
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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Bu yıl, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının 48.sini düzenliyoruz. Ülkemizin 2023, 
2053 ve 2071 gibi büyük hedefleri var. Bu hedefleri tutturmanın en önemli yolu, bilim ve 
teknolojiden geçiyor. Bilim ve teknolojide büyük sıçramalar yapabilmenin yolu da eğitimli, nitelikli, 
çalışkan ve azimli insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. 

Türkiye’nin ihtiyacı olan geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve yetenekli çocuklara sahip çıkmak, 
bizim en temel görevimiz. Başarılı öğrencileri belirlemek, onlara destek vermek, önlerindeki engelleri 
kaldırmak herkesin sorumluluğunda. Bizlerin yapması gereken, gençlerimizi, öğrencilerimizi 
özgüven sahibi, girişimci bireyler olarak yetiştirmek, yaşadıkları topluma, dünyaya saygılı, dürüst, 
çalışkan bireyler olmalarını sağlamak. Türkiye olarak çok şanslı bir ülkeyiz çünkü bu anlamda çok 
ciddi bir potansiyelimiz var. Genç nüfusumuz fazla ve gençlerimizde girişimciliğe, yenilikçiliğe dair 
ciddi bir kültür oluştu. Bu potansiyeli ülkemiz için fırsata dönüştürmek durumundayız. 

TÜBİTAK olarak, bu tür yarışmaları desteklerken, düzenlerken, Türkiye’yi hedeflerine taşıyacak 
nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Öğrencilerimize 
yenilikçiliği, girişimciliği, ekip halinde çalışma yeteneğini kazandırmayı istiyoruz. Gençlerimize, 
yaşadıkları topluma, dünyaya dair bir şeyleri iyileştirme, hayallerindeki projeleri hayata geçirme 
motivasyonu kazandırmayı hedefliyoruz. Düzenlediğimiz bu yarışmalar ve aktiviteler sayesinde 
geleceğin bilim insanı potansiyeline sahip çocukları erken yaşlarda keşfetmiş oluyoruz ve onların 
yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz.

Bu yılki Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına toplam 13.940 proje başvurusu alındı. 
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Teknolojik Tasarım olmak üzere 12 alanda düzenlenen yarışmada 12 
bölge merkezi ilde 1.200 proje sergilendi. 

Düzenlediğimiz yarışmalara yapılan başvuruları gördüğümüzde, doğru yolda olduğumuzu anlıyor 
ve mutlu oluyoruz. Dereceye giren öğrencilerimizle ve ürettikleri projeleriyle gurur duyuyoruz. 
Ancak, bizler için bu yarışmalara başvuran tüm gençlerimiz, tüm öğrencilerimiz, emekleri ve 
özgüvenleri dolayısıyla yarışmaların kazananlarıdır. Yarışmaya katılan tüm gençlerimizi yürekten 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 
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Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek 

Programları Başkan V.

Sevgili Gençler, 

Bir Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışmasında daha sizlerle birlikte olmaktan büyük 
bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. 

TÜBİTAK tarafından 1968 yılından bu yana düzenlenmekte olan proje yarışmamızın amacı, siz 
değerli gençlerimizi bilimsel araştırmaya yönelterek kendi üretkenliğinizi harekete geçirmenizi 
sağlamak ve böylece bilimsel faaliyetin öznesi olmanızı teşvik etmektir.

Bu yıl 12 ayrı bölgede yapılan toplam 13.940 adet proje başvurusundan 1200’ü ilk aşamayı 
geçerek bölgelerde sergilenmeye uygun bulundu. Bu projelerden 220’si final yarışmasına 
katılmaya hak kazandı. Elinizdeki kitapçıkta bu projelerin özetleri yer alıyor.

Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, onlara danışmanlık yapan öğretmenlerimize 
ve ailelerine, başta bölge koordinatörleri olmak üzere değerlendirme jürisinde görev alan 
akademisyenlere ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim.

Dünyanın önde gelen bilgi toplumlarından biri olmak, teknolojik ürünlerin sadece tüketicisi olmaktan 
değil, aynı zamanda üreticisi olmaktan geçmektedir. Dünyanın en zengin toplumlarının aynı zamanda 
bilimsel bilgiyi ve teknoloji en fazla üreten ülkeler olması bu nedenle bir tesadüf değildir.

