren HALTAŞ

PROJE NO: 3

Danışman
Selim GÖK

Geleneksel kültürümüzün ve edebiyatımızın bir parçası olan divan şiirini lise öğrencilerine 
sevdirmek; divan şiirinin soyut, anlaşılmaz, hayatla bağlantısı olmayan bir edebiyat ürünü algısını 
ortadan kaldırmak ve günümüz lise gençleri arasında bu edebî mirası daha kolay ve zevkli bir biçimde 
öğretmek amaçlanmıştır.

Lise öğrencilerine uygulanan anketler neticesinde öğrencilerin divan şiirini anlayamadıkları 
ve divan şiirinden zevk almadıkları tespit edilmiştir. Bu sorunu çözme ve öğrencilere divan şiirini 
sevdirme amacıyla divan şiirinin mazmunlarından dünyasından seçilmiş “sevgili, âşık ve rakip” ana 
kahramanlarının ve divan şiiri unsurlarının bir satranç oyununa aktarımı sağlanmıştır. Divan şiiri 
mazmunları görsel olarak tasarlanmış ve projeyi hazırlayan öğrenciler tarafından sembolik olarak 
çizilmiştir. Çizilen görsellerle “divan şiirinin kurallarına göre” oynanan satranç oyunu sayesinde hem 
lise gençlerinin edebî kültüre olan bakış açıları değişecek hem de klasik edebiyatın divan şiiri kısmı 
günümüz şiir sanatından kopmadan öğrenilebilecektir. Ayrıca öğrencilerin divan şiirinden öğrendikleri 
bilgilerin , halk edebiyatı ve modern edebiyata aktarımı da sağlanmış şiir okuma ve anlama konusunda 
olumlu dönütler alınmıştır.

Satrancı oynayan öğrencilerin büyük bir kısmı divan şiirine olumlu algı geliştirmiştir. Öğrencilerin 
divan şiiri öğrenme istekleri, divan şiirinden öğrendikleri bilgilerin kalitesi ve kalıcılığı %80 artmıştır. 
Özetle tasarlanan “Divan Şiiri Satrancı” ile hem lise gençlerinin divan edebiyatına olan bakış açıları 
değişecek hem de modern bir yaklaşımla geleneksel şiir sanatı öğretimi yapılabilecektir.
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ÇAYHANEM ÇAY TADINDA KÜTÜPHANEM
PROJE AMACI: Bayburt ilindeki çayhanelerimizde küçük çaplı da olsa kütüphaneler kurulmasına 

öncülük etmek, okuma kültürünü yaygınlastırmak; okuyan insan başarılıdır, saygındır, imaj sahibidir, 
ileri görüslüdür, bilgilidir mesajını çayhaneler aracılığıyla topluma ulaştırmaya çalısmak.

KULLANILAN YÖNTEMLER VE İŞLEMLER: Çayhanelerimizde (kahvehane) insanların vakit 
geçirmek, oyalanmak için oynadıkları iskambil, okey, tavla vb. oyunların yerine insanlığa faydalı roman, 
öykü, siir, deneme vb. yazınsal türleri okutmaya çalısmak ve bu faaliyeti geliştirerek çayhanelerde bir 
okuma kültürü oluşturmak ve insanlarımızı faydasız uğraşılardan kurtarmak istedik. İlimizin farklı 
noktalarında hizmet veren çayhaneler üzerinde projemizle alakalı çalısma yaptık. Bu çayhanelere 
gittik ve onların işletmecileri ile görüştük ve projemize tam destek aldık. Ayrıca hâlihazırdaki çayhane 
müsterileriyle de anket çalışması yaptık. Ilimiz Halk Kütüphanesi Müdürü ile görüşme yaptık. 
Kütüphaneden kitap temini konusunda destek istedik. Atıl halde bulunan kitapları alarak çayhanelere 
ulastırdık. Bu destekle birlikte çayhanelerimize okuma kültürü ile ilgili afişler hazırlatarak astırdık. 
İlimiz Belediye Baskanı ile de projemiz hakkında görüstük ve belediyemizden kitap temin ettik.

GÖZLEM/VERİ/BULGULAR: 

1.Asama: Çayhanelerimizde kitaplıklar olusturulmasına öncülük ettik. Bu kitapları belediyemizden, 
kahve müsterilerinden ve gönüllü ögrenci arkadaslarımızdan temin ettik.

2.Asama: Kahveciler odasının desteğiyle okuma konusunda hazırladığımız afişleri çayhanelerimize, 
müşterilerin görebilecegi yerlere astık. 

3.Asama: Çayhanelere gelen müşterilerin bu kitaplara ilgi duyduklarını ve gencinden yaşlısına bu 
kitapları okuduklarını gözlemledik.

SONUÇ: Yaptıgımız çalısma sonuçlarına dayanarak çayhanelerimizde okuma kültürünü teşvik 
ettik. Bayburt’taki çayhaneleri birer küçük kütüphaneye dönüstürdük. Kitap okumanın yeri ve zamanı 
olmadığını ifade etmeye çalıştık.

Esad Burak POLAT
Danışman
Zekayi TEPİR

PROJE NO: 4
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EDEBİYAT ÇEMBERİ-OYUNLA ÖĞRENİYORUM EDEBİYATTAN KORKMUYORUM

Berfin BORATuba SAYILGAN

PROJE NO: 5

Danışman
Osman KIZAR

Türk edebiyatı dersi her zaman çekinilen bir ders olmuştur. Edebiyat konularının fazlalığı öğrencilerin 
gözünü korkutmakta ve çalışma isteklerini kırmaktadır. Özellikle LYS edebiyat konularının kapsamı 
ve derinliği öğrencileri farklı öğrenme şekilleri aramaya yöneltmiş durumdadır. Bu düşünceden 
hareketle sözü edilen projede öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin daha kolay 
öğrenebilmesini sağlamak amacıyla ‘’Edebiyat Çemberi’’ adlı oyun tasarlanmıştır.

‘’Edebiyat Çemberi’’ adlı oyun Trivial Pursuit ismindeki genel kültür oyunundan esinlenilerek 
hazırlanmıştır. Bu oyunda 6 farklı kategoride toplam 2400 soru bulunmaktadır. Bu kategoriler ‘’Halk 
Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı, Milli Edebiyat, Cumhuriyet Dönemi Türk 
Edebiyatı ve Batı Edebiyatı ‘’ dır. Hazırlanan sorular mümkün olduğunca fazla bilgi içermekte olup kısa 
cevaplı sorulardır. 400 kartın her birinin, bir yüzünde sorular diğer yüzünde ise cevaplar bulunmaktadır.

Oyun ne kadar çok oynanırsa aynı soruların sorulma olasılığı da artacağından öğrenme daha 
sağlam bir şekilde gerçekleşecektir. Bu durum düşünülerek oyun alanının tasarımı oyunun adından 
da anlaşılabileceği gibi yuvarlak olarak düşünülmüştür. Böylece öğrenciler daha fazla soruyu 
cevaplamak mecburiyetinde kalacaklardır.

Bu projede öğrencilerin arkadaşlarıyla tatlı bir mücadele içinde, eğlenerek öğrenebilecekleri, 
alternatif bir öğrenme şekli olarak bir edebiyat oyunu tasarlanmıştır. Tasarlanan oyunun edebiyat 
dersine karşı oluşmuş olumsuz ön yargıları bitireceği ve öğrencilerin edebiyat dersine bakış açılarını 
değiştireceği düşünülmektedir.
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FİKİR SOFRASI
Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı oldukça düşüktür. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını nasıl 

kazandıracağımız ülkemiz için oldukça önemli bir problemdir. Bu sebeple edeiyat alanında FİKİR 
SOFRASI ETKİNLİĞİNİ incelemeye karar verdik. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerin eleştiresel okuma 
becerilerinin gelişeceğine, kitap okuma oranlarında artış olacağına, edebiyata olan ilginin artacağına, 
öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade ederken daha inanılmaktadır.

Projemizin amacı öğrencilere kitap okuma alışkanlığının çeşitli yollardan kazandırılmasıdır.
Bu etkinlikler kapsamında FİKİR SOFRASI ETKİNLİĞİ’nin oldukça faydalı olacağına inanılmaktadır.
Öğrencilerin neden kitap okumayı sevmediklerini, kitap okumaya neden zaman ayırmadıklarını tespit 
etmek ve tüm yönleriyle sorunları ortaya koyarak çözüm önerileri üretmek amaçlanmıştır.

Kitap okumanın önemi hakkında ilk bölümde verdiğimiz genel bilgileri takiben konuyu daha da 
özelleştirerek öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına olumlu katkı sağlayacağına inandığımız FİKİR 
SOFRASI kapsamında geniş bir araştırma yaptık.

Projemizde uzman görüşlerini yansıtmak adına yaptığımız röportajları ve öğrencilerin genel 
kanaatini yansıtmak adına uyguladığımız röportajları değerlendirmeleriyle paylaştık. Hem uzman 
görüşünün hem kitlesel görüşün hipotezimizi desteklediğini gördük.

Öğrencilerin belirli bir kitap okuma alışkanlıklarının olmadığı ve bu konunun ülkemiz için ciddi bir 
sorun olduğu, öğrencilerle yapılan anketler sonucunda okullarda öğretmenlerin öğrencilerin hoşuna 
gidebilecek kitapları önermediği,kitap okumanın önünde fazla ödevlerin ciddi bir engel olduğu, 
öğrencilerin boş vakitlerinin çoğunu kitap okumanın dışındaki aktivitelere ayırdıkları, öğrencilerin 
macera, tarihi, bilim kurgu kitaplarını okumayı daha çok sevdikleri,arkadaş tavsiyelerinin ve 
okudukları bir kitap hakkındaki düşüncelerini bir mecliste toplanıp tartışılmasının (FİKİR SOFRASI) 
kitap okumaya teşvik edebileceği, okuyacakları kitapların daha çok ilgilerini çeken bir konuda 
olmasına dikkat ettikleri, Fikir Sofrası etkinliğinin kitap okuma üzerinde yararlı olacağı, Fikir Sofrası 
etkinliğinin Türk Edebiyatı’na olan ilgiyi arttıracağı, Fikir Sofrası etkinliğinin kitap okumaya olan ilgiyi 
arttıracağı, eleştirsel okumanın kitap okuma üzerinde ciddi bir önemi olduğu görülmüştür.

Furkan KARAŞ
Danışman

Şamil ÇAN

PROJE NO: 6

Abdulkadir TOPRAK
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ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ GENÇLERİN ŞİİR ALGI VE İLGİSİNİN OLUŞMASINDA SOSYAL 
MEDYANIN ETKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ)

Fatmanur DOĞU

PROJE NO: 7

Danışman
Sema AYKAL

Daha bundan on on beş yıl öncesine kadar bilgiye ulaşmada kütüphanelerdeki ansiklopediler 
başroldeyken teknolojinin gözle takip edilemeyecek kadar hızlı gelişmesi sonucunda mucize icat internet, 
bilginin paylaşıldığı merkez olmuştur. Bu alan sadece bilgi tüketim alanı olarak kalmayıp bireylerin de 
kalbine hitap eden estetik zevk ve anlayışı harekete geçiren paylaşım ortamı olarak da karşımıza sosyal 
paylaşım siteleri çıkmaktadır.

Bu paylaşımlara bakıldığında özellikle güzel sanatlardan olan şiir türünün dalga dalga yayıldığını 
görüyoruz. Değişik şiir akımlarının boy gösterdiği sosyal medyada gençlerin doğal olarak bundan 
etkilenmesi hoş görülebilir, ancak bu paylaşımlar ne derece doğru ellerden ve doğru haliyle paylaşılıyor. 
Asıl sorun burada başlıyor işte! Biz de şiir algı ve ilgisinin sosyal medya aracılıyla ortaöğretim 16-18 yaş 
aralığındaki öğrencilerde hangi seviyede olduğunu ölçmek istedik. Bu bağlamda farklı okul türlerinde 
olan 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yukarıdaki söylediğimiz ölçütlerde bir anket hazırlayarak bunu uyguladık. 
Bu anketi değerlendirmede üç ana başlıkta sınıflandığımız soruları tablo yöntemiyle belirterek sonuçları 
oluşturduk.

Uyguladığımız anket sonucunda anlaşılmıştır ki örneklemimizi oluşturan öğrenciler sosyal medyayı 
aktif kullanmakta ve popüler şiir sayfalarını takip etmektedir. Ayrıca bu sayfalardaki şiir ve şairlere 
ilgi duyarak az da olsa amatörce karalamalar yaptıkları ve bunları da yine amatör şiir sayfalarında 
paylaştıkları görülmüştür.

Bütün bunlara ek olarak sosyal medyanın güvenilirliği tartışma konusu iken bu şiir sayfalarındaki 
paylaşımların da ne kadar sahici olabileceği düşünülecek olursa ortaöğretimin ilgili birimi Milli Eğitim 
Bakanlığı kendi denetiminde sosyal medya paylaşım sitelerini oluşturabilir ve önerilerde bulunulabilir.
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OKUL TÜRÜNE GÖRE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI
Yaşamış olduğumuz dönem teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle 

bilgiye ve okunacak materyallere ulaşmak kolaylaşsa da düzenli ve sistemli bir şekilde okuma 
alışkanlığı konusunda belirlenen hedeflere ulaşım söz konusu değildir.

Bu projenin amacı okul türlerine göre ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını belirlemek 
ve kitap okumalarının önündeki engelleri tespit ederek okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı 
sağlamaktır.

Araştırma, farklı programlarda eğitim öğretime devam eden fen, anadolu, meslek lisesi olmak 
üzere 3 okulda uygulanacak, okuma alışkanlığının okul programı, sınıf düzeyi ve alan unsurlarına 
göre gösterdikleri farklılıklar incelenmiştir. Verilere anket uygulama ve mülakat yapma yöntemleri 
ile ulaşılacaktır. Araştırmanın nicel verileri danışman öğretmen tarafından geliştirilen “Okuma 
Alışkanlık Anketi” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanacaktır. Araştırma amacı doğrultusunda 
yapılacak mülakata yönelik soru havuzu oluşturulmuş, bu sorularla ilgili edebiyat öğretmenleri ve 
alan uzmanlarından görüşler alınmıştır. Mülakatların yüz yüze yapılması, verilen cevapların kişinin 
izni ve bilgisi dâhilinde dijital ortama kaydedilmesi daha sonra deşifre edilerek yazıya aktarılması 
düşünülmektedir.

Araştırma sonucunda öğrencilerin okumayı tercih ettikleri okuma materyalleri, bu kitapların türleri 
ve konuları, okuma konusunda en çok kimlerden etkilendikleri, kitapları temin etmeleri ve kütüphane 
kullanma durumları, boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, kitap okumaları önündeki engellerin 
neler olduğu tespit edilmiştir. Bu maddeler mülakatlarla derinleştirilmiştir.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılmasıyla ilgili olarak: Boş zamanlarının planlanması, güncel 
kitaplara ulaşmalarının kolaylaştırılması, okuma konusunda sürekli motive edilmeleri ve okuma 
alışkanlığı kazanana kadar kitap okumalarının takip edilmesi, bununla ilgili yarışmalar düzenlenmesi, 
okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Zeliha SARI
Danışman
Ercan DENİZ

PROJE NO: 8

Fatma DENLİ
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MUSTAFA KUTLU’NUN BAHÇESİ 
(TÜRK EDEBİYATINDA ÇİÇEK KÜLTÜRÜ: MUSTAFA KUTLU ÖRNEĞİ)

Yunus KESKİNMuhammet Halil ÖNAL

PROJE NO: 9

Danışman
Kürşad ÖZDEMİR

Bu projede günlük yaşamın mutluluk ve huzur kaynağı olan, bütün medeniyetlerin olduğu gibi İslam 
medeniyetinin de önemli bir parçası olan çiçeklerin Mustafa Kutlu’nun eserleri marifetiyle Türk kültür 
ve medeniyeti ve özellikle Türk edebiyatındaki yeri üzerinde durulmuştur. En eski örneklerinden en 
yeni modern örnekleriyle çiçeklerin Türk edebiyatında nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı belirlenmiştir. 
Mustafa Kutlu’nun günlük hayatında çiçeklere verdiği önemden bahsedilmiştir. Huzur kaynağı olarak 
gördüğü çiçekleri yazın hayatında çokça kullandığı ve böylece hem kendine hem de okurlarına 
betonlaşan ve dolayısıyla duygusuzlaştırıp mutsuzlaştıran modern yaşamdan kurtuluş aracı olarak 
sunduğu üzerinde durulmuştur. Kitaplarında sıkça kullandığı çiçekler tespit edilmiş bu sırada lise 
öğrencilerin ne kadar az çiçek ismi bildiği görülmüş öğrencilerimizin neredeyse tamamının kırsalda 
doğa ile iç içe olmalarına rağmen yakından gördükleri çiçekleri bile tanımadıkları fark edilmiştir. Bu 
çalışma sayesinde öğrencilerimize birçok çiçek tanıtılmıştır. Mustafa Kutlu’nun Klasik Türk Edebiyatı 
şairleriyle gibi hatta onlardan daha fazla çeşitte çiçek ismini eserlerinde zikrettiği belirlenmiş 
kitaplarının kapaklarından başlamak üzere çok farklı şekillerde ve amaçlarda çiçekleri eserlerinde 
kullandığı gösterilmiştir. Duyguların dili olarak gördüğü çiçekleri eserlerinin bir parçası haline getiren 
Mustafa Kutlu’nun modernizme olan isyanını çiçekler sayesinde ifade ettiği ayrıca çiçekleri sevmenin 
birbirimizi sevmek analıma geldiği görülmüştür..
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AÇIK UÇLU YAPILAN TÜRK EDEBİYATI SINAVLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE OBJEKTİFLİK SORUNU

Türk Edebiyatı dersinde sınavlarda sorulan çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurmalar gibi soru 
tiplerinin her öğretmen tarafından kabul görmüş net bir cevabı varken; açık uçlu sorular yoruma açık 
olduğundan cevap öğretmenden öğretmene değişiklik gösterebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, açık uçlu sorulardan oluşan Türk Edebiyatı 10. sınıf seviyesine ait sınav 
kâğıtlarının Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerince nasıl değerlendirildiği ortaya koymasıdır. Ayrıca 
diğer branşlara da katkı sağlayacaktır.

Araştırmanın yöntemi “doküman incelemesine dayanan ve tarama modeliyle gerçekleştirilmiş 
betimsel” bir çalışmadır.

Projenin amacı doğrultusunda hazırlanmış olan sınav Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesinde 
öğrenim gören 20 öğrenciye uygulanmış, öğrencilerin yapmış oldukları sınavlar çoğaltılarak farklı 
cinsiyetteki ve kıdemlerdeki 17 öğretmenin değerlendirmesine sunulmuştur. Her soru için tablolar 
oluşturulmuştur. Bulgulardan elde edilen genel sonuçlar şunlardır:

• Aynı öğrencinin aynı soruya verdiği cevap farklı öğretmenler tarafından farklı puanlarda (aynı 
cevap 0-10 olarak) değerlendirilmiştir.

• Bir öğrencinin sınav puanı; bir öğretmen tarafından 32, bir başka öğretmenin tarafından 82 
olarak verilmiştir.

• Soru kökü değiştikçe öğretmenlerin o soruya verdiği puanlar değişmiştir.

• Toplam puanların aritmetik ortalamasına bakıldığında aynı sınav kâğıdına en az ve en fazla 
verilen puanlar öğretmenin cinsiyetine göre büyük farklılık göstermemektedir.

• Toplam puanların aritmetik ortalamasına bakıldığında aynı sınav kâğıdına en az ve en fazla 
verilen puanlar öğretmenin kıdeme göre farklılık göstermektedir. Kıdemi fazla olan öğretmenler 
daha yüksek puan vermişlerdir.

• Öğrencilerin sınav kâğıtlarına verilen puanlar, genel olarak 5-10 puan arasında değişiklik 
göstermektedir. Bazı sınav kâğıtların puanlamasında çok fazla puan aralığı bulunmaktadır.

Safiye KOCAK
Danışman

Mehmet KONUKCU

PROJE NO: 10

Huriye ARAS
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EDEBİYAT EĞİTİMİNDE DERS KİTABI VE METİN

Betül DURUBüşra ÖZYURT

PROJE NO: 11

Danışman
Vahap ÇETİN

Araştırmamıza ilk önce Türk Edebiyatı dersinin genel amaçları ve kazanımları hakkında bilgi 
toplayarak başladık. Daha sonraki aşamada ders kitabının 1. ve 2. ünitesinde yer alan örnek metinleri 
inceleyerek devam ettik. Metin türlerini ve miktarlarını tespit edip öğrenciler açısından uygun olup 
olmadığı kanaatine ulaşmaya çalıştık. Bunun sonucunda metinleri anlamamız açısından biraz güç ve 
sayısı bakımından fazla olduğunu tespit ettik. Bazı metinlerin kazanımları açısından eksik olduğunu 
bazı kazanımları da karşılayan metinlerin olmadığını da tespit ettik.

Bunun sonucunda metin çokluğu yerine metnin o kazanımları içermeleri gerektiğini daha uygun 
bulduk. Metinleri anlamakta güçlük çektiğimiz için bazı yazılı kaynaklardan yararlanma ihtiyacı 
hissettik. Bundan da anlaşılacağı gibi metinleri incelerken kaynaklardan yararlanılıyor yani metinler 
ağır bir dile sahip olduğu için güçlük çekiliyor. Belki araştırma yeteneğimizi kazanma açısından iyi olsa 
da anlaması zor metinlerle karşılaşıyoruz ve bu öğrenciyi yorup, dersten uzaklaştırabilir. Bu durumu 
ortadan kaldırmak için metin seçiminin çok iyi yapılmasının gereği ortaya çıkmaktadır.
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DİLİN ÖZÜDÜR DEYİMLER, HALKIN SÖZÜDÜR DEYİMLER
Geçmiş dönemlerden günümüze atalarımız çeşitli olaylar, durumlar, kişiler, hayvanlar ya da 

nesneler hakkında birkaç kelime ya da bir cümle ile ne de güzel özetlemiştir düşüncelerini. Sevinçler, 
üzüntüler, yaşanmışlıklar kısa ve öz ve bir o kadar da etkili bir biçimde günlük yaşamlarında kullanılan 
birkaç kelimeye sığabilmiştir. İşte bütün bu hayata dair kısa öz anlamlandırmalar atasözleri ve 
deyimlerle gerçekleştirilir.

Bizim insanımızın bize dair en net tasvirlerini görürüz bizler deyimlerde ve atasözlerinde. Başımızın 
tacı, gözümüzün nurudur atasözlerimiz ve deyimlerimiz. Bu çalışmada toplumsal hafızamız ve 
yaşam kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olan deyimlerimizin ilkokul ve ortaokul seviyesindeki 
öğrencilerimize daha eğlenceli ve kalıcı bir şekilde öğretilmesi için bir materyal geliştirme çalışması 
yapılmıştır. Türk Dil Kurumu Atasözü ve Deyimler sözlüğü dikkatle taranarak içinde bitki, hayvan, 
sebze ve meyve isimleri geçen 100 deyim belirlenmiştir. Bu deyimlerle ilgili çeşitli resim ve tasarımlar 
araştırılmış, araştırmacılar tarafından çeşitli bitki ve hayvan figürleri çizilerek İlkokul ve ortaokul 
seviyesindeki öğrencilere deyim öğretiminde kullanılabilecek bir öğretim materyali elde edilmiştir. 
Geliştirilen yöntemin deyim öğretiminde farklı ve yenilikçi bir anlayışı ortaya koyduğu söylenebilir.

Sezgi ÖZTÜRK
Danışman

Erşah KAYAPINAR

PROJE NO: 12

Buse Başak ÖZDEMİR
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MASALLARIN İÇERDİĞİ MESAJLARIN İNCELENMESİ: 
ÇOCUKLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Ece Su AĞDAŞ

PROJE NO: 13

Danışman
Necla Şükran GERÇEKER

Çocuğun iç dünyası, masallarla oluşan hayal dünyasına çok benzemektedir. Çocuğa değerler 
eğitimi, masal estetiği ile kolayca verilebilmektedir. Ayrıca, masallar, çocukların eşsiz his ve hayal 
dünyalarını geliştirerek onları soyut düşünceye hazırlamaktadır.

Masallar bu işlevlerini, ancak, edebi ve pedagojik uygunluk içinde gerçekleştirebilirler. Bu çalışmanın 
amacı; masalların incelenmesi, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklar üzerinde bıraktığı 
olumlu ve olumsuz etkilerinin tespit edilmesidir.

Bir grup öğrenci aracılığıyla bütünü yansıtan, kesitsel ve tamamlayıcı nitelikte olan bu araştırma 20 
Kasım 2015 - 18 Ocak 2016 tarihleri arasında Edirne’de ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
amacıyla hazırlanan form ve resim uygulamalarına, Edirne ilinde bulunan Fevzipaşa İlkokulu, 
Cumhuriyet İlkokulu, Edirne Merkez Kurtuluş İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Mehmet Ruşen Erkurt 
Ortaokulu olmak üzere 5 okuldan 100 öğrenci katılmıştır.

Uygulama aşamasında öğrencilerden seçilen masallar doğrultusunda resimler çizmeleri ve bu 
resimleri yorumlamaları istenmiştir. Öğrencilerin farklı anlatım ve içerik özelliklerine sahip masallarda 
renk kullanımını değiştirdikleri gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların masal içeriğinden 
etkilendikleri, masallardaki mesajları olumlu ve olumsuz olarak ayırabildikleri görülmüştür. Gözlemler 
doğrultusunda uzman görüşüyle analiz yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
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SANATIN VE ESTETİĞİN RÜZGÂRI, İSTANBUL’UN EFENDİSİ LALE
Lale Anadolu topraklarında doğmuştur. Değişirken devam eden, devam ederken değişen, 

sonsuzluğa akıp giden zaman içerisinde Selçukluların, Osmanlıların elinde suya çizilen ebru olmuştur. 
Udun, tamburun tellerinde şarkı olmuştur. Kelimelerle ifadesini bulup şiir olmuştur. Ustasının elinde 
hat olmuştur. Padişah kaftanlarına, saray eşyalarına süs, motif olmuştur. İstanbul´un fethi ile birlikte 
İstanbul´a gelen lale, İstanbullu olmuştur. İstanbul´u seven lale bu topraklarda daha da büyüyerek 
İstanbul´un çiçeği olmuştur. İstanbul´da da sadece çiçek olarak kalmayan lale, edebiyat, sanat, 
estetik, camii, mescit, türbe ve medrese gibi mimari yapıların duvarlarında motif ve imge olarak 
kullanılmıştır. Biz bu çalışmamızla bir çiçeğin insanın estetik algısını ve yaşam düşüncesini nasıl 
etkilediğini ortaya koymayı amaçladık.

Edebî eserlerin diğer bütün sanat eserleri gibi üretildiği toplumdan uzak kalmadığı, bizzat ortaya 
çıktığı toplumun estetik algısını ve yaşam algısını yansıttığı bilinmektedir. Bu bağlamda Osmanlı 
edebiyatı da Osmanlı insanından ve dönemin sosyal olaylarından bağımsız düşünülemez. Osmanlı 
saray ve halk kültüründe sembolik kullanımlara sahip olan lale çiçeği, zamanla bu sembolik 
kullanımına ilave olarak pek çok sanat dalında ve edebiyatta kullanılan önemli temalardan biri hâline 
gelmiştir. XV. yüzyılda Fatih döneminde bir kültür bitkisi hâline gelen lale hayatımızın her alanında 
kendisine estetik bir yer bulmuş ve sanatın ve estetiğin rüzgârı, İstanbul’un baş tacı olmuştur.

İbrahim Halil YILDIRIM
Danışman
Riza ALTINOK

PROJE NO: 14

Halitcan TURAN
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BİR KIVILCIM YAZARLIK ATÖLYESİ

Hatice YEŞİLKAYASacide KAYHAN

PROJE NO: 15

Danışman
Ahmet YALÇIN

İnsanoğlu varlığını kendini ifade ederek ortaya koymaktadır. Yazma insanın kendini ifade etmede 
kullandığı en etkili ve en çok tercih ettiği bir eylemdir. Yazmanın ön şartı ise iyi bir okur olmaktır. 
Yapılan araştırmalarda okuma ve yazma kültürü açısından Türkiye’nin bu konuda çok gerilerde 
olduğu görülmektedir. Aynı durumu okulumuzda da gözlemlenmektedir. Okulumuzda okuma 
ve yazma kültürünü geliştirmek ve yayınlaştırmak için “Bir Kıvılcım Yazarlık Atölyesi” çalışmasını 
başlattık. Böylelikle bu kıvılcım ile okuryazarlık kültürünün toplumumuzda hak ettiği yere çıkmasına 
katkıda bulunmuş olacağız. Okulumuzda okuma yazma kültürü ile ilgili durum tespiti için bir 
anket yaptık. Ankete 300 öğrenci katıldı. Anket uyguladıktan sonra 50 öğrenciyle görüşme yapıldı. 
Elde edilen sonuçlar değerlendirildi. Sonra bu sonuçlar okul konferans salonunda öğrenci ve 
öğretmenlere duyuruldu. Böylelikle okulumuzda bir farkındalık oluşturuldu. Bu çalışmalardan sonra 
gönüllü 25 öğrencinin katıldığı “Bir Kıvılcım Yazarlık Atölyesi” oluşturuldu. Bu atölyede Türk ve Dünya 
edebiyatının önemli yazarlarının eserleri incelendi. Sonra hikâye ve deneme yazma ile ilgili olarak 
danışman öğretmenimizden destek alındı. Bu çalışmalardan sonra öğrenci arkadaşlarımızla her hafta 
bir edebi türden örnek metinler yazdık. Yazılan metinler atölye öğrencileri tarafından eleştirildikten 
sonra düzenlenip son hali arşivlendi. Ayrıca atölye öğrencilerinin her hafta bir kitap okumaları 
sağlandı. Okunan kitaplar listelendi. Atölye çalışmalarında okunan kitaplar ile ilgili öğrenci görüşleri 
alındı. Kitap okuyan arkadaşımız kitap ile ilgili değerlendirmelerini diğer arkadaşlarımızla paylaştı. 
Bazı arkadaşlarımızın proje ilerledikçe okudukları haftalık kitap sayısının haftada bazen iki, üç kitaba 
çıkardıklarını gördük. Ayrıca bu çalışmamıza katılan öğrenci arkadaşlarımızın sosyal iletişimlerinin 
çok güçlendiğini ve kısmi olarak da ders başarılarında olumlu değişmeleri gözlemledik.
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İTOLOJİ
Araştırmamızın amacı, hayvan sever insanların deyim ve atasözleriyle duygu, düşünce, yaşayış 

biçimi ve deneyimlerini nasıl yansıttığını ortaya çıkarmaktır. Projemiz, gelenek-görenek-kültür 
ve deneyimlerimizi oluşturan ve yansıtan yapıtaşlarımızdan biri olan, halk ağzından çıkmış deyim 
ve atasözlerimiz içerisinden, köpek sevgisiyle oluşturulan ilk deyim ve atasözü derlemesi olması 
nedeniyle bir önem arz etmektedir.

İtoloji, hayvan severlerin, samimi duygularını yansıtmasıyla oluşturulmuş bir derleme olduğundan 
büyük bir önem arz etmektedir.

Araştırmamızda, kuram oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları 
çevre içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşım olan nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Bu araştırma yöntemi bağlamında, hayvan severlerle röportaj yapılarak, turistik 
mekânlarda farklı ülke vatandaşları ile görüşerek, Üniversitemiz ve kurumumuz kütüphanesindeki 
ve internet ortamındaki deyim ve atasözleri ile ilgili tez, makale ve kitapları irdeleme suretiyle hayvan 
sevgisini –mikro düzeyde köpek sevgisini– yansıtan deyim ve atasözleri derlenmiştir.

Yaptığımız literatür taraması aracılığıyla elde ettiğimiz veriler ışığında, deyim ve atasözlerimizden, 
içinde köpek sözcüğünün geçtiği toplam 1402 adet deyim ve atasözü derlenmiştir.

Elde ettiğimiz bulgular ve yaptığımız röportajlar-görüşmeler ile; atasözleri ve deyimlerin sadece 
yörelere, bölgelere, coğrafyalara göre değişerek milli nitelik taşımasının yanı sıra, aynı zamanda 
evrensel olduğu ve gelenek-görenek-kültür ve deneyimlerimizin bir yansıması olarak yaşamımızda 
yer edinen deyim ve atasözlerimizi, hayvan severlerin de duygu, düşünce ve değerlerini anlatmak için 
bir yol olarak kullandığı sonucuna vardık.

Araştırmamızda elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, deyim ve atasözlerinin insanların günlük 
yaşamındaki önemi ve köpek dışında diğer hayvanların da deyim ve atasözlerimizdeki yeri araştırılabilir.

Şule KABALCI
Danışman
Selen EREN

PROJE NO: 16

Gökyüzü Şiir EREN
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SOSYAL MEDYA YAZARLIĞI KAVRAMININ, KULLANICININ EDEBİ KİŞİLİĞİNE OLAN ETKİSİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Esma AKARSUFatma Nur ÖZKAN

PROJE NO: 17

Danışman
Ahmet ARPACI

Çalışmamızda, günlük hayatta sıkça duymakta olduğumuz e-yazarlık kavramı ve bu kavramının 
sosyal medya ile olan ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada e-yazarlık deneyimi imkânı sunan 
ve özellikle 10-20 yaş aralığındaki bireyler arasında çok popüler olan uygulamalar incelenmiştir. Bu 
uygulamaların kültürümüze, manevi değerlerimize, gençlerimizin edebi ve psikolojik gelişimlerine 
olan etkileri araştırılmış, edebi kişilik ile e-yazarlık ilişkisine açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma, 
sosyal medya üzerinden, kültürümüze ve değerlerimize uygun olan yeni yöntem ve uygulamalar 
geliştirerek, gençlerimizin, e-yazarlık faaliyetlerini deneyimleyebileceği, tamamen yerli, yeni bir 
sosyal medya oluşturmayı amaçlamıştır.

Çalışma, konu ile ilgili literatür taramalarıyla başlamıştır. Çalışmaya dayanak teşkil eden bu 
aşamada, sosyal medya kavramı, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının profilleri, medya okur-
yazarlığı kavramı ve bu kavramın sosyal medya ilen olan ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada, edebi 
anlamda e-yazarlık kavramını açıklayabilmek için 10-20 yaş arası gençlerin sıklıkla kullandığı 
Wattpad uygulaması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu uygulamanın kültürümüze, edebi tarzımıza 
olan uygunluğu tartışılmış; kullanıcılarının uygulamadan kişilik ve psikolojik açıdan nasıl etkilendiği 
konusunda açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Bu konuda, e-yazarlığın, edebi yönden değerlendirilebilmesi ve gerekli kriterleri oluşturabilmek için 
gerçek anlamda yazarlık deneyimi olan, Eğitimci Yazar Zafer ÇON Bey ile röportaj gerçekleştirilmiştir. 
Bu röportaj ile hem edebi kişilik kavramının içini doldurma, hem de konumuz olan yazarlık, sosyal 
medya ve e-yazarlık kavramlarına yeni bir bakış açısı kazandırma imkânı sağlanmıştır.

Çalışmanın sonunda, edebi kişilik ile e-yazarlık kavramlarını yeniden sentezleyen, milli kültür 
ve değerlerimize uygun olan, edebi anlamda farkındalık oluşturan, gençlerimizin sosyal medya 
üzerinden edebi kişiliklerini de geliştirebilecekleri, ülkemizde ve dünyada, kullandığı yöntem ve işleyiş 
bakımından benzeri olmayan, yeni bir sosyal medya tasarlanmıştır.
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DAMARSAL BOZUKLUKLARIN OPTİK BİR YÖNTEMLE KOLAY VE DÜŞÜK MALİYETTE TEŞHİSİ

Ecenur KULAKSIZİlayda Misem KOYUNCU

PROJE NO: 1

Danışman
Cevdet CANPOLAT

Damarsal bozukluklar (vasküler malformasyonlar) doğumdan gelen anormal atar ya da toplar 
damar yumağıdır .Bu damarsal bozukluklar genellikle doğumla birlikte gelirken bazıları çocukluk ve 
gençlik yıllarında kaybolur. Bu bozuklukların teşhisi, damarsal bozukluğun olduğu organın yerleşim 
yerine göre değişebilmektedir.Bu tanı yöntemlerinine göre daha düşük maliyetli ve hastaya, özellikle 
bebeklere, zarar vermeyen tanı yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Geliştirdiğimiz tanı yönteminde ışıktan yararlanılarak damarsal bozuklukları düşük maliyetle, hastaya 
zarar vermeden ve kolayca tespit etmek hedeflenmiştir. Geliştirmiş olduğumuz dermoskopa benzer bu 
alet damar bozukluklarını tespit etmede dermoskopa göre daha avantajlıdır çünkü dermoskoptan çıkan 
ışık yüzeyden yansıdığı için ancak yüzeydeki damarsal değişiklikler değerlendirilebilmektedir. Derinin 
içindeki damarsal bozuklukları ayrıntılı olarak görebilmemiz için dermoskopta olduğu gibi yüzeyden 
yansıyan ışığı değil, dermisin içine girip geri çıkan ışığı görmemiz gerekmektedir. Bundan dolayı derinin 
yüzeyinden geri yansıyanı değil de derinin içine giren ve çıkan ışık ile damarsal bozuklukları rahatlıkla 
göreceğimiz ve değerlendireceğimiz bu aleti tasarladık. Geliştirdiğimiz cihazın maliyeti düşük, kullanımı 
kolay ve hastaya zarar vermemektedir. Bundan dolayı klinikte kullanılma potansiyeli bulunmaktadır. 
Özellikle yeni doğanlarda kullanımı kolay olması bakımından tercih edilebilir.
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TOPRAK ANALİZİ YAPILARAK ÇELTİK ÜRETİMİ İÇİN UYGUN YETİŞTİRME ORTAMININ 
SAĞLANMASI VE SULAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

Türkiye’de çeltik üretimi yapılan ovalardan bir tanesi de Gönen ovasıdır. Kırsal kesimde ailelerin 
büyük bir bölümü çeltik üretimi ile geçimini sağlamaktadır. Bu çalışmanın temel konusu da çeltik 
üretiminde kalite ve verimin arttırılmasıdır. Yapılan çalışmada toprağın pH (Power of Hydrogen-
Hidrojen Gücü) değeri, sensör (pH Sensörü) yardımıyla okunarak çeltik için uygun sulama ve 
gübreleme zamanının otomatik olarak belirlenmesidir. Çeltik için referans olan pH değeri düştüğünde 
ya da arttığında çeltik uygun verimde ve kalitede olmayacaktır. Bu durumda sulama ya da gübreleme 
ile toprağın pH değeri uygun koşullara çekilecek ve çeltik üretimi için uygun ortam sağlanacaktır.

Hazırlanan sistemde toprağın pH değeri ile birlikte, toprakla birlikte havanın, nemi ve sıcaklığı 
da anlık olarak kontrol edilecektir. Ayrıca çeltik için olmazsa olmaz suyun yüksekliği de kontrol 
edilecektir. Bu dört değişken (pH, Nem, Sıcaklık ve Yükseklik) uygun koşullarda olduğunda çeltiğin 
ekiminden hasadına kadar olan dönem (90-140 gün) anlık olarak kontrol altında tutulacaktır. Toprağın 
nemi azaldığında, sisteme bağlı su motorları otomatik olarak devreye girecek ve nem değerini çeltik 
için uygun duruma getirecektir. PH değeri değişikliğinde ise toprağa kireç, potasyum, azot, fosfor ve 
kükürt gübreleri atılarak çeltik için uygun değer korunacaktır.

Bu çalışmada sulama sistemi toprağın analizine (pH, Sıcaklık, Nem) göre kendiliğinden devreye 
girecektir. Gübreleme durumu ve çeşidi ise uyarı sistemiyle çiftçiye bildirilecektir. Çiftçi de sistemdeki 
mesaja uygun olarak tarlaya gerekli gübreyi atacaktır.

Hüseyin Kürşat ACAR
Danışman
Harun YILDIZ

PROJE NO: 2

Fatih KOCABIYIK
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3B YAZICI TEKNOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE 3B YAZICI YAPILMASI

Adem İŞCANHarun ALAGÖZ

PROJE NO: 3

Danışman
Berat UZUN

Teknolojinin çok hızlı değiştiği dünyamızda sanayide rekabet edebilmek için ileri teknoloji ile üretim 
teknikleri kullanmak gerekmektedir. Özellikle üretim sektöründe bu günlerde 3d yazıcı teknolojisi 
hayatımızda daha fazla yer kaplamaktadır.

Bilgisayar ortamında tasarlanan objelerin oluşturulması artık parmağımızın ucunda bizim hedefimiz 
bu teknolojiyi yakından tanıyıp başlangıç olarak basit bir 3d yazıcı yapmak ve bunu geliştirmek olarak 
tanımlayabiliriz.

Önümüzdeki yıllarda bu teknoloji üzerinde çalışmak istiyoruz. Bu teknolojiyi birçok açıdan geliştirip 
ülkemizin de yüksek teknolojik ürünler üretmesini istiyoruz.

Çalışmalar sonucunda bir adet yüksek kaliteli ürün veren yazıcımız oldu. Yazıcının çalışma mantığı 
kavranarak farklı tasarımlar için yeni fikirlerin önü açıldı.

Malzeme olarak PLA filament kullanıldı. (PLA sağlığa zararı olmayan nişastanın yan ürününden 
üretilen bir maddedir. Doğaya zarar vermez.)

Hedefimiz şuan için tek tek olan baskı işlemimizi RGB olarak geliştirmek. Aynı zamanda yazıcının 
oluşturulması için gereken parçaların yerel kaynaktan üretmek için bilgisayar ortamında farklı 
tasarımlar düşünüyoruz.

3d yazıcılar her geçen gün hayatımıza daha fazla girmektedir. Cihazları yerli üretim olarak 
yapabilirsek ülke ekonomisi içinde çok iyi bir gelişme olacağını düşünmekteyiz.
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YENİ NESİL BUZDOLABI
Günümüzde teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline dönüştü. Akıllı cep 

telefonları, tabletler, beyaz eşyalar, arabalar için yeni modellerinde daha yeni daha özgün ne özellikler 
ekleyebilirim, nasıl fark yaratabilirim yarışı kıyasıya devam etmekte iken biz de projemizle beraber 
buzdolaplarına yeni ve faydalı özellikler eklemiş olduk.

Bazı lüks araçlarda bulunan elleriniz doluyken tamponun alt tarafına ayağınızın uzatılmasıyla bagaj 
kapağının otomatik olarak açılması özelliğini buzdolapları için uyarladık. Ayrıca özellikle çocuklu 
evlerde buzdolabı kapağı açık bırakılabiliyor. Buzdolabının kapağının açık kalması enerji sarfiyatını 
arttırdığı gibi buzdolabı motorunun da ömrünün kısalmasına yol açıyor. Bilindiği üzere evlerimizde 
en yüksek enerji tüketen ev aletlerinin başında buzdolabı geliyor. İşte bu sıkıntılardan yola çıkılarak 
projemizi tasarladık.

Buzdolabının yan yüzeyine yerleştirdiğimiz hareket algılayıcı sayesinde ellerimiz doluyken 
de ayağımızı hareket algılayıcının önüne uzatarak buzdolabı kapağının otomatik açılmasını ve 
buzdolabı kapağının açılmasıyla beraber belirlenen süre de otomatik olarak kapanmasınısağlıyoruz. 
Hareket dedektörü ile hareketin algılanmasıylaberaber elektronik kontrollü devremize gerilim 
uygulanmaktadır.Elektronik kartla kontrol ettiğimiz röle kontakları konum değiştirerek motora sinyal 
göndermektedir. Motor çalışınca dönme yönü ayarlanarak mekanik düzenekle buzdolabı kapağının 
açılması sağlanıyor. Buzdolabı kapağı yeterince açılınca motoru durdurmak için sınır anahtarı 
kullanılmaktadır. Hareket sensörünün ayarlanabilen süresi dolduğunda elektronik karta aktarılan 
enerji kesildiği için rölenin kontakları eski konumuna dönüyor ve motor uçlarındaki gerilimin yönü 
değiştiği için motor ters yönde dönerek kapağın kapanmasını sağlıyor. Buzdolabı kapağı kapandığında 
motoru durdurmak için ikinci sınır anahtarı kullanılmaktadır.

Projemiz bu şekilde çalışmasıyla insan hayatını kolaylaştırdığı gibi enerji tasarrufu da sağlamaktadır. 
Beyaz eşya markalarına yeni fikirler verebilecek özelliklere sahiptir.

Soner UYGUN
Danışman

Metin ÖZFİDAN

PROJE NO: 4

Burhan ÇAYBAŞI
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GÖLGE ROBOT

Abdulkadir SARICIGürkan ÖZGÜR

PROJE NO: 5

Danışman
Erkan KAŞIK

Günümüz çağında robotik teknolojisi, makine mühendisliği beraberinde uçak mühendisliği ve 
uzay mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve kontrol 
mühendisliği dallarının ortak çalışma alanıdır. Endüstriyel robotlar otomotiv, gıda, kimya gibi alanlarda 
paletleme, paketleme, boya, montaj ve benzeri işleri yapmaktadırlar.

Endüstriyel robotların ilk kurulum maliyetleri yüksektir. Bu sebepten büyük firmaların seri üretim 
yapan bantlarında endüstriyel robotlar tercih edilir. Endüstriyel robotlara yapacakları işleri öğretmek 
için simülasyon yazılımları veya öğrenme kutusu (teachbox) adı verilen cihazlar kullanılmaktadır. 
Bizler sadece büyük şirketlerin kullanabildiği endüstriyel robotlara küçük işletmelerinde ulaşabileceği 
fiyatlara çekecek robot tasarımı için temel prototip oluşturmayı ve robota yapacağı işleri öğretebilecek 
kolay bir yöntem geliştirmeyi amaçladık.

Bizim projemizde basit işlerin yaptırılabildiği prototip bir robot kol yaptık. Robot kolun yapacağı 
işleri robotun minik bir kopyasını (gölgesi) kullanarak öğrettik. Sonuç olarak herhangi bir robotik 
eğitimi almadan herkesin kontrol edebileceği bir cihaz tasarlamayı başardık.

Tasarladığımız robotta model araçlarda kullanılan düşük güçlü micro servo motorlar kullandık ve 
yetersiz kaldığını gördük. Prototip robot kolda metal dişli redüktörlü digital servo motor kullanarak 
daha hassas bir cihaz yapılabileceğini gördük.
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TOZSUZ, KESME, DELME, TAŞLAMA YAPILABİLEN İŞ TEZGAHI
Endüstride çalışanlar kesme, taşlama, delme gibi işlemlerde sıkça toza maruz kalmaktadır. 5 

mikrondan küçük tozlar akciğer hastalıklarına ( Pnömokonyoz), kansere yol açmaktadır. (ÇSGB, 
28812 Sayılı yönetmelik.)

Meslek lisesi öğrencileri olarak bizde tozlu işler yapmaktayız. Okulumuzda kullanmak üzere tozsuz 
işlem yapabileceğimiz çok fonksiyonlu çalışma tezgâhı geliştirmeyi kararlaştırdık.

Kullanılan toz toplama sistemlerinin tozu önleyemediğini sadece talaş topladıklarını gözlemledik. 
Asla kanserojen tozları önlemediğini gördük. Talaş toplama ve kanserojen tozların yayılmasını önleyici 
özellikli olmasını planladık. İş güvenliğine önem verdik. Meslek hastalıklarına dikkat çekmeye çalıştık.

Teknik bilgi ve malzeme yardımı için çevremizdeki fabrikalardan ve teknik çalışanlarından 
faydalandık. İkinci el, hibe malzemelerle maliyeti azalttık. Önce küçük bir maket üretip üzerinde 
deneyler yaptık.

Sanayide kullanılan vakum motorlarının hantal, kullanışsız ve pahalı olduğunu gözlemledik. 
Projemizi çok farklı ve iddialı kılacak buluş niteliğinde, çok ekonomik vakumlama sistemi geliştirdik.

Özverili çalışmalar sonucunda amaçlarımızı gerçekleştiren çok fonksiyonel, tozsuz kesme, 
taşlama, delme, eğeleme yapabileceğimiz kullanışlı bir ürün ortaya çıkarttık.

Projenin bazı özellikleri:
1. Bulut vakumlama özelliği (Dört noktadan toz emme)
2. Ahşap, metal, PVC birçok ürünü işleyebilme
3. Küçük-büyük, ince –kalın çeşitli büyüklüklerde malzeme işleyebilme
4. 1500W, 2200W, 3000W, 4500W değişken güç kademesi
5. Üç faz sanayi, İki faz sanayi ve Bir faz ev elektriğinde çalışabilme
6. Vakumla, mekanik aparatlarla ve elektromıknatıslılarla malzeme sabitleme özellikleri.
7. Ahşap, demir, alüminyum ve PVC talaşlarını ayrı toplayabilme
8. Acil stop güvenlik önlemi ve kaçak akım koruma önlemi
9. Elle veya ayak pedalıyla kumanda edebilme

Eren KOÇ
Danışman

Cenan TANRIVERDİ

PROJE NO:6

Battal DURMAZ
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GÜNLÜK KIYAFETLERİMİZİN ELEKTROMANYETİK DALGALARA KARŞI UYGULADIĞI 
FARADAY KAFESİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE ELEKROMANYETİK RADYASYONDAN 
KORUYAN ALTERNATİF KIYAFET KUMAŞI TASARLANMASI

Enes Can POLATHasan Kemal TEPE

PROJE NO: 7

Danışman
Rafet SAYAR

Elektromanyetik kirlilik, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip elektrik ve manyetik 
alan bileşen dalgalarının oluşturduğu alanın limit değerlerinin üzerinde olmasıdır. Bilindiği üzere 
konforlu, hızlı, elektrikli araç ve gereçlerin gündelik yaşamdaki ağırlığının giderek artışı, kullanımının 
yoğunlaşması yanında taşınır hale gelmesi ve araçlar arasındaki iletişimin de kablosuz olarak 
gerçekleşebilmesi sağlık ve çevre üzerinde birçok etkiye neden olmaktadır.

Elektromanyetik radyasyonun bu olumsuz etkilerini engellemek veya en aza indirebilmek için 
tekstil materyalleri kalkan olarak kullanılmaktadır. Bu projede günlük kıyafetlerimizin elektromanyetik 
dalgalara karşı uyguladığı Faraday kafesi etkisinin araştırılması ve elekromanyetik radyasyondan 
koruyan alternatif kıyafet kumaşı önerisi amaçlanmıştır.

Projemizde kullandığımız gümüş iplikle örülmüş kumaşlar, dokumasında bulunan tekstil elyafın 
yüzeyini tamamen kaplayacak şekilde örülmüş saf gümüş bir katmana sahiptir. Gümüş iplikle 
örülmüş bu kumaşların, günlük hayatımızda kullandığımız yünlü kazak ve pamuklu tişörtün EMSE 
testi yapılarak Faraday Kafes etkisi araştırılmış ve karşılaştırılması yapılmıştır.

Yapılan ölçümler sonucunda günlük kıyafetlerimizin elektromanyetik dalgalara karşı koyamadığı 
ancak önermek için tasarladığımız kumaş numunelerinin bir tanesinin, elektromanyetik kalkanlama 
özelliğinin ortalama 52 dB olduğu görülmektedir. Bu değer frekansı 5000MHz’e kadar olan 
elektromanyetik dalgalara karşı korumaya yeterlidir.

İnsanlar günün her anında elektromanyetik dalgalara maruz kalmaktadırlar. Yapmış olduğumuz 
kıyafet kumaşı günlük hayatta kullanımı mümkündür. Belli bir frekansa kadar elektromanyetik 
dalgalara Faraday Kafesi etkisi yaptığı görülmüştür. Dolayısıyla alternatif kumaşımızdan yapılacak 
kıyafetleri özellikle hamile kadınlar, GSM baz istasyonlarına çok yakın oturanlar ya da işi gereği çok 
fazla elektromanyetik dalgalara maruz kalan herkes kullanabilirler
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SWIMBAG SİSTEMLERİ İLE OTOMOBİLLERİN SUDAKİ GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI
Swimbag sistemi, otomobillerin sel, su baskını, tsunami veya suya düşme durumlarında aracı su 

yüzeyinde tutarak can ve mal kaybını önlemek için tasarlanmış bir güvenlik sistemidir.

Küresel ısınmanın etkisiyle giderek artmakta olan bu tehlikeler günümüze kadar çok sayıda 
can kaybına ve ekonomik kayıplara neden olmuştur. Bunun nedeni kara taşıtlarının birçok güvenlik 
sistemine sahip olmasına rağmen su nedeniyle oluşan bu tehditlere karşı neredeyse hiçbir korumaya 
sahip olmamasıdır. Swimbag sisteminin temel amacı otomobillerin suda güvenliğini sağlayarak can 
ve mal kayıplarının önüne geçmesidir. Tasarlanan Swimbag sistemi aracın altında bulunacak ve 
tehlike anında tetiklenerek şişecek şekilde tasarlanmıştır. Swimbag açıldığında ise araçta bulunan 
yolcular güvende olacaktır. Tasarlanılan sistem sonucu yalnızca can değil mal da korunmuş olacaktır 
ve maddi kayıplar minimuma indirilecektir. SWİMBAG sistemi geliştirilirken 3 boyutlu modellemeden 
yararlanılmıştır ve aynı zamanda sistemin bir maketi oluşturulmuştur. Böylece maketin üzerinde 
deneyler yapılarak sistemin her koşulda güvenliği sağlayacağı kanıtlanmıştır. Maket üzerinde yapılan 
deneylerin sonucu Swimbag sisteminin yolcuları ve arabayı hızlı bir şekilde güvenli bir konuma 
getireceği anlaşılmıştır.

SWİMBAG sistemi kara taşıtlarının suda batma sorununa alternatifi olmayan ekonomik, güvenilir 
ve çevre dostu bir çözüm getirmektedir.

SWİMBAG sisteminin maliyeti olabildiğince düşük tutulmaya özen gösterilmiştir. Yapılan üretim ve 
maliyet hesaplamalarına göre sistemin yakın zamanda kara taşıtlarında bir güvenlik standardı olması 
beklenmektedir.

Ömer KARTELLİ
Danışman

Zerrin Benal HEPSÖĞÜTLÜ

PROJE NO:8

Ayberk YARANERİ
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LAVABO ATIK SUYUNUN KLOZETTE KULLANIMI

Samet Can ŞENSerhat KESER

PROJE NO: 9

Danışman
Yunus KULAK

Projemizde, dâhili bir enerji kaynağı kullanmadan lavabodan akan suyu tel filtrelerden geçirerek 
klozetin atık su haznesine depoladık. Klozetin diğer haznesine ise ayrı bir boru hattından temiz 
su girişi yaptık. Klozetteki atık su haznesinden klozetin kendi iç temizliği sağlanırken, temiz su 
haznesinden ise kişiler kendi ihtiyaçları olan suyu kullanacaktır. Bir ailede ortalama 4 bireyin olduğunu 
düşündüğümüzde günlük lavabodan kullanılan su miktarı 4 kişi* 18 litre günlük su harcaması =72 litre 
günlük lavabodan harcanan su miktarı* 30=2160 litre aylık su kullanımı*12=25920 litre ise yıllık temiz 
su kullanımı demektir. Tüm dünya nüfusunu düşündüğümüzde ise ortaya çok büyük bir derecede temiz 
su kullanımı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda da aile ekonomisine büyük katkı sağlamış olacaktır. Bu 
projeyi alış veriş merkezlerinde ve toplu yaşam alanlarında kullanıldığını düşündüğümüzde ise ortaya 
çok daha yüksek bir içilebilir su tasarrufu ve atık olan suların tekrardan kullanımı ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmamızla lavabolarda akan atık suların geri dönüşümü sağlanarak tekrar klozetlerde kullanımı 
sağlanmıştır. İçilebilir su kaynaklarının korunmasına ve aile ekonomisine katkıda bulunulmuştur.
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KAPÜŞONLU ENJEKTÖR
Topluma sağlık hizmeti sunan sağlık emekçileri, hizmetin özelliğinden dolayı iş kazalarına bağlı 

oluşan bulaşıcı hastalıklara maruz kalmaktadırlar. Bu konu ile ilgili literatür taramalarında, sağlık 
sektörünün iş kazaları açısından oldukça riskli sektörlerden biri olduğunu göstermektedir. Kesici-
delici aletlerle yaralanmalar istem dışı temaslarla oluşan bulaşıcı hastalıklar sağlık sektöründeki en 
büyük risklerden biridir. Dünyada, hastane çalışanlarında yılda 385 bin enjektör yaralanması olduğu 
kaydedilmiştir. Bu kazalarda risk grubunu başta hemşireler, hekimler, teknisyenler, hasta bakıcılar, 
temizlik işçileri ve stajyer öğrenciler oluşturmaktadır. İğne batma kazaları, işlem bittikten sonra iğne 
ucunun koruyucu kılıf içine yerleştirilmesi sırasında meydana gelmektedir. İğne ucunun ele batmasının 
nedeni, koruyucu kılıf ağzının yeteri kadar geniş olmamasından kaynaklanmaktadır. Koruyucu kılıf 
ağzının çapı uygun oranlarda genişletilirse, iğne batma vakalarında azalma beklenebilir.

Bu projenin amacı, sağlık çalışanlarının hastalara yaptıkları iğne uygulama ve kan alma işlemleri 
sonrasında enjektör iğnesinin ellerine batmasını önlemektir.

Projemizde koruyucu kılıfın ağzının çapını genişletmek için plastik huniden kapüşonlar yaptık. 
Çapları sırasıyla 10-14-18-22-26 olan koni şeklinde beş tane kapüşonlu aparat hazırladık. Gönüllü 
deney grubu kapüşonlu aparatla enjektörün koruyucu kılıfını çıkarma- takma işlemini 100 kez 
tekrarladı. Her kapüşonlu aparatın kullanılmasıyla ele batan iğne sayısı kaydedildi. Verilerle iğnenin 
ele batma sıklığı (%)-kapüşon çapı grafiği çizildi. Kapüşon çapı arttıkça iğne ele batma sıklığı hızla 
azaldı.22 mm çapında ele iğne batma sayısı sıfırdır. İğnenin ele batma sayısının sıfıra inmesi deney 
sayısı 1000 den 10 000 ya da 100 000’e çıkarıldığında tabi ki sıfır olması beklenmemektedir. Fakat 
çizdiğimiz grafikteki eğriden sıfıra yakın bir değerde olacağı anlaşılmaktadır.

Esra ERDEM
Danışman
Songül ESER

PROJE NO: 10

Edanur DURAN
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DEMİR PARMAKLIKSIZ GÜVENLİK

Emre Orkun KAYRAN

PROJE NO: 11

Danışman
Murat SAKARYA

Projede ülkemizde çok sık görülen hırsızlık ve soygun olaylarını en aza indirmek amaçlanmıştır. 
Lazer sistemi ve aynanın ışığı kırması özelliğinden yararlanılarak basit ve maliyeti oldukça az olan bir 
sistem geliştirilmiştir. Lazer, ışığı tek yönde doğrusal bir şekilde ileten optik ışık üreticisidir. LDR ise 
üzerine düşen ışığın şiddetine göre direnci değişen devre elemanıdır. Aynalardan kırılan ışığın LDR’ye 
ulaşması ile devre tamamlanmış olur.

Ancak araya herhangi bir nesne veya obje girmesi halinde devredeki iletim kesilir ve siren (buzzer) 
çalmaya başlar. Her zaman ev veya mağaza sahibi yakınlarda olmayabilir. Bu yüzden motora çıkışına 
bir de paralel bağlama koyuldu. Devrenin diğer çıkışı içinde tek bir numara kayıtlı olan eski bir cep 
telefonuna bağlanıyordu. Böylelikle ev veya mağaza sahibi uzakta olsa bile mesajla anında haberi 
oluyordu. Devrenin istendiği zaman açılıp kapatılabilmesi için bir de anahtar koyuldu. Projede sonuç 
olarak demir parmaklık veya kepenk yerine; estetiği bozmayan, teknolojik, geliştirilebilir ve çok daha 
ucuz bir sistem geliştirildi.
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KARADENİZ AHTAPOTU
Bu araştırmada , iş makinelerinin günlük yaşamda yer, zaman ,enerji ve maddi yönden tasarruf 

etmesini amaçladık.

Karadeniz ahtapotu her türlü çevre şartlarında fonksiyonel olarak çalışmaktadır.

Çok fonksiyonlu iş makinemizin kollarındaki aparatlar kepçe, buldozer, delme ve taşıma aparatları 
sayesinde çalışma alanındaki birden çok iş makinesinin yaptığı işi tek makinanın yapmasını 
istenmektedir.

Aparatlarımızın kullanım amaçları;

Kepçe: Çalışma alanlarına göre zemin kazan, yükleme yapan ve kazılmış malzemeyi yığın yapan 
iş makinası aparatıdır.

Buldozer: Önündeki geniş bıçağıyla toprağı kazıp, sıyırıp, iterek yoldaki engebeleri kaldıran bir tür 
iş makinesi aparatıdır.

Delme: Coğrafi şartlara göre toprak ve kaya zeminleri değişik çaplarda darbeli veya dönüşlü olarak 
kullanılan iş makinası aparatıdır.

Taşıma: Herhangi bir yükü bulunduğu yerden kaldırıp yer değiştirerek bir başka yere indiren veya 
istifleyen gerektiğinde kısa mesafelerde yük taşıyan iş makinası aparatıdır.

Yaptığımız bu projeyle birlikte operatörlerimize çok büyük kolaylık sağlandı; Daha önceki çalışmış 
oldukları iş makinalarından farklı olarak üzerinde bulunan fonksiyonel kollar sayesinde daha rahat 
çalışma ortamı elde ettiler. Buda çalışmamızda bize gösterdiği yaptığımız bu fonksiyonlu iş makinası 
ileri zamanlar için bu projenin daha da geliştirilebilir olduğunu gösterdi.

Nurullah SEZEN
Danışman

Bülent KAHRAMAN

PROJE NO: 12

Ercan KARTAL
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PEDALMATİK

Şafak REİSSalih EMİRZEOĞLU

PROJE NO: 13

Danışman
Hasan ERTÜRK

Projede mikrodenetleyici olarak son yıllarda oldukça popüler olan arduinoyu kullanacağız. Arduino 
yönetme kolundan gelen koordinat bilgilerini üzerine yazılmış olan program dâhilinde değerlendirerek 
pedallara bağlı olan servo motorlara bulunmaları gereken konum bilgilerini gönderir. Konum bilgisini 
alan servolar da uygun açıda dönüş yaparak pedalların uygun konumlara gelmesi sağlanır.

Projemizde arduino modeli olarak arduino unoyu seçtik. Arduino Uno ‘nun 14 tane dijital giriş / çıkış 
pini vardır. Bunlardan 6 tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Ayrıca 6 adet analog girişi, bir adet 16 
MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır. 
Arduino Uno bir mikrodenetleyiciyi desteklemek için gerekli bileşenlerin hepsini içerir. Arduino Uno 
‘yu bir bilgisayara bağlayarak, bir adaptör ile ya da pil ile çalıştırabilirsiniz.

Arduino Uno Teknik Özellikleri 
Mikrodenetleyici : ATmega328 Çalışma gerilimi : +5 V DC
Tavsiye edilen besleme gerilimi : 7 - 12 V DC Besleme gerilimi limitleri : 6 - 20 V
Dijital giriş / çıkış pinleri : 14 tane (6 tanesi PWM çıkışını destekler) Analog giriş pinleri : 6 tane
Giriş / çıkış pini başına düşen DC akım : 40 mA 3,3 V pini için akım : 50 mA
Flash hafıza : 32 KB (0.5 KB bootloader için kullanılır) SRAM : 2 KB
EEPROM : 1 KB
Saat frekansı : 16 MHz

Servo modeli olarak da 3 adet HD 1501 MG servo motor modelini kullanmaktayız. Özellikleri şu şekilde:
Çalışma gerilimi: 4,5 – 6 Volt
Ağırlık: 60 gram
Boyut: 40,7 x 20,5 x 39,5 mm
Tork: 17 kg
Çalışma hızı: 0,14 sn/60 derece (yüksüz)
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EGZERSİZ YAPTIRAN ROBOT ELDİVEN (EYRE)
Türkiye’de omurilik zedelenmesinden kaynaklı olarak kollarını ve ayaklarını kullanamayan 

birçok hasta mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de arkadaşımız olan Ufuk Barış BULUT’ tur. Omurilik 
zedelenmesinden dolayı beyinden gelen sinyaller bu uzuvlara ulaşamamaktadır. Bu hastalar için 
erken fizik tedavi yöntemi hayati öneme sahiptir. Vücudunun herhangi bir nedenle veya olaydan 
sonra belli bir bölümünü kullanamayan hasta için hastanelerde veya fizik tedavi bölümlerinde 
verilen servisler ve buralarda verilen aktif hareketler sonucu yeniden hastaya bir takım hareketler 
uygulanarak hastanın kısa sürede sağlığına yeniden kavuştukları belirlenmiştir.

Devamlı pasif hareket (CPM) travma ya da cerrahi sonrası hareket kaybını, adezyon ve kontraktürleri 
önlemede kullanılır. CPM’in iyileşmeyi hızlandırdığı, kollajen liflerinin oryantasyonunu iyileştirdiği, 
ödemi azalttığı da gösterilmiştir. Kasların oluşması için yapılan egzersizler düzenli bir şekilde, aşırıya 
kaçmadan, hastayı yormadan ve sık sık yapılmalıdır. Çeşitli sebeplerden ötürü hastanın hastaneye 
veya fizik tedavi merkezlerine gidememesi durumunda hastadan beklenen harekette aksama olacağı 
için beklenen sonuç yeteri kadar alınamayacaktır.

Bu proje ile bu tür problemlerin ortadan kaldırılmasını amaçladık. Projemizde robot el yaparak 
elini ve parmaklarını kullanamayan hastalar için basit egzersiz metodlarını kullanarak kan dolaşımını 
arttırarak, kas erimesini, kemik erimesinin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca aktif hareketin erken ortaya 
çıkması sağlayacaktır. Hastanın psikolojik motive olmasını ve sinir sisteminin çevresel değişikliklere 
ve hasarlanmaya karşı nörofiziksel ve nörokimyasal uyum geliştirme yetisi artırılacaktır.

Hasret ÖZCAN
Danışman
Yunus ÖZEN

PROJE NO: 14

Emir Can ATAŞ
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ARAÇ LASTİKLERİNDE HAYATIMIZA YÖN VEREN RENKLER

Yunus ÇOLÇİK

PROJE NO: 15

Danışman
Ömer Alperen ERGÜL

Lastiklerdeki Renkler Hayatımıza Yön Versin
Motorlu taşıtlarda kullandığımız araç lastikleri trafik kazalarında büyük rol oynamaktadır. Lastiklerin 

yıpranmış olması fren mesafesini artırmakta buda doğal olarak ölümlü ve yaralanmalı kazalara sebep 
olmaktadır. Bu sebepten dolayı lastik diş derinliği önem kazanmakta ve lastiğin durumu hakkında 
bize bilgi vermektedir. Sürekli diş derinliği ölçümü yapamayacağımız belliyken bizi uyaracak bir etken 
gerekiyordu şuan motorlu taşıtlarda lastik arıza sensoru bulunmakta fakat diş derinliği hakkında bilgi 
vermemektedir. İşte biz tamda bu noktada hayat kurtaracak bir fikir üretelim dedik ve araç lastiklerine 
trafik ışıklarında olduğu gibi erken uyarı sistemi yani renk katmanları yapalım dedik. Artık diş derinliğini 
ölçmek için araç muayene istasyonuna gitmemize de gerek kalmadan lastiğimizin ömrünü görüp 
değiştirebileceğiz. İlk olarak ortaya çıkacak sarı katman bize bir uyarı olacak planlarımızı ona göre 
yapacağız sonrasında çıkan kırmızı katman ise bize lastiğimizin değiştirilme vaktinin geldiğini haber 
verecek trafikte de kırmızı dur demek değil mi? Bir gün televizyonlardan acı haberler almak istemiyor 
ve tüm sevdiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz ya siz?
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OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ (KIZILAY DERNEĞİ ) PULLARI VE 
KARTPOSTALLARINDA “I.DÜNYA SAVAŞI”

Mustafa Mertay DEMİRÇALITeoman DAYI

PROJE NO: 1

Danışman
Esin ÇOLAKOĞLU

Topyekün bir savaş niteliğinde olan I. Dünya Savaşı’nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti şefkat pulları ve 
kartpostallarını yardım toplamak amacıyla kendi adına bastırıp satışa sunmuştur.

Çalışmamızda, Osmanlı Devleti’nin de dahil olduğu I. Dünya savaşına farklı bir perspektiften 
bakılarak, savaş yıllarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin hizmetlerinden örnekler verilerek belli bir 
döneme ışık tutulması, cephe gerisindeki yaşanmışlıkların pul ve kartpostal örnekleriyle incelenmesi 
amaçlanmıştır.

Bu amaçla konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, akademik ve bilimsel kaynaklara ulaşılmıştır. 
Kızılay Arşivi’nde I. Dünya Savaşı yıllarında yayınlanan pul ve kartpostallar incelenmiştir.

Seçilen pul ve kartpostalların pratik kullanımı nedeniyle belli bir amaç doğrultusunda I.Dünya Savaşı 
yıllarında da kullanıldığı, I. Dünya Savaşı’nın zor şartları altında çalışan Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
ölüm, yaralanma, açlık ve bulaşıcı hastalıklara karşı hem ordu hem de sivillere yardımcı olarak çekilen 
sıkıntıları azaltmaya çalıştığı, bulgularına ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda; 

1. I. Dünya Savaşı’nın, sadece cephede değil yurt içinde alınan olağanüstü önlemler ve en zor 
durumlarda üretilen çözümlerle de ayrı bir önem taşıdığı,

2. Pul ve kartpostalların üretim amaç ve çeşitlilikleri itibariyle tarihe, özellikle de sosyal tarihe 
dair önemli izler taşıdığı, cephe ve cephe gerisinde yaşanmışlıkların pul ve kartpostallara da 
yansıdığı,

3. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarının sahne olduğu savaşlarda etkin insani 
yardımları bulunan Cemiyetin, Cumhuriyet yönetiminin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı 
kurumlardan biri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Öğretim programlarında I. Dünya Savaşı ile ilgili siyasi ve askeri gelişmelerin yanı sıra Osmanlı 
coğrafyasında cephe gerisinde yaşanan gelişmelere de yer verilebilir. Araştırmamızda erişiminin zor 
olduğunu gördüğümüz bu pul ve kartpostallar okul kütüphanelerinde yer alabilir, konu, derslerde 
görsel materyallerle zenginleştirilebilir.
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İPEĞİN İĞNEYLE SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER NALLIHAN: 
TÜRK KADINININ SESSİZ DİLİ OYALAR

“Kız beşikte, oya sandıkta” sözünden de anlaşılacağı gibi, Nallıhan’da ipek iğne oyaları, her kızın 
çeyizinin olmazsa olmazıdır. Yeni kuşaklara ipek iğne oyacılığının öneminin aktarılması ve bu önemli 
el sanatına çağdaş, yeni boyutlar kazandırılması gerekmektedir. Günümüz şartları doğrultusunda 
farklı kullanım alanlarının geliştirilerek, gençler arasında yaygınlaştırılması, bu sanatın yöresellikten 
ulusallığa geçişini sağlayarak unutulmasını engelleyecektir. Selçuklu ve Osmanlı saraylarında 
da rağbet gören iğne oyaları, çeyiz geleneği ve süslemeye olan ilgi nedeniyle günümüze kadar 
gelebilmiştir. Oyacılık yalnızca bir el sanatı değildir, motifler üzerinden kadınlarımızın verdiği mesajlar, 
Anadolu kadınının sessiz dilidir. Duygularını, acılarını, umutlarını dile getirdikleri bir iletişim aracıdır. 
Nallıhan İpek İğne Oyacılığı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve evrensel boyutlara 
Türk kimliğiyle taşınması gerekmektedir. Bu düşünceyle; konu üzerine araştırmaları bulunan, 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatmanur Başaran’a danışılarak proje yönlendirilmiştir. 
Nallıhan ziyaret edilerek, gerekli verilerin toplanabilmesi için röportajlar ve literatür taraması 
yapılmıştır. Sonuçta, iğne oyacılığıyla gençlerimizin değil, orta yaş üzeri kadınlarımızın ilgilendiği 
tespit edilmiştir. İğne oyacılığının yeni kuşaklara aktarılarak çağdaş boyutlara taşınmasının ve 
kullanımının yaygınlaştırılmasının gerekliliğinden hareketle; TBMM’de bir soru önergesi verilmesi 
sağlanmıştır. MEB ve Kültür Bakanlıkları aracılığıyla okullarda, kurs ve dersler verilerek, ülke 
tanıtımında, ulusal-uluslararası fuar ve yarışmalarda kullanılarak, kültürümüzün bu önemli mirasının 
korunması amaçlanmıştır. Bir diğer konu da, iğne oyalarının pazarlanma ve gelir getirme sorunudur. 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlama imkanları geliştirilerek, oyacılık ekonomik bir değere dönüştürülebilir. 
Uluslararası patent alınarak oyacılığın, Türk kültürünün bir ürünü olduğu tescillenmelidir. Bütün 
bunların sonucunda; kültürümüzün önemli ögelerinden biri olan ipek iğne oyacılığı korunmuş, özgün 
kimliğimizin evrensel bir değer olarak hakettiği yeri alması sağlanmış olacaktır.

Melodi DİNER
Danışman

Emine Elif ÖZEN

PROJE NO: 2

Berfin Melissa ŞAFAK
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BORA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: MUHARREM GİRGİN

İrem KURT

PROJE NO: 3

Danışman
Emine KARADEMİR

“Tekrar tekrar deneyip başarısız olmanız önemli değildir. Önemli olan deneyip başarısız olduğunuzda, 
tekrar deneyip başarılı olmanızdır.” Başarı, sürekli onu aramakla meşgul olanlara gelir.

Bor sadece bizim için değil, tüm dünya için önem arz eden ve geleceğin petrolü olarak 
değerlendirilebilecek bir enerji kaynağıdır. Bu kadar değerli ve geleceğin enerji kaynağı olarak görülen 
bor madenini Bigadiç’te bulan, işletilmesini sağlayan ve bu arama sürecinde gelecek kuşaklara ilham 
kaynağı olacak serüvenler yaşayan kaşifimiz Muharrem Girgin toplumumuz tarafından bilinmesi 
gereken bir şahsiyettir. Projemizin amacı, Bigadiç‘te bor madenlerini keşfederek Bigadiç’e, Türkiye’ye 
ve hatta Dünya ekonomisine büyük katkılar sağlayan, Türkiye Borasit Madenleri Kaşifi Muharrem 
Girgin’i, ülkemiz insanlarına tanıtabilmek, hizmetlerinin bilinir hale gelmesiyle araştırmacı, dinamik 
ve meraklı gençler yetişmesine katkı sağlayabilmektir.

Çalışmamızda, ilk olarak bor literatür çalışması yapılmıştır. Yazılı kaynaklar, sözlü kaynaklar 
taranmış ve internet ortamındaki makaleler indirilmiştir. Balıkesir İl Hak kütüphanesine gidilerek, 
1946 yılında, yerel basında çıkmış olan süreli yayınlar taranmıştır. Konu hakkında uzman kişiler olan 
Balıkesir Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülmecit Mutaf ve araştırmacı-yazar 
Zekeriya Özdemir ile mülakatlar, konumuzun bilinirlik düzeyine ilişkin anket uygulaması ve Muharrem 
Girgin’in İstanbul , Bigadiç ve Turfullar köyünde bulunan birinci dereceden aile yakınlarıyla görüşmeler 
gerçekleşmiştir. Bu görüşmeler, görüşme formları ile yapılmış ve aile arşivi incelenmiştir.

Muharrem Girgin’e dair biyografik çalışmalar yetersiz ve bilimsel çalışmalarda mevcut değildir. 
Bigadiç’teki gençlerin %88’i kaşimizi tanımamaktadır.

Çalışmamız Muharrem Girgin’in tanıtılması, bilinirlik düzeyinin artması, gençlerde farkındalık 
oluşmasında olumlu katkı sağlayackatır. Bigadiç Etibor İşletme Müdürlüğü ve diğer yerel kuruluşlar 
daha duyarlı olmalıdır.
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MEZAR ANITLARININ BAŞKENTİ AHLAT:
TÜRBELER VE MEZARLIKLAR

Stratejik ve tarihi öneme sahip Ahlat’ta, sanat ve kültür tarihimiz açısından büyük önem taşıyan, 
Ahlat Mezar taşları ve kümbetleri ait oldukları toplumun inanç sistemi başta olmak üzere o dönemin 
sosyal kültürel ve ekonomik özellikleri hakkında önemli ipuçları sağlayan tarihi belge niteliğindedirler. 
Bu nedenle bu eserlerin anlaşılabilmaya Ahlat’ın tarihi ve kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya ve 
tanıtmaya çalıştık. Çalışmamıza öncelikli olarak Ahlat’ın tarihçesiyle başlanılmıştır. Ahlat Meydanlık 
Mezarlığı, diğer mezarlıklar ve Ahlat Kümbetlerinde yer alan süslemeler ayrı ayrı kaynak taraması 
ve kişisel görüşmeler yoluyla tespit edilmeye ve anlaşılır bir üslupla izah edilmeye çalışılmıştır. Bu 
alandaki en büyük sıkıntı bu süslemelere vakıf kişi sayısının sınırlı olmasıdır. Bu nedenle bu çalışmamızı 
yaparken Ahlat Müze Müdürlüğü Sanat Tarihçisi ve Arkeologlarıyla ve Ahlat Meslek Yüksek Okulu El 
Sanatları bölümüyle kişisel görüşmeler yapılmış ve bu kişilerle saha çalışmaları yapılarak süslemeler 
tespit edilmiştir. Ayrıca Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanlığı ile iletişime geçilmiş ve bu 
ekibimizden gerekli teknik ve bilimsel bilgiler alınmıştır. Ekip üyeleri aynı zamanda saha çalışmasında 
bizlere katkı sunmuşlardır.

Ahlat’ın Mimari yapılarının süsleme çeşitleri, süslemelerin özellikleri, günümüze yansımaları, 
verdikleri mesajlar ortaya konmaya çalışılmıştır.

Sümeyye FİDAN
Danışman

Mahmut AKBAŞ

PROJE NO: 4

Büşra Nazlı BAYAR
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TARİH ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR YOL: 
TÜRKÜLERLE TARİHE BAKIŞ

Gülseren ERÜSTÜNDAĞYağmur Damla BURAL

PROJE NO: 5

Danışman
Hulisi ARTIKOĞLU

Projemizde amacımız , kültürümüzün değerli hazineleri türkülerimizi , tarih derslerinde kullanmaktır.
Özay Gönlüm’ün tabiriyle, “halk denen büyük usta’nın” tarihi olaylara nasıl baktığını anlamak, müziğin 
ritimsel gücünden yararlanıp ,çoklu zekanın devreye sokulmasını sağlamaktır. Böylece tarih dersinin, 
sözel-dilsel zekayı ön plana çıkaran anlayışını , müziksel zeka ile destekleyerek, Fatih Projesi ve Eba 
ile değişim ve gelişmeye devam eden eğitim materyallerimize türkülerle tarihe bakış gibi bir katkıda 
bulunmayı hedefledik.Milli birlik ve beraberliğimizin hazinesi türkülerden yararlanmak istedik.

Projemize Türk Halk Müziğinin yaşayan efsanelerinden 90 yaşındaki Hamit Çine’nin türküler 
üzerindeki engin bilgisinden yararlanarak, türkülerin anlatmak istediklerini fark eden bir saha 
çalışması ile başladık. Türkülerin tarih derslerinde kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili literatür taraması 
ile devam ettik. Üniversitemiz ile temasa geçerek türkü ve tarih ilişkisinin akademik alanda merak 
edilip edilmediğini öğrendik.

Avrupalılar, tarihin anlaşılmasında halk ezgilerinden daha 17. yy. da yararlanır iken, bizim türkü 
mirasımızdan, yeterince faydalanamadığımızı gördük.

Sümer Ezgü; türkülerin hormonsuz, bizim sesimiz, sazımız, tarihimiz, olduğunu vurgular iken, 
yapılan deney, kontrol grubu çalışmaları ve uygulanan anketler ile türkü kullanımının iyi bir yöntem 
olduğu anlaşıldı.

Projemizde;
“Zobalarında Guru da Meşe Yanıyor Efem” türküsü ile Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve
vatan sevdasını,
“Anadolu’dan Geldik “ile milletimizin ruh kökünü,
-“Avşar Beyleri “ile Anadolu’daki Beylikler dönemi mücadelelerini,
”On ikidir Şu Burdur’un Dermeni türküsü” ile 1.Dünya savaşındaki Türk- Ermeni ilişkilerini,
-“Hadi Gali Sen de Gel” ile Türk töresini, ayrık otu gibi durmamanın gerektiğini anladık.
-Sarıkamış Türküsü ile üşürken, “Katibim” türküsü ile 2.Mahmut Dönemi ıslahatlarını fark 
etmeyi hedefledik.

Çoklu zekanın basamaklarından müziksel zekayı, tarih eğitiminde kullanırken; tarih dersinin 
unutulan bu boyutuna dikkat çekmeye çalıştık.

 



221

TA
Rİ

H

TARİH

KIBRIS BARIŞ HAREKATI’NA KATILAN GAZİLERİN ANILARI 
VE HALKIN SAVAŞ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ

Kıbrıs Barış Harekat’ı 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta başlattığı 14 
Ağustos’ta başkent Lefkoşa’ya girilmesiyle son bulan askeri harekattır. Gazilerimiz “yavru vatan” 
Kıbrıs’taki Türk kardeşlerini baskı ve zulümden kurtarma amacıyla canını ortaya koymuşlardır. Kıbrıslı 
Türkler, harekatın ardından katliamlardan kurtulmuş, sağlanan yeni asayişle birlikte 70’lerden önceki 
barış ortamına geri dönebilmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı, tarih kaynaklarında nesnel bir şekilde tarihsel 
bakış açısıyla yazıldığından ortaya koyamadıklarını; projemizde gazilerle röportajlar ve bir gazimizin 
Kıbrıs Barış Harekatı zamanı yazdığı günlük aracılığıyla, yaşananların iç yüzünü yansıtmayı amaçladık. 
Isparta’daki ve Eğirdir’deki Gaziler derneğini ziyaret ederek gazilerle görüşmeler yaptık. Aldığımız 
cevapların doğru olduğunu varsayarak gazilerin savaş öncesi ve sonrası yaşadığı sıkıntılar ve dönem 
hakkında bilgi sahibi olduk. Gazimizin günlüğünde yazanlardan, o dönemdeki Kıbrıs halkıyla Türk 
ilişkilerini ve dönemin şartlarını gördük.

“Halkımız Kıbrıs Barış Harekatı ve gaziler hakkında ne kadar bilinçli?” sorumuzun cevabını da halka 
anket uygulayarak bulmayı amaçladık. Halkın çoğunluğu harekatın nedenleri ve tarihi hakkında bilgi 
sahibi olmadığı; toplumun genelinin yakın çevredeki gazilerin varlığından ve gazi haklarından haberdar 
olduğu ancak gaziler günü ve faaliyetleri hakkında genel olarak bilgi sahibi olmadığı sonucuna ulaştık.

Reyhan Ceren AKDOĞAN
Danışman

Mehmet ÇETE

PROJE NO: 6

Ebrar ŞAHİN
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR ÇOCUK OYUNU: 
“KUYU GÖÇMECE”

Aytek KORKMAZ

PROJE NO: 7

Danışman
Şefaattin DENİZ

Çocuklar tarafından belli kurallar dâhilinde oynanan oyunlar çocuklara eğlence, düşünme, 
motivasyon ve zamanı verimli geçirme gibi katkılar sağlamaktadır. Bununla birlikte oynanan oyunların 
geleneksel özellikler içermesi, geçmiş ile bağının bulunması ve kültür ögelerini içermesi de önemli 
bir unsurdur.

Ancak geçmişimizin en önemli kaynakları olan büyüklerimizin çocukken oynadıkları birçok oyun ne 
yazık ki günümüz çocukları tarafından az bilinmektedir. Bu projeyi hazırlamaktaki amacımız, eskiden 
büyüklerimiz tarafından oynanan ancak şu anda unutulan bir oyun hakkında araştırma yapmak ve 
bu oyunu günümüze taşıyarak alternatif bir oyun haline getirmektir. Böylelikle, unutulan bir çocuk 
oyununu yeniden canlandırarak çocukların geçmiş ile bağ kurmasını arzulamaktayız.

Bu kapsamda çalışmalarımızı unutulan bir çocuk oyunu tespit etmek, tespit edilen oyunu 
güncelleştirmek ve güncelleştirilen oyunu günümüz çocuklarına tanıtmak olarak üç bölüme ayırdık.

Unutulan bir çocuk oyunu tespit etmek için, aile bağlarımın bulunduğu Vize/Kırklareli’ne ve ilçeye 
bağlı Kızılağaç, Küçükyayla, Kömürköy, Düzova köylerinde çay ocaklarına, muhtarlıklara, okullara ve 
evlere gittik ve birçok kişiyle görüştük. Görüştüğümüz kişilerin genellikle bu oyunları yaşlılık nedeniyle 
unuttuklarını, sadece Hamiyet Binay Hanım’ın çocukken oynadığı ve “Kuyu Göçmece” adını verdikleri 
oyunun kurallarını tam olarak hatırladığını tespit ettik.

Tespit edilen “Kuyu Göçmece” oyununu güncelleştirmek için, bu oyunun kurallarını ve materyallerini 
tekrar gözden geçirdik. Bu oyunu günümüz koşullarında da oynanabilecek bir kutu oyunu haline 
getirdik.

Güncelleştirilen oyunu günümüz çocuklarına tanıtmak için, bir kısım ilköğretim ve ortaöğretim 
öğrencilerine oyun hakkında sunum yaparak oyunu öğrenmelerini sağladık.

Yaptığımız bu çalışmalarla tarihe gömülmek üzere olan “Kuyu Göçmece” adlı çocuk oyununu 
Hamiyet Binay Hanım’ın zihninden çıkararak oyunun kültür mirasımızın bir parçası olarak kalmasını 
amaçladık.



223

TA
Rİ

H

TARİH

E’DEN Z’YE KİTAP: TARİH ÖĞRETİMİNDE Z-KİTAP YÖNTEMİ 
SARIKAMIŞ MUHAREBESİ ÖRNEĞİ

Tarih öğretiminde farklı bir bakış açısı kazandırarak öğrencilerin derse ilgi düzeylerini arttırabilmek 
projemizin temel amacıdır. Eğitim-öğretim kurumlarında görsellik ve teknolojinin ön plana çıkarılarak 
verimin artırılması yönünde bir zihniyet değişikliği sonucu zenginleştirilmiş kitap uygulamaları ortaya 
çıkmıştır. Ortaya çıkan bu uygulamalardan sonra başarı ve öğrenme yüzdesinin arttığı ve öğrenmenin 
kolaylaştığı görülmüştür. Bu amaçla elektronik kitap ile ileri teknoloji kullanılarak, öğrencilerin, 
olayları nedenleriyle daha kolay ve verimli bir şekilde anlaması planlanmıştır. Bu proje ile Sarıkamış 
muharebesi tamamen dijital ortama aktarılarak, daha sürükleyici ve kullananları içine çekecek bir 
gerçeklik sağlanmaya çalışılmıştır. Hazırlanan içerik tamamen etkileşimlidir ve çok fazla görsel öğe 
içermektedir. Uygulama sayesinde muharebe öncesi yaşanan olaylar, muharebenin gelişim süreci 
ve muharebe sonrasında yaşanan politik, kültürel ve demografik olmak üzere birçok bilgi verilmiştir. 
Arka plan oluşturabilecek bu hususlarla ilgili istatistikler ve öğrenmeyi geliştirecek destekleyici 
materyaller bulunmaktadır. Bu kapsamda muharebe tertiplenmeleri, birlik hareketleri, manevralar, 
coğrafi faktörler ve komutanların karakter özellikleri de göz önüne serilerek gösterilmiştir. 
Hareketli grafikler sayesinde okuyucunun bir haritaya, bir metne bakarak ağır aksak ilerlemesinin 
önüne geçilmiştir. Bu sayede komutanların uyguladıkları hareket tarzları daha ayrıntılı olarak 
incelenebilmektedir. Z-kitap (zenginleştirilmiş kitap), Apple iPad marka tablet bilgisayarlar üzerinde 
çalışacak formatta hazırlanmıştır.

Eğitim ve Öğretimde görsellik ve teknolojinin ön plana çıkarılmasıyla öğrenme yüzdesinin arttığı 
gözlenmektedir. Sarıkamış Harekâtıyla ilgili olarak hazırlanan uygulamanın istenen yeterlilikte 
ve görsellikte olması yanında öğrencilerin Harp Taktik ve Stratejisi konularına ilgisini, bilgisini 
artıracağı, tarih bilincine büyük katkı sağlayacağı, ulusal kültür öğelerinin tanıtılmasına destek olacağı 
değerlendirilmektedir.

Hüseyin MACİT
Danışman

Gökhan DURAK

PROJE NO: 8

Ali AKSOY
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OSMANLI GELENEĞİ IŞIĞINDA YENİ BİR MAARİF SİSTEMİ

Ercüment Yavuz KORKMAZ

PROJE NO: 9

Danışman
Erdil İŞERİ

Eğitim-Öğretimin bu kadar tartışılması, yakın gelecekte yeni bir Türk Öğretim Sistemi’nin 
uygulanmaya başlayacağını gösteriyor. Bu sebeple yeni düzenlenecek bir öğretim sisteminde; 
tarihimizin unutulmaması, böylece çağın gereklerine ayak uydurmayı başardığı gibi, milli 
değerlerimizi taşımayı da başarabilen bir sistem oluşturulması amacıyla hazırladığımız projemizin 
giriş kısmında, Osmanlı öğretimi, sıbyan mekteplerinden, medreselere kadar incelenmiş ve Dalton 
Planı ismi verilen sisteme temas edilmiştir. Yöntem kısmında, kütüphanede ve arşivlerde yaptığımız 
çalışmalardan, okuduğumuz belgelerden, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci 
ile olan görüşmelerimizden bahsedilmiş, bulgular kısmında bu iki sistemin mihenk taşları sunulmaya 
çalışılmıştır. Sonuç ve Tartışma bölümünde ise, Osmanlı Geleneğinin ışığında ve Modern pedagojinin 
tavsiyeleri doğrultusunda yeni bir Türk Öğretim Sistemi’nin taşıması gereken hususiyetler aktarılmış, 
öneriler kısmında “tarihin bugünü aydınlatan bir fener olduğuna” değinilmiştir. Çalışmamızda 
kullandığımız Osmanlıca belgeler, ekler kısmında sunulmuştur. Bu projemiz ile, bugüne kadar 
literatürde Osmanlı geleneği’nin ışığında yeni bir öğretim sistemine dair bir çalışmanın bulunmaması 
sebebiyle var olan boşluğu doldurmayı hedeflemekteyiz.
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DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN ANALİZ EDİLEREK TARİH ÖĞRETİMİ 
VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Son dönemlerde tüm dünyada ve ülkemizde tarihi konu edinen birçok sinema filmi ve dizi 
çekilmektedir. Bunlar ciddi bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmektedir. Popüler yapımlar özellikle 
gençleri nasıl ve ne kadar etkilemektedir? Projede; dizinin gençlere etkisi, kurguyla gerçek arasındaki 
farkın nasıl algılandığı, bu tür yapımların tarih öğretiminde kullanılabilme olanaklarının araştırılması 
amaçlandı.

Çalışma danışman öğretmenin desteğiyle yürütüldü. Senaryodaki konular ve karakterler incelendi. 
Dizinin senaristi Mehmet BOZDAĞ ve Tarihçi Feridun EMECEN’le röportajlar yapıldı. Konuyla ilgili 
eserleri titizlikle incelemeye çalışıldı. Dizinin nasıl algılandığını ölçmek için dört lisede 240 öğrenciye 
anket uygulandı. Verileri Doç. Dr. Mustafa OTRAR, SSPS programı ile sonuçlandırmıştır.

Dizide Kayıların Halep’e gidişi Tapınak şövalyeleri ve Moğollara karşı mücadeleleri, ayrıca boy 
içindeki gelişmeler işleniyor. Kaynaklarda Kayılar ilgili bilgilerin sınırlı olduğu ve kurgunun bu 
bilgilerle oluşturulduğu sonucuna varıldı. Anketimiz öğrencilerin kurgu ile gerçek arasındaki farkı 
ayırt edemediğini gösterdi. Bu nedenle Lise 9. Sınıf Tarih kitabının Tarih Bilimine Giriş bölümüne tarih-
sinema ilişkisini konu edinen bir metin konulmalıdır. MEB kaliteli tarihi dizi ve sinema yapımlarından 
bir liste yaparak bunları okullara ve öğrencilere tavsiye etmelidir. MEB tarihi yapımları içerik ve 
görsellik açısından değerlendirerek RTÜK gibi bazı akıllı işaretler geliştirmelidir. Bu işaretler izleyicide 
yapımın tarihe uygunluğuyla ilgili algı oluşturmalıdır. Tarihi dizi filmlerin setlerine geziler düzenlenerek 
öğrencilerin bilgi ve algıları güçlendirilmelidir.Her yıl tarihi temalar belirlenmeli bununla ilgili senaryo 
ve kısa film yarışmaları düzenlenmelidir. FATİH projesi kapsamındaki teknolojik değişimin içeriğini 
doldurmak için etkileşimli tarih ders kitapları hazırlanmalı ve bunların içine kısa filmler konulmalıdır.

Eda Reyhan DEMİRLER
Danışman

Kerim MİL

PROJE NO: 10

Ayşe Nur KANLI
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UNUTULAN DEVRİM: 
TÜRK MÜZİK DEVRİMİ VE HARFLER MARŞI

Mehmet Akif ULUCAİlhan ÇATMA

PROJE NO: 11

Danışman
Merve Ümit KÖK

Müzik, tarih boyunca hep hayatın içinde olmuştur. Bugüne kadar birçok düşünür müziği farklı 
yönleriyle ele almıştır. Konfüçyüs müziğin kişisel ve toplumsal gücüne işaret ederken; Aristo iyi bir 
karaktere ulaşmada erken ve yoğun bir müzik eğitiminin önemini vurgulamıştır.

Müzik, aynı zamanda bir kültür öğesidir. Türk kültürüne paralel olarak oluşan Türk müziği bizi 
diğer milletlerden ayıran temel özelliklerden biri olmuştur. Bunun bilincinde olan Atatürk, daha Milli 
Mücadele yıllarında müziğimizin tüm dünyaya dinletilmesi ve Türk kültürünün tanıtılması için planlar 
yapmıştır. Bu doğrultuda Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleştirilen devrimler arasında müzik 
devrimi de yer almıştır. Müzik devrimiyle müziğimizin gelişmesi, millileşmesi ve çağdaşlaşması adına 
birtakım adımlar atılmıştır. Ancak ilerleyen yıllarda halk, müziği sadece ticari bir araç olarak görmüş 
ve müzik sanat değerini kaybetmiştir. Aynı zamanda yapılan bu devrimin amaçlarından uzaklaşılmış, 
devrim unutulan bir devrim haline gelmiştir. İşte biz bu yüzden bu projeyle Türk müzik tarihinden 
yola çıkıp Türk Müzik Devrimini, Harfler Marşı örneğiyle detaylı bir şekilde inceleyerek “unutulan” bu 
devrimi tekrar hatırlamayı, müzik tarihimize ışık tutmayı amaçladık.

Projemizde doküman analizi yapıldığından nitel yöntem kullanılmıştır. Üniversitelerin ilgili 
bölümlerine gidilip konu hakkında bilgisi olan akademisyenlerle görüşülmüştür. O dönemde yaşamış 
bazı kişilerin anılarından yararlanılmış, günün gazeteleri taranmış ve devrimin sembollerinden Harfler 
Marşı’na ulaşılmıştır.

Müzik devriminin gün yüzüne çıkarılması için T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin müfredatına 
bu konunun da eklenmesi, milli müzik anlayışının oluşması için ise Türk çalgılarının orkestralarda 
solo enstrüman olarak kullanılması önerilmiştir.
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NİJER’DEKİ OSMANLI SOYU PROJESİ
Osmanlı Soyunun sadece Kuzey Afrika ülkelerinde değil, Kuzeybatı Afrika ülkelerinden Nijer’de 

Agadez Bölgesinde 700 yıldır tüm kültürel özellikleriy yaşadığını anlatmaktır

Devletlerin tarihi yaşadıkları yerler ve bıraktıkları eserlerle tespit edilmektedir. Osmanlı Devleti 
Sadece Arap yarımadasına ya da Avrupa kıtasına sefer düzenlememiştir. Kuzey Afrika’nın tamamında 
asırlar boyunca egemenlik kurmuştur.

Afrika’nın iç bölgelerinde Osmanlı soyunun ve kültürünün halen hayatiyetini sürdürdüğü konusu 
çok az insanın bildiği bir konudur. Fakat çok büyük bir bölge olan Batı ve Orta Afrika bölgelerinde 
Osmanlı izlerini 21. Yüzyılda bile görmek mümkündür. Halen Nijer’in Agadez Bölgesinde Osmanlı 
sultanları yönetimde söz sahibidirler. Agadez Bölgesinin şu anki Sultanı İbrahim Umaru 2011 yılında 
TRT programcılarına değerlendirmelerde bulunmuş; Türkiye ile ve Türk insanı ile akraba olduklarını 
ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Nijerli öğrenciler olarak 2015 Ağustos ayında Osmanlı camii kebirini ve Osmanlı sarayını ziyaret 
etme imkanı bulduk. Agadez Bölgesinde yaşayan Osmanlı ailesinden insanlarla görüşmeler yaptık.

Türkiye’de üç yıldır eğitim öğretime devam etmekteyiz. Her iki ziyartete de iletişim eksikliğini çok 
fazla olduğu ve tekrar iletişim kanallarının açılması gerektiği sonucuna vardık Bu projemizde Nijer’de 
bulunan Osmanlı soyundan insanların hayat tarzları, kültürel özellikleri anlatılarak ; Türkiye ile yakın 
ilşki içerisinde olmaları sağlanacaktır.

İbrahim Daouda DJİBO
Danışman

Hacı SARI

PROJE NO: 12

Mousa ALDJİRES
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KAYBOLAN DEĞERLERİMİZE BİR ÖRNEK: 
MALATYA YEŞİLYURT VE GÜNDÜZBEY EV KİTABELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yusuf Hazar TUNCELZeynep Deniz ALGAN

PROJE NO: 13

Danışman
Birol Bayram GÜNGÖR

Tarih, büyük ölçüde hatıralara dayanır. Toplumdaki zaman ve mekan bilinci de, bu hatıralardan geriye 
kalan maddi çevre ve anıtlarla birlikte yaşatılır. Bu bağlamda, mimari anıtların birer parçası durumundaki 
kitabelerin, tarihe tanıklık eden ve toplumun kültürel belleğini oluşturan tarafları vardır. Denebilir ki, 
epigrafik ve kaligrafik özellikleri dışında her kitabe; sadece bir anıtın değil aynı zamanda bir kentin hatta 
bir çağın tarihinin de anlaşılabilmesine imkan tanıyan önemli bir kanıttır. Ne yazık ki, anıtları kullananlar 
kadar, kentlerin son sahiplerinin de okuyup anlamadıkları bu yazılı belgeler, bugünkü çağdaş çevrelerine 
her geçen gün daha da yabancılaşıp, gün geçtikçe daha çok yıpranmakta, doğa ve insan tahribatına bağlı 
olarak çeşitli bozulmalara uğramaktadır.

Yaptığımız alan gezisiyle bir kitabelerin bir envanteri oluşturuldu. Kitabeler transkript edilirken 
kitabedeki anlam ve muhtevası araştırıldı. İçeriğindeki dua, dilek, teşbih ve nazar sözcüklerindeki sanat, 
yazım türü irdelendi. Bunlar ışığında denilebilir ki Yeşilyurt ve onun bir beldesi olan Gündüzbey, Osmanlı 
Devletinin son dönemine ait mevcut kitabeleriyle bir açık hava müzesi niteliğindedir.
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MERSİN KÜLTÜR DEĞİŞİMİNE ULU CAMİ MİNARESİNDEN BAKIŞ
Bu projede eski Gümrük Meydanı (şimdiki Ulu Çarşı) ve çevresinin zamanla geçirdiği değişimleri, 

gelişen mimari ile beraber değişen kültürü tanıtmak amaçlanmıştır. Projede bu bölgenin tarihini 
anlatan bazı yerel kaynaklardan yararlanılmıştır. Mersin’in eski fotoğraflarıyla karşılaştırmak 
amacıyla Ulu Cami minaresine çıkılarak fotoğraf çekimi yapılmıştır. Çevrede uzun süredir esnaflık 
yapan kişilerle ve burayla bağlantısı bulunmuş kişilerle yüz yüze görüşülerek, kayıt altına alınmıştır. 
Halk tarafından şehrin merkezi olarak sayıldığını öğrendiğimiz bu bölgenin önceden burada bulunan 
Gümrük İskelesi sebebiyle şehrin en önemli mal ve yolcu aktarım noktası olduğu yurt dışından gelen 
ürünlerin ilk burada satışa çıkması sebebiyle bölgenin iyi bir pazar niteliği taşıdığı ve civardaki ünlü 
kıraathaneleri, lokantaları ve otelleri sayesinde Mersin halkının önemli bir buluşma noktası olduğu 
bilgilerine ulaşılmıştır. Ancak bölge zamanla önemini yitirmiştir buna değişen mimari ve gelişen 
kent hayatının sebep olduğu anlaşılmıştır. Eski yoğunluk ve canlılığın yitirilmesinden kaynaklı olarak 
esnafın bu durumdan şikayetçi olduğu tespit edilmiştir. Bizim önerimiz bu gibi bölgelerin tanıtımının 
yapılması ve bölgenin eski görünümüne kavuşması için çalışmalar yapılmasıdır.

Çağla YILDIZ
Danışman

Şevket GÜL

PROJE NO: 14

Dilara GÜNEŞ
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MUĞLA’DA HALK GAZETESİNİN GÖZÜYLE II.DÜNYA SAVAŞI’NDA MUĞLA

Atıl TAGA

PROJE NO: 15

Danışman
Nagehan ÖĞÜN

II. Dünya Savaşı, savaşa katılan ülkeler kadar savaş dışı kalmayı başaran ülkeleri de etkilemiştir. 
Türkiye hükümeti bu savaşın dışında kalabilmek için büyük çaba göstermiş ve zor da olsa bunu 
başarabilmiştir. Buna rağmen sürekli savaş tehdidi altında bulunduğu için seferberlik ilan ederek 
savaş yılları boyunca büyük bir orduyu silahaltında bulundurmak zorunda kalmıştır. Bu durum ülke 
ekonomisine büyük bir yük getirmiş, üretici durumdaki genç ve zinde nüfusun tüketici durumuna 
düşmesine neden olmuştur. Hükümet bu ağır yükün altından kalkabilmek için “Varlık Vergisi” 
ve “Toprak Mahsulleri Vergisi” gibi uygulamalara yönelerek halkı daha fazla fedakârlık yapmaya 
zorlamıştır. Ancak genç nüfusun silahaltına alınması yüzünden tarımsal üretim hacmi azaldığından 
ülke çapında bir açlık ve kıtlığın baş göstermesine engel olunamamıştır. Hükümet bu koşullar altında 
son derece sınırlı olan yiyecek maddelerinin eşit olarak dağıtımını sağlamak için ekmeği halka karne 
karşılığında dağıtmak zorunda kalmıştır.

Savaş döneminin olağanüstü koşullarından kaynaklanan bu tür sıkıntılar ülkenin bazı bölgelerinde 
daha fazla hissedilmiştir. Ege Denizi kıyılarında yer alan Muğla ili savaşan tarafların karşı karşıya 
geldiği Ege Adalarına yakın olması nedeniyle savaşın etkilerini en fazla hisseden yerlerden biri 
olmuştur. Ülkenin ortak sorunu olan kıtlıklar, yokluklar ve salgın hastalıkların yanı sıra, adalardan 
gelen mültecilerin sorunlarıyla, krom meselesinin yarattığı uluslararası gerilimle, Ege semalarında 
uçan savaş uçaklarıyla ve kazara düşen bombalarla yüz yüze gelmiştir.

Bu çalışmada II. Dünya Savaşı yıllarında çıkan “Muğla’da Halk” gazetesinin gözüyle II. Dünya 
Savaşı’nın Muğla’daki etkileri ele alınmış ve dönemin kendine özgü koşulları içerisinde analiz edilmiştir.
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CADDE VE MEKÂNLARA VERİLEN TARİHİ ŞAHSİYET İSİMLERİNİN 
TARİH BİLİNCİ ÜZERİNE ETKİSİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

Niğde ili ve Bor ilçesinde bazı yer ve mekânlara verilen tarihi şahsiyet isimlerinin cadde, sokak, 
bina vb. yerlerde kullanılma amacını belirlemek ve bu tarihi isimlerin tarih bilinci üzerindeki etkisini 
tespit etmek projenin öncelikli amacı olacaktır. Yaşadığımız yerlerde mahalle, cadde, sokak, resmi 
binalar vb. yerlere verilmiş tarihi isimlerle karşılaşırız. Bazen hiç sorgulamadan sadece o yerin 
adı olarak kabulleniriz. Oysa bazı mekân ve yerlere verilen tarihi şahsiyet ve tarihi isimler tarih 
bilincinin toplumlarda sürekli kalması ile hafızalarda tarih bilinci oluşturmaktır. Niğde ili merkezi ve 
Bor ilçemizde yer alan mahalle, cadde, sokak, bina vb. yerlerin genel haritasını Google maps’den 
ve belediye yetkililerinden elde ederek, tarihi şahsiyetlere ait olan mahalle, cadde, sokak, bina vb. 
yerleri belirledik. Tarih bilinci ve toponimi ilişkisini belirlemek için öncelikle çalışma alanımız olan 
Niğde ilimizdeki 3 önemli tarihi şahsiyetin ismini taşıyan cadde ile Bor ilçemizde yer alan 3 önemli 
tarihi şahsiyetin ismini taşıyan resmi bina isimlerini çalışma örneklemlerimiz olarak belirledik. 
Belirlediğimiz tarihi şahsiyetlerin, ilimiz ve milli tarihimiz için önemli kişilikler oldukları yaptığımız 
literatür taraması ve görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Örneklemimizde hazırladığımız anket 
formunu orada yaşayan mahalle sakinlerine gönüllük esasına göre uyguladık. Niğde İli Süleyman 
Fethi, Ethem Onbaşı ve Hazım Tepeyran caddeleri ile Bor İlçesi Halil Nuri Yurdakul Kültür Merkezi ve 
Kütüphanesi, Zöhre-Halil Ataman Meslek Yüksekokulu ve Şehit Nuri Pamir Lisesi örneklemlerinden 
elde edilen verilere ulaştık. Niğde ili ve Bor ilçesinde bazı yer ve mekânlara verilen tarihi şahsiyet 
isimlerinin milli tarihimiz açısından önemli olduğu ne yazık ki günümüzde bu tarihi isimlerin neyi 
ifade ettiğinin yeteri kadar bilinemediğini belirledik.

Doğukan DOĞAN
Danışman

Murat SAKARYA

PROJE NO: 16

Aleyna SIR
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GÜNÜMÜZDE İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, RUSYA, İTALYA, AVUSTURYA, MACARİSTAN 
VE BULGARİSTAN’DA OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI İMAJI

Dilara CERRAHOĞLUTaygun KARAKAŞ

PROJE NO: 17

Danışman
Barış ÖRGEN

Projemizde Osmanlı imajını, günümüzde Balkan ve Avrupa ülkelerinde okutulan tarih ders kitapları 
üzerinden inceleyerek, “bizim” diğer bir deyişle “öteki taraf”ın, tarih ders kitaplarına nasıl yansıdığını 
ortaya koymayı amaçladık. Araştırmamızda, çalışma kapsamındaki ülkelerin ders kitaplarında yer alan 
ortak tarihi münasebetlerimizi ülkemizdeki tarih ders kitapları ile karşılaştırarak, bu münasebetlerin 
anlatımındaki benzerlik ve farklılıkları da ortaya koymayı hedefledik.

Çalışmamızda, ders kitaplarında Osmanlı Devleti’nden bahsedilen bölümler tercümanlar vasıtasıyla 
tespit edilerek bu bölümler Türkçeye tercüme ettirilmiştir.

Araştırmamızda betimsel analiz yöntemi kullanarak, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki ders 
kitaplarında Osmanlı Devleti ile elde ettiğimiz bulguları değiştirmeden aynen aktardık. Projenin sonuç 
kısmında da elde ettiğimiz bulguları karşılaştırmalı yorumladık.

Sonuç olarak araştırmamız neticesinde, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristan’da gerek ortaokul gerekse de lise düzeyinde okutulan ders kitaplarında, 
Osmanlı Devleti ile ilgili anlatımlara geniş yer verildiği sonucuna ulaştık. Araştırılan ülkelerin 
ders kitaplarında geçmişte yaşanan ortak tarihi münasebetlerimizin anlatımı (Sevr Antlaşması, 
Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Savaşı, İnebahtı Savaşı, Mohaç 
Savaşı, Ermeni Meselesi, Viyana Kuşatmaları); ders kitaplarımızdaki anlatımlardan oldukça farklı 
çıkmıştır. Fransız ve İtalyanların Ermeni Meselesi’nin, Rusların İstanbul’un fethinin, Macarların Mohaç 
Savaşı’nın anlatımında Osmanlı Devleti’ne karşı ‘’düşmanca’’ bir dil kullanması daha okul sıralarında 
öğrencilerin gözünde olumsuz bir Osmanlı imajı oluşturmaktadır. Bulgaristan’daki ders kitabında 
ise hemen hemen her başlık altında Osmanlılara karşı aşağılayıcı, ırkçı ve düşmanca ifadelere yer 
verilerek Türk düşmanı nesil yetiştirilmektedir. Tüm bu olumsuzlukların yanında Fransızların Fatih 
Sultan Mehmet ve İstanbul’dan; Avusturyalıların 18.yüzyılda Osmanlı kültürüne duyulan hayranlıktan 
güzel bir şekilde bahsetmesi bu ülkelerdeki öğrencilerin Osmanlı Devleti’ne karşı olumlu tutuma 
sahip olmasını da sağlayabilmektedir.
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MÜNĞÜZ MÜNĞÜZ (BOYNUZ BOYNUZ) BALALAR
Projede, Kaşgarlı Mahmut’un XI. Yüzyılda yazmış olduğu Divanü Lügati’t-Tûrki (Atalay, B. Tercümesi) 

adlı eseri incelenmiş; Türklerinin oynamış oldukları “Münğüz Münğüz” oyunu konu olarak seçilmiştir.

Oyunlar, özünü, kurallarını ve geleneğini kolay kolay değiştirmediğinden, oynandığı dönemin 
kültürel özelliklerini gelecek nesillere aktarabilen en önemli araçlardan biridir. Bu yönüyle oyunlar, 
geçmiş ve gelecek kültürler arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. Çocuk gelişiminde oyun, 
çocuğun disiplin ve kurallara uyarak kendini ifade etmesine yardımcı olur. Bilgisayar ekranında oyun 
oynayan çocukları kültürel bir oyunla tanıştırmak hedefimizdir. Kaşgarlı Mahmut’un eseri tarama 
modeliyle, doküman incelemesine dayalı olarak, Türk Dünyasında çocukların oynadığı bu oyunu 
günümüze taşıyarak, anlaşılır ve oynanabilir hale getirmek için çalıştık.

“Münğüz Münğüz”, Divan’daki mevcut bilgiler çerçevesinde özgün hali dikkate alınarak günümüze 
uyarlanmıştır. Samsun ili Çarşamba ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk 
gelişimi ve Çocuk oyunları dersleri ile Anaokulu uygulama sınıflarında proje hayata geçirilmeye 
çalışılmıştır. Böylece 4-6 yaş arası çocuklarla XI. Yüzyılda Türklerin oynamış olduğu oyunları hayata 
geçirmiş olacağız.

Aysun KAHYA
Danışman

Eşref ÜZÜLMEZ

PROJE NO: 18
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BİR GÖÇ HİKÂYESİ

Aybike ÖZBEYLİEmine KARAKUŞ

PROJE NO: 19

Danışman
Zerrin URGANCI

Göçlerin devletler ve toplumlar üzerindeki etkisini göstermek, göçün yaşattığı acıları ortaya 
koymak, tarihi kayıtlara girmemiş göç hikâyelerini yazılı hale getirerek gelecek nesillere ulaştırmak 
böylece tarihten ders alınmasını ve bilinçli bir tarih anlayışına sahip olunmasını sağlamak amacıyla 
bu projeyi hazırladık.

Öncelikle tarih boyunca göçler ve bunun sonuçları, Kafkasya’dan yapılan göçler, Gürcü Tarihi ve 
Gürcü Göçleri ile ilgili belge, içerik, kaynak taraması yaparak çalışmalara başladık. Bu kaynaklardan 
yararlanarak Gürcü göçlerini inceledik. Daha sonra Batum’dan göç eden Mahar (Makaharadze) ve 
Tekin (Kokoladze) ailesinin göçlerini inceledik. Mahar ailesinin hayatta olan fertleri ile röportaj 
yaparak çeşitli verilere ulaştık. Daha sonra aile arşivinde yer alan fotoğraflardan yararlanılarak ailenin 
Batum’dan Erbaa’ya geliş sürecini ve Erbaa’daki yaşam süreci takip ettik. Yazılan mektuplardan ve 
fotoğraflardan yararlanarak olayları, yaşanan duygu ve düşünceleri anlamaya çalıştık. Her göçün 
büyük acılar barındırdığını gördük. Bu tür göç yaşayan ailelerin bunları kayıt altına almasının tarihî 
olayların diğer nesiller aktarılması açısından önemini anlamış olup bir farkındalık yaratmaya çalıştık.
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OSMANLICA MEZAR TAŞLARININ OKUNMASI 
VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR TEKNO TARİH ÇALIŞMASI

Trabzon’un önemli şahidelerinden olan Tavanlı Camii Haziresinde ve Sülüklü Mezarlığında yer 
alan mezar taşlarında verilen mesajların orijinal halinin günümüz nesilleri tarafından anlaşılmasını 
sağlamayı, mezar taşlarındaki nasihatleri günümüz diline çevirerek ortaya koymayı ve tarihin 
akışında mezar taşlarının kaybolup gitmesinin önlenmesini amaçlayarak mezar taşlarının dijital 
ortama aktarılmasını sağlamak, mezar taşları konusunda neslimizi bilinçlendirmek, onların ilmi 
olarak mezar taşlarının ciddiyetinin farkına varmasını sağlamak, “Ölüsüne hürmet etmesini bilmeyen 
bir milletten dirisine de hayır gelmez” düsturuyla bu çalışmaya yönelmiş bulunuyoruz.

Sülüklü Mezarlığında ve Tavanlı Camii Haziresinde bulunan Osmanlı döneminden kalma mezar 
taşlarını inceledik. Bazı mezar taşlarını öğretmenimiz Ömer AKSOY ile birlikte okuduk. Okunan mezar 
taşları, bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra internet üzerinden http://www.akillikitabeler.blogsot.
com.tr adlı site oluşturularak internet ortamına aktarıldı. İnternet ortamına aktarılan mezar taşlarına 
karekodolustur.com adlı siteden kare kodlar oluşturuldu. Bu kare kodlar okunan mezar taşlarıyla site 
içerisinde bulunan mezar taşı açıklamaları bulunan sayfanın internet sitesi karekodolustur.com adlı 
siteye kopyalanarak kod ile ilişkilendirildi. Akıllı telefonlarda bulunan QR CODE Reader programları 
kullanılarak oluşturulan http://www.akillikitabeler.blogspot.com.tr adlı sitedeki mezar taşları bilgileri, 
mezar taşlarının üzerlerinde bulunacak kare kod ile okunması sağlandı.

Kamu kuruluşları vakıflar bölge müdürlükleri müftülükler ve belediyeler, mezar taşları ile 
ilgili her türlü veriyi sanal ortamda oluşturacakları internet siteleriyle bağlantılı olan programlar 
oluşturarak mezarlıklar hakkındaki verileri kamuoyunun bilgisine sunmalıdır. Tarihi mezarlıklara 
internet sağlayıcıları konulabilir ve bu sayede kare kod uygulaması masrafsız ve daha hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilebilir.

 

Sena AKGÜN
Danışman

Mustafa ÖZTÜRK

PROJE NO: 20

Muhammet İbrahim KULAÇOĞLU
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SELAHADDİN EYYÛBİ’DEN ZEHRANUR EYÜBOĞLU’NA 
EYÜBOĞLU AİLESİNİN TARİHİ VE ŞECERESİ

Hanife KULAKZehranur EYÜBOĞLU

PROJE NO: 21

Danışman
Şerife MEHMETOĞLU

Mısır’da kurulan Eyyûbi Devleti Selahaddin’in ölümünden sonra oğulları arasında çıkan 
anlaşmazlıklar sonucunda parçalanmıştır. Eyyûbi Devleti’nin parçalandıktan sonra Diyarbakır, 
Silvan, Hasankeyf’te bulunan kolları Osmanlı Devleti zamanında iskana tabi tutulmuş ve Trabzon 
Maçka bölgesine yerleştirilmiştir. Trabzon Maçka haricinde Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde de 
Eyyûbi soyundan gelen pek çok aile mevcuttur. Ancak araştırmamızın kapsamı Maçka’da meskun 
Eyüboğulları ailesidir. Trabzon’un ünlü ailelerinden olan Eyüboğullarının kökeni Eyyûbi Devleti’nin 
kurucusu Selahaddin Eyyûbi’ye dayanmaktadır. Bu ailenin tarihinin araştırılması Trabzon tarihine 
katkıda bulunacaktır. Günümüze kadar yöre tarihinde özellikle yöneticilik yaparak yer almış ailenin 
herhangi bir tarihi yazılmamıştır. Aile tarihi, dolayısıyla Trabzon tarihine katkıda bulunacak bilgi ve 
belgeler dağınık bir durumdadır. Eyüboğulları ailesinin tarihçesini ortaya koyacak; aile büyüklerinin 
sözlü anlatımları, aileden tarihe meraklı kişilerin kişisel araştırmaları, aile yadigarı eşyalar, ailenin 
katkısıyla yapılmış eserler, tarihi mezar taşlarının zaman içerisinde tarihin tozlu sayfalarında kaybolup 
gitmemesi için bilimsel bir çalışma ile derlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda aile tarihçeleri üzerine 
çalışma yapılması yerel tarih açısından önem arz etmektedir.

Proje çalışması sürecinde aile büyükleri ile görüşülmüş, tarihsel kaynak taraması yapılmış, aile 
yadigarı eşyalar ve eserler araştırılmıştır.

Bu anlamda araştırmamızın amacı; Selahaddin Eyyûbi’den bu güne Eyyûbi (Eyüboğlu) ailesinin 
tarihi sürecine ait bilgileri toparlamak, tarihi belgeleri bir araya getirmek, tarihi mirası ortaya koymak 
ve aile soy ağaçlarını çıkararak son nesil Eyüboğlu Zehranur’a kadar soy bağlantısı oluşturmuştur.
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ORTA ASYADAN YALOVA’YA KAĞIDIN YOLCULUĞU, OSMALININ İLK KAĞIT ÜRETİM MERKEZİ 
KAĞITHANE-İ YALAKABAD VE ANADOLU HARMANINA KATKIMIZ “MEVLANA” KAĞIDI

Medeniyet hamuru dediğimiz kağıt kültürlerin taşınmasındaki en önemli maddedir. Kağıt M.S. II. 
yüzyıldan itibaren Çinliler tarafından üretilmeye başlanmıştır.

Türkler XVIII. yüzyıldan itibaren kağıt kullanmaya ve geleneksel yöntemlerle kağıt üretmeye 
başlamışlardır. Semerkand’da Çinli ustalar tarafından kağıt üretimi yapılmıştır. Müslüman Araplar bu 
bölgeyi feth ettikten sonra kağıt üretimi Bağdat, Şam, Trablusşam, Mısır, Yemen gibi önemli kültür 
merkezlerine yayıldı.

Geleneksel kağıt üretimi Orta Asya’da Türkler arasında üretilmesine rağmen Anadolu’ya gelen 
Türkler uzun bir dönem kağıt ihtiyaçlarını dışarıdan satın alma yöntemiyle karşıladılar. Osmanlı 
Döneminde kağıt ihtiyacı Avrupa ve Orta Doğudaki kağıt üretim merkezlerinden alınarak karşılanmaya 
çalışıldı. Ancak 1744 yılında Yalova’nın Elmalık köyünde kurulan Kağıthane-i Yalakabad ile üretime 
geçilmiş ve Osmanlı Devleti kağıt ihtiyacının bir kısmını buradan karşılamıştır. Bu tarihten önce de bazı 
kağıt üretim merkezlerinin kurulduğu iddia ediliyorsa da bunların hiçbiri ispatlanamamıştır. Var olan 
belgeler Osmanlı Devletinin ilk kağıt üretim yerinin Kağıthane-i Yalakabad olduğunu göstermektedir. 
Osmanlı’da kağıt üretimi İbrahim Müteferrika tarafında Lehistanlı ustaların katkılarıyla Yalova’da 
yapılmıştır.

Amacımız, Yalakabad Kağıthanesi’nde geleneksel yöntemlerle üretilen kağıdın gün ışığına 
çıkarılarak yeniden farklı maddelerin karışımıyla ürettiğimiz ve adına “Mevlana” kağıdı dediğimiz 
kağıdımızın tanıtılmasıdır. Türkler tarih boyunca kağıdı çeşitli şekilerde elde etmiş ve kullanmışlardır. 
Bizlerde bu bilgiler ışığında ağaç kabuğu, pamuk, paçavra gibi maddeleri birbirine karıştırarak yeni 
bir kağıt elde ettik. Yaparak ve yaşayarak Medeniyet Hamuru’na bir kağıt daha ekledik. Kağıdımız 
Mevlana’nın “Her ne olursan ol yine gel” düsturundan hareketle kağıt olabilecek bütün malzemeler 
karıştırılarak elde edilmiştir. Kağıthane-i Yalakabad Osmanlı devletinin ilk kağıthanesidir ve burada 
geleneksel yöntemle “Mevlana” kağıdı üretilerek medeniyete sunulmuştur.

Şevval SEVİNÇ
Danışman

Nebahat KAVAK

PROJE NO: 22

Ceyda Betül MISIRLI
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TÜBİTAK FİNAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 3.500,00-TL. 3.500,00-TL.
İKİNCİLİK 3.000,00-TL. 3.000,00-TL.
ÜÇÜNCÜLÜK 2.500,00-TL. 2.500,00-TL.
TEŞVİK 1.500,00-TL. 1.500,00-TL.

YILIN GENÇ ARAŞTIRMACISI ÖDÜLÜ: 3.500,00-TL.
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HATİCE KARABIYIK AKILLI PANSİYON SİSTEMİ (EĞİTİM KURUMU YATILI PANSİYON AYDINLATMASININ 
ANDROİD UYGULAMA İLE KONTROLÜ) BİLGİSAYAR 1

HAKAN EMRE BOŞAL 
HAYRETTİN KEMALETTİN 
BAYRAM

ANDROID TABANLI CEP TELEFONLARI ICIN SARI NOKTA HASTALARI VE G.RME ENGELLI 
BIREYLERE Y.NELIK ARAYUZ(LAUNCHER) TASARIMI BİLGİSAYAR 2

ÇAĞRI SİRAC PARILDI 
HALİT ÖZSOY

İNSANA DAHA YAKIN BİR YAPAY ZEKAYA SAHİP SATRANÇ PROGRAMI CHESS TRAGEDY | 
CHESSTRATEGY BİLGİSAYAR 3

RECAİ YANMAZ 
AYBERK ESER ANDROİDARI BİLGİSAYAR 4

TUĞÇE MANAVOĞLU 
ESRA TOPÇU

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN TELEVİZYONU YAKINDAN İZLEME PROBLEMİNE BULANIK MANTIK 
YAKLAŞIMI BİLGİSAYAR 5

MUSA SADIK ÜNAL PROJENİN ADI : GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN TOPLU TAŞIMA YARDIMI YAPAN CİHAZ 
VE UYGULAMANIN GELİŞTİRİLİP PROTOTİPLENMESİ BİLGİSAYAR 6

TUNAHAN ÇETİNEL 
MERVE TAŞ

MZ SCADA: KONVEYÖR BANT İÇEREN PLC TABANLI BİR OTOMASYON SETİ ÜZERİNDE 
GÖRÜNTÜ İŞLEME DESTEKLİ YERLİ BİR SCADA YAZILIMI UYGULAMASI BİLGİSAYAR 7

MUHAMMET EFE 
MEVLÜT FURKAN DEMİR E-SORUN BİLGİSAYAR 8

YUSUF KAAN ATAHAN 
ATİLLA GÖK AKILLI ANAHTAR BİLGİSAYAR 9

TURGUT BERK YÜKSEK 
MERT ÇAKMAKTEPE OBEZİTEYE KARS?I VERİLEN MU?CADELEDE BİREYLERE OYUN ARACILIĞIYLA ULAS?MA BİLGİSAYAR 10

SERHAT DANIŞAN 
NECİM ERDEM ÖKSÜZ NAP (NESTED ADAPTIVE PREDICTION) BİLGİSAYAR 11

KAĞAN İNAN İNSANSI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ROBOTU: TESLA BİLGİSAYAR 12

YUSUF BAYRAM SINIR MUHAFAZA VE İMHA KİTİ(SMVİK) BİLGİSAYAR 13

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER

BİLGİSAYAR ALANI
ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO
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MUSTAFA CAN KİFTECİ 
BARIŞ AKARCA

YENİLEBİLİR ÖZELLİKTE POLİMER MALZEME İLE KAPLANMIŞ YUMURTALARIN 
DEPOLAMA SÜRESİ BOYUNCA MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ 1

IŞIN SÜREKÇİGİL FARELERDE CİNSİYET VE AÇLIK FAKRÖRÜNÜN GÜVENLİK VE YEMEK TERCİHİ ÜZERİNE 
ETKİLERİNİN BARNES LABİRENTİ DÜZENEĞİNDE ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ 2

PELİN YÜKSEL 
BAŞAK BEKTAŞ DENİZ SUYUNDA DOMATES YETİŞİR Mİ ? BİYOLOJİ 3

ŞEHİT BALUR 
VEYSİ AKSU

DOĞAL ÜRÜNLER KULLANARAK TOPRAĞIN SU İHTİYACINI KARŞILAMA VE HUMUS 
MİKTARINI ARTIRMA BATMAN İLİ ÖRNEĞİ BİYOLOJİ 4

FURKAN TOSUN 
BATUHAN AYDIN

E.COLİ BL21(DE3) SUŞUNUN ZEYTİN METALLOTİYONEİN (OEMT2) GENİ İLE 
TRANSFORMASYONU VE AĞIR METAL BİYOBİRİKİM KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ 5

ZEYNEP BORAN 
REYYAN YÜKSEL

ŞEVKETİ BOSTAN (SCOLYMUS HİSPANİCUS L.) BİTKİSİNİN HÜCRE YENİLEYİCİ 
ÖZELLİĞİNİN TESPİTİ, GIDA, SAĞLIK VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANIMI BİYOLOJİ 6

FATİH ÇEVİK 
BERKAY YERGİN

ATIK FINDIK (CORYLUS COLURNA) KABUKLARININ VE MEŞE PALAMUDU (QUERCUS 
İTHABURENSİS DECNE SUBSP MACROLEPİS) KUPULA VE KABUĞUNUN DNA KORUYUCU 
AKTİVİTE POTANSİYELLERİ

BİYOLOJİ 7

ENES ÖZİPEK 
BİLAL TAHİR KOŞARAN

ANTİBİYOTİK KİRLİLİK: HEYBELİADA SANATORYUMU VE HEYBELİADA TOPRAK 
İNCELEMESİ BİYOLOJİ 8

MURAT ŞENOL 
MUHAMMED HANİFİ 
GÖKDAĞ

ATIK TURUNÇGİL MEYVE KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞ SOLÜSYONUNUN 
KREM VEYA SPREY ŞEKLİNDE KULLANILARAK HASTALIK YAPICI BAKTERİ VE 
MANTARLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ 9

İREM ZEYNEP ALAGÖZ 
ÇAĞLA DOST SİYANOBAKTERİLERDEN BAKTERİYEL PLASTİK ELDESİ BİYOLOJİ 10

LORAN ARSLAN 
DİLARA AYDIN

PROPOLİS VE ZERDEÇALIN, PİLİÇ EMBRİYOLARINDA DAMARLANMA VE GELİŞME 
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK KANSER TEDAVİSİNE KATKISININ 
BELİRLENMESİ

BİYOLOJİ 11

FARUK ERİN 
DORUK TATLIDİL

MANYATİK HEDEFLEME İÇİN KİTOSAN KAPLI RESVERATROL-MANYETİK BONCUKLARIN 
HAZIRLANMASI BİYOLOJİ 12

EKİN CÜCÜ 
EGE TUNÇGENÇ ANTİBAKTERİYEL VE İYİLEŞMEYİ HIZLANDIRICI YARA ÖRTÜSÜ (STİMUJEL) BİYOLOJİ 13

NECMETTİN YÜRÜRDURMAZ 
MUHAMMED EYYÜP ALMA YABANİ ÇİRİŞ KÖKÜ VE ARTIK MERMER TOZU KATKILI ÇOK AMAÇLI BİYOTORBA ÜRETİMİ BİYOLOJİ 14

BESTE CEREN ŞENCAN LAHANADAKİ (BRASSİCA OLERACEA) ENZİM İÇERİĞİNİN ATIK SULARDAKİ FENOL 
DEGRADASYONUNDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ 15

SİMAY OĞUZKURT 
ECEHAN CEYHAN

BİR NANOPARTİKÜLÜN DAPHNIA›YI ETKİLEMESİ (NPTİTANYUM DİOKSİTİN KARANLIK 
YÖNÜ) BİYOLOJİ 16

ZÜMRA TOKAÇ 
BENAY KARABULUT

ÖMÜR BOYU GLUTENSİZ DİYETLE YAŞAMAK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTASI 
BİREYLERE GLUTENSİZ UN YAPIMINDA KULLANILACAK DÜŞÜK MALİYETLİ , KOLAY 
ULAŞILABİLİR YEPYENİ BİR KAYNAK.

BİYOLOJİ 17

İREM MAHMUTOĞLU 
MEHMET AY AKILLI GEBE PEDİ BİYOLOJİ 18

ZÜLEYHA İNCE 
ELİF ATA

ASLAN PENÇESİ (ALCHEMİLLA VULGARİS) BİTKİSİ ÖZÜTÜNÜN ANTİBAKTERİYEL 
ÖZELLİĞİNİN AMPİCİLİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ 19

OĞUZHAN BAŞ 
EMRE PAHAL

PROLİZ İŞLEMİNE TABİ TUTULAN, BİYOLOJİK KÜTLEYE SAHİP MATERYALLERDEN ELDE 
EDİLEN, BİOCHAR ELDESİNİN ÇOK YÖNLÜ İNCELENMESİ. BİYOLOJİ 20

SÜLEYMAN URTEKİN 
SAMED AKDOĞAN ORGANİK MALZEMELER KULLANARAK ISI YALITIM PLAKASI ÜRETİMİ BİYOLOJİ 21

İREM CALAP 
ASİYE CEREN ALBAYRAK

SİVİLCELERİ OLUŞTURAN BAKTERİLERE KARŞI DOĞAL KREM YAPILMASI 
VEBAKTERİYOLOJİK TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ 22

ÖMER MENTEŞ ATEŞİMİ UZAKTAN DA ÖLÇEBİLİRSİN ANNE BİYOLOJİ 23

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

BİYOLOJİ ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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VAHİT KARA 
OLCAY COŞKUN KAR DA YAĞSIN DOLU DA ! COĞRAFYA 1

SERKAN BALCI 
DENİZ AÇIKEL ÜTOPİK DEĞİL İDEAL İMAR PLANI İLE ANTALYA COĞRAFYA 2

ENGİN TORAMAN 
EMRE ŞAŞMAZ KARDEŞ ŞEHİR UYGULAMALARININ ALANYA TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ COĞRAFYA 3

SİMGE OKUR 
KADRİYE KALKIN OYNUYORUM, EĞLENİYORUM, BALIKESİR ŞEHRİNİ ÖĞRENİYORUM COĞRAFYA 4

İLKNUR KINAY 
KADER KOYUNCU BİTLİS DERESİ KİRLİLİK SEBEBİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ COĞRAFYA 5

MEHMET ARİF TUTAR ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN DÜNYA›NIN EKSEN EĞİKLİĞİ MODELİ, EKSEN 
EĞİKLİĞİ- BAKI YÖNÜN ELAZIĞ›DA DOĞAL VE BEŞERİ ORTAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ COĞRAFYA 6

MELİS İŞCAN 
ATAKAN PERÇİN ERZİNCAN›A MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİ GÖÇÜ-SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ COĞRAFYA 7

DUYGU DEMİRTAŞ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL ISINMA SORUNUNA İLİŞKİN ALGILARININ 
METAFORLAR İLE BELİRLENMESİ COĞRAFYA 8

RABİA VURAL 
AYŞEGÜL SARI DONMAK YOK ÜRETİME DEVAM COĞRAFYA 9

İPEK ERİŞEN 
DİLARA KILINÇ

ENDEMİK BİR TÜR OLAN ÇÖVEN BİTKİSİ KULLANILARAK ALTERNATİF, ÇEVRECİ BİR 
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ OLUŞTURULMASI COĞRAFYA 10

MUHAMMED ALİ ELMACI 
FATİH AKKÖZ

1938-2015 DÖNEMİNDE İZMİR›DE GERÇEKLEŞEN SEL VE TAŞKIN OLAYLARININ 
KLİMATOLOJİK ANALİZİ COĞRAFYA 11

MUHAMMET TUĞRUL 
DURANOĞLU 
BERK KARAOĞLU

ATIK KLİMA SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TARSUS FEN LİSESİ ÖRNEĞİ COĞRAFYA 12

TURAN UÇAR 
MELİH YÜKSEKKAYA ÇİFTÇİ BALIK TM İLE TARIM COĞRAFYA 13

SENA NUR GÜZEL 
EMİR ÇAĞRI TURGUT YAPAY BULUT OLUŞTURMA VE BULUT TOHUMLAMADA NPK-4 ETKİSİNİN İNCELENMESİ COĞRAFYA 14

BEKİR ŞENGÜN 
ALİ İHSAN DEMİR BİO - LAZ (KARADENİZ BİYOGAZ PROJESİ) COĞRAFYA 15

POLAT TOSUN 
ERTUĞRUL KÖSE TAŞYARAN VADİSİ›NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ COĞRAFYA 16

SİMAY AYÇİÇEK ATIL BIRAKILAN HAZİNELER:ATIL MADEN SAHALARININ TARIM,TURİZM,EĞİTİM 
YÖNÜNDEN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI COĞRAFYA 17

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

COĞRAFYA ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER



242

ZEYNEP BETÜL RUHİOĞLU 
SELİNAY FİLİZ PARLAK

MİLLİ KARAKTERLERİN ÇOCUK VE GENÇLERİN OYUN VE KIRTASİYE OBJELERİNE 
YERLEŞTİRİLMESİ İLE ROL MODEL ALINMASINI SAĞLAMAK

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 1

GÜLAY SENA AKEL 
CANSIN SAYGIN

BA?ARILIYIM ÇÜNKÜ KEND?ME GÜVEN?YORUM DEĞERLER EĞ?T?M? KAPSAMINDA 
ÖZGÜVEN?N AKADEM?K BA?ARISIYLA ?L??K?S? ÜZER?NE L?SE ÖĞRENC?LER? 
ÜZER?NDE B?R ARA?TIRMA: NAZ?LL? MERKEZ ?LÇES? ÖRNEĞ?

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 2

RABİA EKİNCİ 
MÜJDE TAN SAVAŞ SOKAĞI DEĞİL OYUN SOKAĞI İSTİYORUZ. DEĞERLER 

EĞİTİMİ 3

SİMGE ÖZAY 
AHMET FERHAT 
BÜYÜKDENİZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİ:DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ DEĞERLER 
EĞİTİMİ 4

ZEYNEP BÜŞRA YATIK 
AYŞENUR ARSLAN LİSE 10. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ DEĞERLER 

EĞİTİMİ 5

CAHİT CAN 
AYŞE RABİA DEMİRALAY

CUMA NAMAZININ SOSYALLEŞMEYE VE TOPLUMSALLAŞMAYA ETKİSİ (ŞARKİKARAAĞAÇ 
İLÇESİ ÖRNEĞİ)

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 6

MUHAMMET DÜZENLİ 
AKİF GÜLSOY

BİR BABA DOKUZ OĞLU (EVLADI) BESLER DOKUZ OĞUL BİR BABAYI BESLEMEZ(Mİ?) İLK 
ÖĞRENME BASAMAĞINDA YAŞLI BÜYÜKLER İLE BİRLİKTE SÜREKLİ YAŞAMIN GETİRDİĞİ 
DEĞER KAZANIMLARI

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 7

İBRAHİM ER 
ASIM ERDEM TEBESSÜM VE SELAMIN TEMİZ DÜNYALARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI DEĞERLER 

EĞİTİMİ 8

MUKADDES SET 
HAVVA KANAT AYDIN BİR GELECEK İÇİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEĞERLER 

EĞİTİMİ 9

İREM URAL 
BÜŞRA YETİŞİR

TOPLUMDAKİ DEGER YARĞILARININ BİREY ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU YALNIZLIK 
ALGISININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ( KAYSERİ TALAS KIZ YURDU 
ÜZERİNDEN YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMADIR)

DEĞERLER 
EĞİTİMİ 10

SEMANUR IRMAK 
EBRU AKKUŞ İNSANI HOR GÖREN İYİLİĞİ ZOR GÖRÜR DEĞERLER 

EĞİTİMİ 11

FATİH AKBAŞ EKG ÖNLÜĞÜ İLEMAHREMİYETİ KORUMAK DEĞERLER 
EĞİTİMİ 12

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

DEĞERLER EĞİTİMİ ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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BURAK KUTLU 
ALPER TURGUT BAL EĞLENCELİ GRAFİKLER FİZİK 1

ALİ CİNGÖZ CEP TELEFONU KULLANARAK (DTMF CİHAZI) UZAKTAN KUMANDA İLE ELEKTRİKLE 
ÇALIŞAN BİR CİHAZIN ENERJİSİNİ AÇIP KAPAYARAK KONTROLÜNÜ YAPMAK FİZİK 2

FATİH HIZLI YANSIMA KANUNLARI YARDIMIYLA PARABOLİK AYNALARDA GENLEŞME KATSAYISININ 
HESAPLANMASI FİZİK 3

DENİZ KÜLBAY GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SOĞUTMA SİSTEMİ 
KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ, SICAK SU ÇIKIŞI VE SOĞUTMA YAPILMASI FİZİK 4

ZEYNEP KUTLU 
SEMANUR ORUÇ KASİSLERİN LAZER YARDIMIYLA UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMİ FİZİK 5

HÜSEYİN SERHAT ARIKAN 
BEDİRHAN GERGİN RADYASYONA KARŞI YERLİ ZIRH: ALFA-SEPİYOLİT (LÜLETAŞI) FİZİK 6

CİHAN TOKLU 
ABDULKADİR ÖZARSLAN HİDROJENİN ISITMADA YAKIT OLARAK KULLANILMASI FİZİK 7

YUNUS EMRE ZEYTUN 
SERVET TOKLU

FAN BUHAR CİHAZIYLA; DAHA AZ ENERJİ, DAHA FAZLA ISINMA VE KONFOR, HEPSİ BİR 
ARADA. FİZİK 8

ÖZGE DİKMEN 
DENİZ İÇDEN

UÇUCU KÜL VE KIRMIZI ÇAMUR ATIKLARINDAN DENEME TUĞLA ÖRNEKLERİNİN 
ÜRETİMİ VE KULLANILMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI FİZİK 9

DOĞUKAN ŞİMŞEK 
BURAK ŞİMŞEK AKILLI ELDİVEN! ELDİVENİNİZ GÖZÜNÜZ OLSUN. FİZİK 10

SÜLEYMAN ŞİŞCİ 
FATMA USLUKUŞ ATMOSFERİK BASINÇ PLAZMA SİSTEMİ KULLANILARAK SUYUN DEZENFEKTE EDİLMESİ FİZİK 11

İLHAMİ OSMAN KARAKURT 
FATİH UÇAR GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ELEKTRONİK YOL TAKİP VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ FİZİK 12

HAKAN BALIK 
EVRİM ARDA IŞIK İLERİ DÜZEYDE İŞİTME ENGELİNE SAHİP İNSANLAR İÇİN RENK DİLİ FİZİK 13

OĞUZ KUTLAY 
ALİ ALEXANDER SCHNEIDER AYARLANABİLEN FREKANSLI VE HAVA AKIŞLI SES YALITIM PANELİ TASARIMI FİZİK 14

NİHAT YİĞİT ORAL 
ATA AKGÜL GİZEMLİ ELEKTRİK ÜRETECİ PİEZOELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ FİZİK 15

ALPBİLGE ASLAN 
ALP GÜLER

TİTANYUM-SİLİSYUM DİOKSİT KARIŞIMININ GÖRÜNÜR IŞIKTA OPTİK BANT ENERJİ 
ARALIĞININ DENEYSEL İNCELENMESİ FİZİK 16

HÜSEYİN KUTLUAY 
ÇAKADUR

DNA-MANYETİK SIVI KARIŞIMININ POLARİZASYONA BAĞLI MANYETO-OPTİK 
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK 17

NURULLAH YAKUB SOYAK 
HAFİZE NUR SOYAK BESİNLERDEKİ BOZULMALARIN ELEKTRONİK BURUN İLE ÖLÇÜLMESİ: ARDUİNOSE FİZİK 18

ABDÜLHAMİT ŞAMİL DOĞAN SİLİSYUMUN SU İTİCİ ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI VE TARİHİ ESERLERİN NANO 
KAPLAMA İLE KORUNMASI FİZİK 19

MEHMET SÖĞÜT 
EMRE AKGEYİK

İLKBAHAR GEÇ DÖNEM DONLARINDAN OLAN RADYASYON DONUNUN, KAYISI ÇİÇEĞİ VE 
MEYVESİNE VERDİĞİ ZARARIN ÖNLENMESİ. FİZİK 20

AYÇA CEREN CANATAN PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ 
BİR YOL; KONKAV BORU MODELİ FİZİK 21

YUSUF KARTAL 
YUSUF ADIYEKE

SUDAKİ BOĞULMALARA KARŞI KEMER TASARIMI VE TASARLANAN KEMERİN BELLİ 
KOŞULLAR ALTINDA TEKNİK ANALİZİ FİZİK 22

SAMET GÜRBÜZ ŞARJIN DOLU YOLUN AÇIK OLSUN FİZİK 23

MUSTAFA BAKIR MEŞE PALAMUDU VE ERGUVANIN YONGA YOLCULUĞU FİZİK 24

UMUT GÜMÜŞ 
OĞUZHAN ATEŞ DENEY MASASI PANELİ FİZİK 25

ABDULLAH ONUŞ ELEKTRONİK VALİZ FİZİK 26

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

FİZİK ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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ŞEVVAL AKTÜRK 
BARIŞ ÖZER

OBEZİTEYE KARŞI ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: ?-AMİLAZ İMMOBİLİZE BİYOREAKTÖR 
KOLONLARIN DİZAYNI KİMYA 1

GÜLCE NİLAY BİNGÖL 
BİLGESU APLAKAY PLASTİK ATIKLARININ MODİFİYE EDİLEREK TUTUŞMA DİRENCİNİN ARTTIRILMASI KİMYA 2

ELİF DOĞA ULUGÖL 
BURCU ÖZER

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON İŞLEMİNİN MONİTÖRİZASYONUNDA KULLANILABİLİR 
KAĞIT BAZLI KOLORİMETRİK VE FLORESANS KARBONDİOKSİT SENSÖRLERİNİN 
TASARLANMASI

KİMYA 3

YUSUF AKTAY 
AYŞE TEMİZ

PETROL TÜREVİ OLAN POLİSTREN (PLASTİK KÖPÜK) MADDESİ İLE YİNE PETROL TÜREVİ 
OLAN BENZİN MADDESİNİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ VE GÜNLÜK HAYATTA 
KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA 4

UTKU SARIIŞIK 
AHMET DEMİRDAŞ

PATLICANIN HİDROFOBİK ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILARAK POLİÜRETAN MALZEME İLE 
MODİFİYE EDİLİP PETROL TÜREVLERİNİN TEMİZLENMESİ KİMYA 5

BURAK ALP 
AHMET VAKUR GÜR

NANO ÇİNKO OKSİT (ZNO) İÇERİKLİ UV-C SEVİYE KORUMA KREMİ ELDESİ VE SERİSİN 
(İPEK ZAMKI) İLE NANOSİTOTOKSİK ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ KİMYA 6

ÖZGÜR ROHAT KARABULUT 
EYYUP ELBAT ZEHİRİ FİLTRELİYELİM ZARARI İNDİRGEYELİM KİMYA 7

ESAT ERDAL KAYINGİLLERDEN TEMİZLİK MADDELERİNİN İÇERDİĞİ MOLEKÜLLERİ ELDE ETMEK KİMYA 8

SERHAT KOÇER 
ERDEM AYDEMİR

POLİSTREN YÜZEYLERDE ELEKTROLİZSİZ KAPLAMA YÖNTEMİYLE BAKIR(CU) METALİ 
KAPLANMASINA YÖNELİK YENİ YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ KİMYA 9

SİMAY ASLANOĞLU MISIR (ZEA MAYS) KABUĞUNUN SÖNMÜŞ KİREÇLE (CA(OH)2) MİKRODALGA DESTEKLİ 
ALKALİ ÖNİŞLEMİNİN ASİT HİDROLİZİNE VE ETANOL ÜRETİMNE ETKİSİ KİMYA 10

KARYA GÜLEN 
ECE BARDAKCI FARKLI BİTKİ EKSTRELERİNİN KOLON KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ KİMYA 11

DİLGE KOCABAŞ 
DİLARA ALEV ÖRTEL YASADIŞI MADDE TAYİN EDEN BİYODEDEKTİFLER: APTA-LİPOZOMLAR KİMYA 12

RAMAZAN FURKAN 
BOZKURT 
KASIM MİRZA SAK

KAĞIT FABRİKASI ARITMA SUYU ÇAMURU KULLANILARAK YAPILAN BİYOBOZUNUR, 
TERMOPLASTİK, AHŞAP POLİMER KOMPOZİTLERDE, SEPİYOLİT (LÜLE TAŞI)VE YUMURTA 
KABUĞU›NUN RADYASYON TUTUCU MATERYAL OLARAK ÜRETİMDE KUL

KİMYA 13

ÖMER FARUK ARICI 
HÜDAİ OSMAN GÜL KİTLESEL RADYASYON ÖNLEYİCİ KİMYA 14

BAŞAK YALÇIN 
ALPEREN BUĞRA KÜTÜKÇÜ

COLOCASİA ESCULENTA BİTKİSİ KÜTİKULASI VE SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNİN KUMAŞA 
KAZANDIRILMASI KİMYA 15

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

KİMYA ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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CEM TALHA KARADUMAN 
BAHADIR ÇAKIR TEĞETLER DÖRTGENİNDE BAZI ÖZELLİKLER MATEMATİK 1

GÖKÇE AYBENİZ SEVİM GALTON KUTUSUNDA ÇİVİ YARIÇAPINA BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN NORMAL 
DAĞILIMLARIN İNCELENMESİ MATEMATİK 2

MUHAMMED VEYSEL TURAN 
AHMED SAİD SEÇKİN EKSTREM PROBLEMLERİ VE MATEMATİKSEL DÖNÜŞ MATEMATİK 3

HÜSEYİN EKİN 
HASAN EKİN FAKTÖRİYEL›DEN BİNOM KATSAYILARIN›A ASAL SAYI ÜSLERİ VE BÖLÜNEBİLME MATEMATİK 4

HÜSEYİN GELDİ 
ELİF AYDIN

ARDIŞIK SAYILARIN KARELERİNİN TOPLAMINI BULMADA FARKLI BİR BAKIŞ YENİ BİR 
KURAL MATEMATİK 5

MEHMET SAİM ELMA 
AHMET HAKAN MİRZA MAJORİZASYON EŞİTSİZLİĞİ VE UYGULAMALARI MATEMATİK 6

SERHAT BULUT 
OKTAY ERKAN TEMİZKAN

UZAYDA HERHANGİ BİR P NOKTASININ PLATONİK CİSMİN KÖŞELERİNE UZAKLIKLARI İLE 
İLGİLİ BAĞINTILAR MATEMATİK 7

FAHRİ NUMAN ESKİCİ ÜÇGENİN KÖŞELERİNİ MERKEZ KABUL EDEN VE ÜÇGENİN İÇ BÖLGESİNDE KESİŞEN 
ÇEMBERLER MATEMATİK 8

RAMAZAN TENDİK 
ENGİN ERAY DÜZGÜN ÇOKGENLERDE UZUNLUK BAĞINTISI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA MATEMATİK 9

NAZLI GÜVEN 
DORUK DORA BİR FIBONACCI PROBLEMİ MATEMATİK 10

SADULLAH YAZAR 
AHMET ALİ ÖKTEN

FATİH SULTAN MEHMET›İN İSTANBUL›U FETHİ SIRASINDA KULLANDIĞI STRATEJİLERİN 
OYUN TEORİSİ İLE MODELLENMESİ MATEMATİK 11

CANAN GİZEM ÇAKIR 
ALARA SERRA SALTIK KOMBİNASYONA BİRAZ KATKI MATEMATİK 12

ASHRAF ALIZADA WİLSON TEOREMİNİN GENELLEMELERİ VE UYGULAMALARI MATEMATİK 13

ERALP AKÇAY DÜZGÜN, YARI DÜZGÜN VE İZOVALENT KAPLAMALARIN GEOMETRİK, KOMBİNATORİK VE 
SAYI TEORİSİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ MATEMATİK 14

HİLAL ALTUNER 
FATMA YILDIRIM ÜÇGENİN İKİ KÖŞE ODAKLI ÇEVREL ELİPSLERİ VE HİPERBOLLERİ MATEMATİK 15

MEHMET BURAK DÖNMEZ 
CENK CANKELEŞ İRRASYONEL SAYILAR İLE ŞİFRELEME MATEMATİK 16

UTKU ORHAN 
FATİH AHMET BARAN YAY KENARLI ÇOKGENLER MATEMATİK 17

SENA TAŞGIN 
SEDA TAŞGIN ALT KÜME ELEMANLARININ TOPLAMINI BULMADA PASCAL ÜÇGENİ YAKLAŞIMI MATEMATİK 18

DURGÜL YILDIZ 
BETÜL ÇELİK DÖRTGENİN DIŞ TEĞET ÇEMBERLERİ VE DIŞ MERKEZLER DÖRTGENİ MATEMATİK 19

DOĞUKAN NAMLI 
BENGÜ SEZER

DEVİRLİ ONDALIK KESİRLERE FARKLI BİR BAKIŞ VE KÜÇÜK FERMAT TEOREMİNİN 
DEVİRLİ ONDALIK KESİRLER YARDIMI İLE İSPATI MATEMATİK 20

DOĞUKAN KAPICIOĞLU ÜÇGENİN İÇİNDEN GELEN TEOREMLER MATEMATİK 21

SEDANUR TEPECİ 
EDANUR GÜL ÇEMBERDE AÇILAR MATEMATİK 22

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

MATEMATİK ALANI
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MERVE YAPILI ÇIKIŞTA GEL! LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGISINA MEDYANIN ETKİSİ. PSİKOLOJİ 1

SELİN GÖKDEMİR ÇALIŞAN ANNELERİN KURTARICILARI: DEDE VE NENE OKULLARI; ÇALIŞAN ANNELERİN 
ÇOCUKLARINI ANNE VE BABALARINA BAKTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PSİKOLOJİ 2

ZEYNEP DEMİR 
MUHAMMET TALHA YAMAN

ALT VE ORTA SOSYO EKONOMİK DURUMDAKİ ERGENLERDE AİLE SORUNLARININ OKUL 
HAYATINA ETKİLERİ PSİKOLOJİ 3

ŞEVVAL ÇOŞGUN 
EFEKAN VAROL

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YARATICILIKLARI İLE 
STEM ALANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE STEM PUANLARININ 
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ 4

CEYLAN BİLMEZ 
AYNUR GÖKALP YENİ BİR TRAFİK CANAVARI: AKILLI TELEFONLAR..! PSİKOLOJİ 5

RABİA NUR TAŞ 
PELİN YAŞAR ENGELLİLERİN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI PSİKOLOJİ 6

MUSTAFA DURAK 
MAHMUT SAMİ 
PAŞABEKİROĞLU

HELİKOPTER EBEVEYNLER: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇATIŞMA ÇÖZME YAKLAŞIMLARI İLE 
ANNE BABA EĞİTİM DURUMU VE AŞIRI KORUYUCU ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKİ 
İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.

PSİKOLOJİ 7

RAMAZAN ÖNDER 
MÜCAHİT OĞUZHAN 
BAŞKARA

HER MÜZİK KİŞİLİK ? HER KİŞİLİK MÜZİK: İNSANLARIN DİNLEDİĞİ MÜZİK TÜRLERİ İLE 
KİŞİLİK VE SOSYAL ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ PSİKOLOJİ 8

DENİZ AKTAŞ 
ALİCAN PUGAR

YATILI VE ÖRGÜN EĞİTİM VEREN OKULLARDAKİ ERGEN ÖĞRENCİLERİN OKULA AİDİYET 
DUYGUSU VE SOSYAL UYUMUNUN İNCELENMESİ ( ÜSKÜDAR VE BEYOĞLU ÖRNEĞİ) PSİKOLOJİ 9

YUNUS EMRE ESKİADAM 
ARİF CAN SOYKAN

ANNE, BABA ÖDEVİMİZ VAR! ÇOCUKLARA VERİLEN EV ÖDEVLERİNİN ÇOCUK VE AİLE 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ (NARLIDERE ÖRNEĞİ) PSİKOLOJİ 10

MESUT CAN DEMİR 11. SINIF FELSEFE DERS KİTABINDAKİ GÖRSELLERİN SUBLİMİNAL MESAJ 
ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ PSİKOLOJİ 11

EMRE ALBAYRAK 
BERKAN ARTIRAN ÖĞRENCİLERİN YGS KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI PSİKOLOJİ 12

MEHMET ÖZTÜRK 
ENES ÖZDEMİR PİNPON SEKTİREREK DİKKAT GELİŞTİRME: DENEYSEL ÇALIŞMA PSİKOLOJİ 13

GAMZE KEKİK 
ELEN KURULTAY

GEBELİK DÖNEMİNDE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN HAMİLELERİN ALGILADIKLARI EŞ 
DESTEĞİ PSİKOLOJİ 14

SEDANUR ŞAHİN 
RABİA GÜL EL ÂLEM NE DER, DEME! ÇÜNKÜ SEN DE BİR ÂLEMSİN. PSİKOLOJİ 15

DİLARA BAYKAN 
DUYGU MALKOÇ ZİHİN KONTROL YÖNTEMİYLE AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRABİLİR MİYİZ? PSİKOLOJİ 16

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

PSİKOLOJİ ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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NUR SİMAY SAYGI 
BEYZANUR GÜNDÜZ

ANADOLU FOLKLORUNU AYAKTA TUTAN SANATKARLAR: GEVENDELER; ADIYAMAN 
İLİNDE YAŞAYAN GEVENDELERİN SOSYAL HAYATTA YAŞAMIŞ OLDUĞU SIKINTILAR SOSYOLOJİ 1

HAVVA NUR TORUN 
ESRA METİN REKLAMLARDA KADIN İMGESİ SOSYOLOJİ 2

İLKNUR ONAT 
GAMZE TOK

MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜN EĞİTİM DIŞINDA OLMA 
NEDENLERİNİN İNCELENMESİ SOSYOLOJİ 3

NURETTİN ELMAS 
HAVVA ELMAS

DİL BİLME(ME)CESİ ? ANADİLİNDEN FARKLI BİR DİLDE OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN 
YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (KÜRTÇE DİLİ ÖRNEĞİ) SOSYOLOJİ 4

ZEYNEP ALTINSOY 
AYŞE KOCA DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİNDE TOPLUMUN ENGELLİLERE BAKIŞ AÇISI SOSYOLOJİ 5

ZEYNEP KUTLU 
YASEMİN KARA

ERZURUM E TİPİ ÇOCUK CEZA EVİNDE KALAN ÇOCUK SUÇLULAR BAĞLAMINDA ÇOCUK 
SUÇLULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI SOSYOLOJİ 6

MELİS KIRTILLI
YABANCI GENÇLERİN GÖZÜNDEN TÜRKİYE: ALMANYA FRANKFURT MAİN İLİNDEKİ 
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE›NİN AVRUPA BİRLİĞİ›NE GİRİŞİNE BAKIŞI (PASCH 
JUGENDKURS›TAN NOTLAR)

SOSYOLOJİ 7

ÖZGE NUR ŞAFAK MEDYADA GERÇEKLİK ALGISI: GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ İSTİHBARAT SOSYOLOJİ 8

NEZİHA ESRA BİLGİLİ 
ALPEREN KABADAYI MUTLU YAŞLILIKLAR SOSYOLOJİ 9

HAZAL KARATAŞ 
FURKAN ALP ŞAHİN LİSELİ GENÇLER ETİKETLERE BAKIYOR MU? SOSYOLOJİ 10

İSMİKHAN 
ABDURAHMANZADA 
KAZIM ISAYEV

MECBURİ GÖÇKÜNLERDE SOSYAL KİMLİK VE TOPLUMSAL GÜVENLİK ALGILARI 
(KEBELE-MİNGEÇEVİR ÖRNEĞİ) SOSYOLOJİ 11

ŞEVVAL HÜMA SELÇUK 
DİLANUR AĞIR

BEN-SEN-O, HERKES FOMO ! MODERN İNSANIN PSİKO-SOSYAL DEĞİŞİMİ VE BİR FOMO 
TESTİ:››İSTANBUL FOMO ÖLÇEĞİ›› SOSYOLOJİ 12

SERDAR DEMİRBÜKEN 
ALPER KARATEKE

KADIN TARAFTARLARIN ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ VE KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA 
YAKLAŞIMLARININ BELİRLENMESİ (GÖZTEPELİ KADIN TARAFTARLAR ÖRNEĞİ) SOSYOLOJİ 13

SEBAHAT SELİN ATICI 
EGEMEN USLU

GÜNDELİK YAŞAMDA KARŞILAŞILAN SORUNLARA METAFİZİK ÇÖZÜMLER İZMİR SUSUZ 
DEDE TÜRBESİ ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ 14

SENEM BÜYÜKÇEKİÇ 
DİDEM AYRANCI

YENİ ÇEVRESEL PARADİGMA ÖLÇEĞİ İLE LİSELİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE DÖNÜK 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KOCASİNAN ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ-KAYSERİ) SOSYOLOJİ 15

SERPİL SELVİ 
GÜLŞEHRİ GÜZEL SENDİKALARA DAİR ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ: SİLİFKE ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ 16

KADRİYE AYAZ 
BEYZANUR İPEK

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TIP DIŞI ALTERNATİF VE GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE 
İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI SOSYOLOJİ 17

ALEYNA BURCU BİLDİRİCİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI KONUSUNDAKİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI: ERDEMLİ ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ 18

SEDANUR YILDIZ 
NERGİS GÜNER

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN YÖNETİCİ ALGILARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ - 
KARASU ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ 19

HANİFE BULUR 
ESRA TÖRE

KİME ?NEYE GÖRE ÖZGÜRLÜK? ÖZGÜR MÜYÜM? ÖZGÜRSEM BENİM RENGİM NE? 
(SAMSUN İLİ AYVACIK İLÇESİ ÖRNEĞİ) SOSYOLOJİ 20

İBRAHİM İPEK 
EBRU GÖKMEN

YERLİ DİZİLERİN ÖRGÜN EĞİTİME DEVAM EDEN GENÇLERİN KİMLİK GELİŞİMİ VE MODEL 
ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ SOSYOLOJİ 21

SEMANUR İPEK 
DUYGU ARAZ

SEVGİ EVLERİNDEN KENDİ EVLERİNE DEVLET KORUMASINDA YETİŞEN BİREYLERİN 
TOPLUMSAL HAYATA KATILIM SORUNU: SİVAS ÖRNEĞİ SOSYOLOJİ 22

ESRA HAŞİMOĞLU 
BÜŞRA DEMİRAL

KADIN CİNAYETLERİNDEKİ CEZA İNDİRİMİ MESELESİ (VATANDAŞ VE HUKUKÇU 
GÖRÜŞLERİ) SOSYOLOJİ 23

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

SOSYOLOJİ ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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TEOMAN DAYI 
MUSTAFA MERTAY 
DEMİRÇALI

OSMANLI HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ(KIZILAY DERNEĞİ ) PULLARI VE 
KARTPOSTALLARINDA I.DÜNYA SAVAŞI TARİH 1

MELODİ DİNER 
BERFİN MELİSSA ŞAFAK

İPEĞİN İĞNEYLE SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER NALLIHAN: TÜRK KADINININ SESSİZ DİLİ 
OYALAR TARİH 2

İREM KURT BORA ADANMIŞ BİR ÖMÜR: MUHARREM GİRGİN TARİH 3

SÜMEYYE FİDAN 
BÜŞRA NAZLI BAYAR MEZAR ANITLARININ BAŞKENTİ AHLAT:TÜRBELER VE MEZARLIKLAR TARİH 4

YAĞMUR DAMLA BURAL 
GÜLSEREN ERÜSTÜNDAĞ TARİH ÖĞRETİMİNDE FARKLI BİR YOL: TÜRKÜLERLE TARİHE BAKIŞ TARİH 5

REYHAN CEREN AKDOĞAN 
EBRAR ŞAHİN

KIBRIS BARIŞ HAREKATI›NA KATILAN GAZİLERİN ANILARI VE HALKIN SAVAŞ 
HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ TARİH 6

AYTEK KORKMAZ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR ÇOCUK OYUNU: KUYU GÖÇMECE TARİH 7

HÜSEYİN MACİT 
ALİ AKSOY

E›DEN Z›YE KİTAP: TARİH ÖĞRETİMİNDE Z-KİTAP YÖNTEMİ SARIKAMIŞ MUHAREBESİ 
ÖRNEĞİ TARİH 8

ERCÜMENT YAVUZ 
KORKMAZ OSMANLI GELENEĞİ IŞIĞINDA YENİ BİR MAARİF SİSTEMİ TARİH 9

EDA REYHAN DEMİRLER 
AYŞE NUR KANLI

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİNİN ANALİZ EDİLEREK TARİH ÖĞRETİMİ VE ÖĞRENCİLER 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ TARİH 10

İLHAN ÇATMA 
MEHMET AKİF ULUCA UNUTULAN DEVRİM: TÜRK MÜZİK DEVRİMİ VE HARFLER MARŞI TARİH 11

İBRAHİM DAOUDA DJİBO 
MOUSA ALDJİRES NİJER›DEKİ OSMANLI SOYU PROJESİ TARİH 12

ZEYNEP DENİZ ALGAN 
YUSUF HAZAR TUNCEL

KAYBOLAN DEĞERLERİMİZE BİR ÖRNEK: MALATYA/ YEŞİLYURT VE GÜNDÜZBEY EV 
KİTABELERİNİN ARAŞTIRILMASI TARİH 13

ÇAĞLA YILDIZ 
DİLARA GÜNEŞ MERSİN KÜLTÜR DEĞİŞİMİNE ULU CAMİ MİNARESİNDEN BAKIŞ TARİH 14

ATIL TAGA MUĞLA›DA HALK GAZETESİNİN GÖZÜYLE II.DÜNYA SAVAŞI›NDA MUĞLA TARİH 15

DOĞUKAN DOĞAN 
ALEYNA SIR

CADDE VE MEKâNLARA VERİLEN TARİHİ ŞAHSİYET İSİMLERİNİN TARİH BİLİNCİ ÜZERİNE 
ETKİSİ (NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) TARİH 16

TAYGUN KARAKAŞ 
DİLARA CERRAHOĞLU

GÜNÜMÜZDE İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA, RUSYA, İTALYA, AVUSTURYA, MACARİSTAN 
VE BULGARİSTAN›DA OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA OSMANLI İMAJI TARİH 17

AYSUN KAHYA MÜNĞÜZ MÜNĞÜZ(BOYNUZ BOYNUZ) BALALAR TARİH 18

EMİNE KARAKUŞ 
AYBİKE ÖZBEYLİ BİR GÖÇ HİKâYESİ TARİH 19

SENA AKGÜN 
MUHAMMET İBRAHİM 
KULAÇOĞLU

OSMANLICA MEZAR TAŞLARININ OKUNMASI VE GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ 
İLE İLGİLİ BİR TEKNO TARİH ÇALIŞMASI TARİH 20

ZEHRANUR EYÜBOĞLU 
HANİFE KULAK

SELAHADDİN EYYÛBİ›DEN ZEHRANUR EYÜBOĞLU›NA EYÜBOĞLU AİLESİNİN TARİHİ VE 
ŞECERESİ TARİH 21

ŞEVVAL SEVİNÇ 
CEYDA BETÜL MISIRLI

ORTA ASYADAN YALOVA›YA KAĞIDIN YOLCULUĞU, OSMALININ İLK KAĞIT ÜRETİM 
MERKEZİ KAĞITHANE-İ YALAKABAD VE ANADOLU HARMANINA KATKIMIZ MEVLANA 
KAĞIDI

TARİH 22

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

TARİH ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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İLAYDA MİSEM KOYUNCU 
ECENUR KULAKSIZ

DAMARSAL BOZUKLUKLARIN OPTİK BİR YÖNTEMLE KOLAY VE DÜŞÜK MALİYETTE 
TEŞHİSİ

TEKNOLOJİK 
TASARIM 1

HÜSEYİN KÜRŞAT ACAR 
FATİH KOCABIYIK

TOPRAK ANALİZİ YAPILARAK ÇELTİK ÜRETİMİ İÇİN UYGUN YETİŞTİRME ORTAMININ 
SAĞLANMASI VE SULAMA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

TEKNOLOJİK 
TASARIM 2

HARUN ALAGÖZ 
ADEM İŞCAN 3B YAZICI TEKNOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE 3B YAZICI YAPILMASI TEKNOLOJİK 

TASARIM 3

SONER UYĞUN 
BURHAN ÇAYBAŞI YENİ NESİL BUZDOLABI TEKNOLOJİK 

TASARIM 4

GÜRKAN ÖZGÜR 
ABDULKADİR SARICI GÖLGE ROBOT TEKNOLOJİK 

TASARIM 5

EREN KOÇ 
BATTAL DURMAZ TOZSUZ,KESME,DELME,TAŞLAMA YAPILABİLEN İŞ TEZGAHI TEKNOLOJİK 

TASARIM 6

HASAN KEMAL TEPE 
ENES CAN POLAT

GÜNLÜK KIYAFETLERİMİZİN ELEKTROMANYETİK DALGALARA KARŞI UYGULADIĞI 
FARADAY KAFESİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE ELEKROMANYETİK RADYASYONDAN 
KORUYAN ALTERNATİF KIYAFET KUMAŞI TASARLANMASI

TEKNOLOJİK 
TASARIM 7

ÖMER KARTELLİ 
AYBERK YARANERİ SWİMBAG SİSTEMLERİ İLE OTOMOBİLLERİN SUDAKİ GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI TEKNOLOJİK 

TASARIM 8

SERHAT KESER 
SAMET CAN ŞEN LAVABO ATIK SUYUNUN KLOZETTE KULLANIMI TEKNOLOJİK 

TASARIM 9

ESRA ERDEM 
EDANUR DURAN KAPÜŞONLU ENJEKTÖR TEKNOLOJİK 

TASARIM 10

EMRE ORKUN KAYRAN DEMİR PARMAKLIKSIZ GÜVENLİK TEKNOLOJİK 
TASARIM 11

NURULLAH SEZEN 
ERCAN KARTAL KARADENİZ AHTAPOTU TEKNOLOJİK 

TASARIM 12

ŞAFAK REİS 
SALİH EMİRZEOĞLU PEDALMATİK TEKNOLOJİK 

TASARIM 13

HASRET ÖZCAN 
EMİR CAN ATAŞ EGZERSİZ YAPTIRAN ROBOT ELDİVEN (EYRE) TEKNOLOJİK 

TASARIM 14

YUNUS ÇOLÇİK ARAÇ LASTİKLERİNDE HAYATIMIZA YÖN VEREN RENKLER TEKNOLOJİK 
TASARIM 15

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

TEKNOLOJİK TASARIM ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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BERAT İNCEBALDIR GÖNÜLDEN SESLER SOKAĞI
TÜRK 

DİLİ VE 
EDEBİYATI

1

ELİF KEMAN 
AYŞENUR ÇELİK EZBER BOZAN EDEBİ YAPBOZ

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
2

CEREN HALTAŞ 
ASLI BEYZA TÜTÜNCÜ DİVAN ŞİİRİNİN MAZMUNLARIYLA SATRANÇ OYUNU: SATRANC-I AŞK

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
3

ESAD BURAK POLAT ÇAYHANEM ÇAY TADINDA KÜTÜPHANEM
TÜRK 

DİLİ VE 
EDEBİYATI

4

TUBA SAYILGAN 
BERFİN BORA EDEBİYAT ÇEMBERİ-OYUNLA ÖĞRENİYORUM EDEBİYATTAN KORKMUYORUM

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
5

FURKAN KARAŞ 
ABDULKADİR TOPRAK FİKİR SOFRASI

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
6

FATMANUR DOĞU ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ GENÇLERİN ŞİİR ALGI VE İLGİSİNİN OLUŞMASINDA SOSYAL 
MEDYANIN ETKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ)

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
7

ZELİHA SARI 
FATMA DENLİ OKUL TÜRÜNE GÖRE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIKLARI

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
8

YUNUS KESKİN 
MUHAMMET HALİL ÖNAL

MUSTAFA KUTLU›NUN BAHÇESİ (TÜRK EDEBİYATINDA ÇİÇEK KÜLTÜRÜ:MUSTAFA KUTLU 
ÖRNEĞİ)

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
9

SAFİYE KOCAK 
HURİYE ARAS

AÇIK UÇLU YAPILAN TÜRK EDEBİYATI SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
OBJEKTİFLİK SORUNU

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
10

BÜŞRA ÖZYURT 
BETÜL DURU EDEBİYAT EĞİTİMİNDE DERS KİTABI VE METİN

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
11

SEZGİ ÖZTÜRK 
BUSE BAŞAK ÖZDEMİR DİLİN ÖZÜDÜR DEYİMLER, HALKIN SÖZÜDÜR DEYİMLER

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
12

ECE SU AĞDAŞ MASALLARIN İÇERDİĞİ MESAJLARIN İNCELENMESİ: ÇOCUKLARIN ALGISI ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
13

İBRAHİM HALİL YILDIRIM 
HALİTCAN TURAN SANATIN VE ESTETİĞİN RÜZGÂRI, İSTANBUL›UN EFENDİSİ LALE

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
14

SACİDE KAYHAN 
HATİCE YEŞİLKAYA BİR KIVILCIM YAZARLIK ATÖLYESİ

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
15

ŞULE KABALCI 
GÖKYÜZÜ ŞİİR EREN İTOLOJİ

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
16

FATMA NUR ÖZKAN 
ESMA AKARSU

SOSYAL MEDYA YAZARLIĞI KAVRAMININ, KULLANICININ EDEBİ KİŞİLİĞİNE OLAN ETKİSİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK 
DİLİ VE 

EDEBİYATI
17

ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI PROJE 

NO

TARİH ALANI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER
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46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ

ÖĞRENCİNİN                                      
ADI SOYADI

REHBER 
ÖĞRETMENLERİN                    
ADI SOYADI

OKULLU PROJENİN ADI ALANI

YILIN GENÇ ARAŞTIRMACISI

UMUT ERAY POYRAZ 
ÖZAY ÖZTÜRK AHU FEYHAN FİDAN

ORDU ALTINORDU 
BAŞÖĞRETMEN ANADOLU 
LİSESİ

EVSEL ATIKLARLA BESLENEN 
SALYANGOZLARIN DIŞKISININ BİTKİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE GÜBRE 
OLARAK KULLANIMI

BİYOLOJİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

BURAK ERKILIÇ MEHMET BAŞARAN GAZİANTEP ÖZEL SANKO 
KOLEJİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ 
İLE İKİ KAMERA KULLANARAK 
BELİRLENEN BİR CİSMİN 
ÜÇÜNCÜ BOYUTTAKİ KONUMUNU 
BULMA VE DİRECTX YARDIMIYLA 
GÖRÜNTÜLEME

BİLGİSAYAR

UMUT ERAY POYRAZ 
ÖZAY ÖZTÜRK AHU FEYHAN FİDAN

ORDU ALTINORDU 
BAŞÖĞRETMEN ANADOLU 
LİSESİ

EVSEL ATIKLARLA BESLENEN 
SALYANGOZLARIN DIŞKISININ BİTKİ 
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ VE GÜBRE 
OLARAK KULLANIMI

BİYOLOJİ

CEYDA KADI 
SELİN TÜFEK MUSATAFA CİHAN TRABZON SOSYAL 

BİLİMLER LİSESİ

GÖÇÜ ÖNLEMEK IÇIN YENI BIR 
YASAM ALANI TASARISI  HEMSIN 
ÖRNEGI

COĞRAFYA

BARIŞ VOLKAN GÜRSES BEHİRE OYA ADALIER ANKARA TED ANKARA 
KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

ELEKTROSTATİK KUVVETTEN 
YARARLANARAK YERÇEKİMSİZ 
ORTAMDA OLUŞAN KAS VE KEMİK 
ERİMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPAY 
YERÇEKİMİ OLUŞTURULMASI

FİZİK

YAŞAR HARUN KIVRIL 
TAHSİN ELMAS MUSTAFA ŞEVİK BURSA IŞIKLAR ASKERİ 

HAVA LİSESİ

MİLLİ KALKAN NANOPARTİKÜLER 
BARYUM BORAT KULLANILARAK 
ÜRETİLEN NÜKLEER KORUYUCU 
KIYAFET, UZAY MEKİĞİ VE UÇAK 
RADYASYON ZIRHLAMA MATERYALİ 
VE RADYASYON ÖNLEYİCİ PORTATİF 
SIĞINAKLA RADYASYONA KARŞI 
TAM KORUMA

KİMYA

ZEYNEP DİDAR ORHAN 
YAVUZ SELİM AKPINAR İNAN DURUKAN ERZİNCAN BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ FIBONACCI DEN LUCAS A MATEMATİK

AHMET YÜRÜK 
OKTAY ENES TEKE ALAETTİN YİĞİT İZMİR MALTEPE ASKERİ 

LİSESİ

ELEKTRONİK DADILAR 
EBEVEYNLERİN ELEKTRONİK/
DİJİTAL CİHAZLARI 
ÇOCUK BAKIMINDA 
ARAÇSALLAŞTIRMALARININ ÇOCUK 
GELİŞİMİNE ETKİSİ (NARLIDERE 
ÖRNEĞİ)

PSİKOLOJİ
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TÜLAY HİLAL ASLAN ZEYNAL ABİDİN DELİCE
KAHRAMANMARAŞ 
PAZARCIK ATATÜRK 
ANADOLU LİSESİ

TÖRENİN LAL HALİ:GELİNLİK 
YAPMAK; KAHRAMANMARAŞ İLİ 
PAZARCIK İLÇESİNDE YAŞAYAN 40 
YAŞ VE ÜZERİ GELİNLİK YAPAN VE 
YAPMIŞ KADINLARIN ‹›GELİNLİK›› 
KAVRAMINA BAKIŞ AÇILARI

SOSYOLOJİ

YASEMİN YARAR 
CEYDANUR KAYA HULİSİ ARTIKOĞLU

BURDUR KIZILKAYA HACI 
İBRAHİM ÇELİK ÇOK 
PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ

BURDUR ÇEVRESİNDE YAŞAYAN 
SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNDE HALK 
HEKİMLİĞİ

TARİH

SİNEM KÖSE SİBEL ERKAL ADANA PİRİ REİS 
ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE›NİN YAZAR VE ŞAİRLER 
HARİTASI YAPBOZU KULLANILARAK 
EZBERDEN PRATİĞE ÖĞRETİM

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

ÖĞRENCİNİN                                      
ADI SOYADI

REHBER 
ÖĞRETMENLERİN                    
ADI SOYADI

OKULLU PROJENİN ADI ALANI

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ
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ÖĞRENCİNİN                                      
ADI SOYADI

REHBER 
ÖĞRETMENLERİN                    
ADI SOYADI

OKULLU PROJENİN ADI ALANI

İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ

FEYZA NUR AY 
MELİKENUR YILMAZ HAKAN ABBAS TOKAT BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ RLE+ BİLGİSAYAR

YUSUF BERK GÜRAY 
ALİ SAFA CANDAN FAYSAL YILMAZ BURSA ÖZEL NİLÜFER FEN 

LİSESİ

KOLLOİDAL GÜMÜŞ SUYUNUN  
İNSAN AKCİĞER ALVEOLAR 
KARSİNOMA (A549) VE  SAĞLIKLI 
BRONŞ EPİTEL (BEAS-2B) HÜCRE 
HATLARINDA  SİTOTOKSİK, 
APOPTOJENİK VE ANTİOKSİDAN  
ETKİLERİNİN İN-VİTRO 
İNCELENMESİ

BİYOLOJİ

REYHAN ŞAHİN 
MELİSA ÇAĞLA  DEMİR AYŞEGÜL OĞUL

ZONGULDAK ÇAYCUMA 
NİHAT KANTARCI 
ANADOLU LİSESİ

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİNİN 
AĞAÇLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ 
ETKİSİNİN DENDROKRONOLOJİK 
YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

COĞRAFYA

İLKE ADALIOĞLU 
CEMİL GÖRKEM TAMER AYŞE RUHŞAH ERDUYGUN İZMİR ÖZEL TAKEV FEN 

LİSESİ

MAVİ IŞIMA YAPAN OLEDLERİN 
KARAKTERİZASYONU VE YEDİ 
SEGMENTLİ OLED UYGULAMASI

FİZİK

ECE DERİN AYDIN 
BEGÜM  KINAY AYŞEGÜL TERZİ İZMİR ÖZEL TAKEV FEN 

LİSESİ

BİLİM BAĞIMLILIĞI YENER: BEYİN 
HÜCRELERİNDEKİ RESEPTÖRLERİN 
İZLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM

KİMYA

OĞUZ KÖMÜR 
MEHMET BAHRİ DERİN UĞUR DİLKİ İSTANBUL KULELİ ASKERİ 

LİSESİ

GENELLEŞTİRİLMİŞ DELTA TEKNİĞİ 
İLE ÇOKGENLERİN ALANININ 
HESAPLANMASI

MATEMATİK

HASAN TURHAN 
EMRE BAŞ CUMA KESME

GİRESUN GİRESUN 125. 
YIL MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ

KİM KORKAR KARANLIKTAN PSİKOLOJİ

BURCU ÜÇAĞAÇ 
AYŞE DEMİR ÇİĞDEM PİR

SAMSUN PİRİ REİS 
MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ

ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN 
POSTMODERN METAFORLAR SOSYOLOJİ

NURBANU GEMİCİOĞLU 
ABDÜLSAMET ADIYAMAN ENES AVCI

İSTANBUL KURTKÖY ÇOK 
PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ

SADAKA TAŞLARI VE GÜNÜMÜZE 
YANSIMALARI TARİH

ABDURRAHMAN DENİZ 
HAYTA 
AHMET MUHAMMET ÖZER

MUAMMER HARDAL BURSA IŞIKLAR ASKERİ 
HAVA LİSESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN 
DİVAN EDEBİYATI ALGILARI ÜZERİNE 
BİR ARAŞTIRMA

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI
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ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

KAĞAN İNAN                    
BURAK ÇETİNKAYA MUSA DEĞERMENCİ

TRABZON AKÇAABAT 
ŞEHİT GÖKHAN UZUN FEN 
LİSESİ

GÜVENLIK SORUNUNA ÇOK 
FONKSIYONLU YENI NESIL 
ROBOTLU ÇÖZÜM.

BİLGİSAYAR

MISRA ŞENGELDİ 
ESRA YAMAN EVREN TOY

KOCAELİ TÜRK EĞİTİM 
VAKFI ÖZEL İNANÇ 
TÜRKEŞ LİSESİ

CHLOROCOCCALES MİKROALG 
ÇİFTLİĞİ İLE KARBONDİOKSİT 
SALINIMINI AZALTMAK

BİYOLOJİ

DİCLE UĞURLU HAKAN GÜRLEK DİYARBAKIR VALİ AYDIN 
ARSLAN FEN LİSESİ

BORANHANELERİN ONARILARAK 
TARIM VE TURİZMDE 
KULLANILMASI PROJESİ

COĞRAFYA

BERKE AYTAÇ 
ERKİN POLAT ERSİN TOY

KOCAELİ TÜRK EĞİTİM 
VAKFI ÖZEL İNANÇ 
TÜRKEŞ LİSESİ

SIVILARI AYIRT ETMEK NEDEN BU 
KADAR ZOR OLSUN Kİ! FİZİK

İDİL ALPTÜZÜN 
HAZAL ARAS FULYA ARAS USTA İZMİR ÖZEL TAKEV FEN 

LİSESİ

ALZHEİMER HASTALIĞININ 
TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: 
PATLICAN YAPRAKLARI

KİMYA

YUSUF ERDEM NACAR 
KUDRET RANA MAVİLİ ZEHRA ÇİÇEK AKKUZU KAYSERİ ÇETİN ŞEN BİLİM 

VE SANAT MERKEZİ PARÇALA BİRLEŞTİR ÜÇGEN YAP MATEMATİK

MUSTAFA AĞCAKAYA 
İREM CANATA ÇİĞDEM SESLİ KAYSERİ FATMA KEMAL 

TİMUÇİN ANADOLU LİSESİ

ERGENLERDE KENDİNİ SABOTAJ 
VE BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ: 
KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ

PSİKOLOJİ

YAVUZ RAMİZ ÇOLAK 
BURAK TUNAHAN 
EKİNCİKLİ

NECLA ŞÜKRAN 
GERÇEKER

İSTANBUL GALATASARAY 
ÜNİVERSİTESİ 
GALATASARAY LİSESİ 
İSTANBUL ÖZEL 
AMERİKAN ROBERT LİSESİ

BÜYÜKŞEHİRLERDE ÇOCUK 
SUÇLARININ SEBEPLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI YENİ SAHRA 
MAHALLESİ ÖRNEKLEMİ

SOSYOLOJİ

MELİKE BOZKURT 
MEHMET AKİF ORKAN HASAN ÖZKAYA

SAMSUN İBRAHİM 
TANRIVERDİ SOSYAL 
BİLİMLER LİSESİ

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTININ 
SAMSUN ŞİFRESİ TARİH

ZEYNEP GÜMÜŞ 
DİDEM GÜLHAN ŞULE YAĞLI İSTANBUL BİLİM VE SANAT 

MERKEZİ
ATASÖZÜ ÖĞRETİMDE ALTERNATİF 
YÖNTEMLER

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

ÖĞRENCİNİN                                      
ADI SOYADI

REHBER 
ÖĞRETMENLERİN                    
ADI SOYADI

OKULLU PROJENİN ADI ALANI
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Bu kitabın içerisinde yer alan proje özetleri, 
proje sahibi öğrencilerin Kurumumuza illettiği şekliyle basılmıştır.