Bilimin ve teknolojinin üreticisi olmak ise bilimsel araştırma yapmaktan, diğer bir ifade ile 
bilimin nesnesi değil öznesi olmaktan geçmektedir. Bilimsel araştırmanın öznesi olmak demek, 
her birimizin içinde barındırdığı ve kendimize özgü olan üretkenliğimizi harekete geçirmemiz 
demektir. Bunun öncelikli şartı merak etmek ve sorgulamaktır. Etrafımızda olan nesneleri, 
olguları ve olayları meraklı bir zihinle dikkatlice gözlemlediğimizde bilimsel araştırmanın eşiğine 
adımımızı atmış oluruz. 

Genç araştırmacılar olarak tasarlayıp gerçekleştirdiğiniz projelerinizle bilimsel araştırma sürecinin 
bir örneğini bizzat yaşadınız. Artık bilimsel araştırmanın nasıl bir faaliyet olduğu konusunda sadece 
dolaylı ya da teorik değil, aynı zamanda doğrudan ve pratik bir bilgiye de sahipsiniz. Proje çalışmalarınız 
sürecinde bilim ve teknoloji üretmenin aslında hiç de zor ve sıkıcı olmadığını; tam aksine zaman 
zaman yorucu dahi olsa, son derece zevkli ve eğlenceli bir faaliyet olduğunu yaşayarak gördünüz. 

Geleceğin bilim insanları adayları, eğitim hayatınızın bundan sonraki dönemlerinde de aynı 
merak ve ilgiyle bilimsel araştırma yolunda yürümeye devam ettiğiniz takdirde dünyanın önde 
gelen bilim insanlarından biri olabileceğinizden hiç kuşkunuz olmasın. 

Bu yarışmada kazananlar sadece dereceye girenler değil proje yapmasını öğrenen, sürecin 
bir parçası olarak bu deneyimi yaşayan, başka bir deyişle bilimsel araştırmanın öznesi olmayı 
başarabilen tüm katılımcılardır. 

Başarı dileklerimle hepinizi candan tebrik ediyorum.
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Bu yıl, 
“48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışma-
sı Final Sergisi” ATO Uluslararası Kongre ve Sergi 
Salonu’nda 08–10 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
düzenleniyor. Türkiye genelinde 13.940 proje baş-
vurusu arasından, 12 Bölge Merkezinde yapılan 
değerlendirmelerin sonucunda belirlenen 220 proje 
Finalist olarak sergiye katılacaktır. Sergi, 08 Mayıs 
2017 tarihinde, saat 10.00’da yapılacak açılış töre-
niyle başlayacak ve 10 Mayıs 2017 günü 18.00’da 
kapanacaktır. 12 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak 
Ödül Töreni ile program son bulacaktır. 

Geleceğimizin teminatı gençlerimizin emeği bu bi-
limsel çalışmaların ülkemizin aydınlık yarınlarına 
olan umut ve güveni artıracağına inanıyoruz.



Bu kitabın içerisinde yer alan proje özetleri,
proje sahibi öğrencilerin Kurumumuza ilettiği şekliyle basılmıştır.
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Proje No: 1

11

Danışman
Hidayet TERECİ

EVSEL YOĞURTLARDAKİ MAYA HÜCRE SAYILARININ TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUNLUĞU 
VE MORFOLOJİK İNCELEME
Yoğurt hayatımızda önemli bir besin kaynağıdır. Satışa sunulan sanayi tipi yoğurtların mikrobiyolojik özel-
likleri denetlenmesine rağmen, geleneksel yöntemlerle üretilen evsel yoğurtlarının denetimi yapılamamak-
tadır. Yoğurtta yararlı bakterilerin yanı sıra maya hücreleri de bulunmaktadır. Türk Gıda Kodeksine göre 1 
gram yoğurtta maya hücre sayısı 100-1000 değerleri arasında olmalıdır. Kabul edilen değerden fazla maya 
hücresi barındıran  yoğurtlar insanlarda halsizlik, şişkinlik ve gaz, alerji, anüste kaşıntı, asabiyet gibi farklı 
rahatsızlıklara yol açabilmektedir.

Bu araştırmada inek sütünden geleneksel yöntemlerle üretilen yoğurtlardaki maya hücre sayısının Türk Gıda 
Kodeksi Yönetmeliği mikrobiyolojik değerlerine uygunluğu araştırılmıştır. Amasya ilinde gelişigüzel seçilen 
10 farklı evden üç farklı zamanda alınan toplam 30 yoğurt örneğinin mikrobiyolojik yöntemlerle maya hücre 
sayıları belirlendi. Morfolojik açıdan büyüteçle maya kolonileri incelenerek farklı türler tespit edildi. Katı 
besiyerinde maya hücre kolonilerini saymak için dökme plak yöntemi kullanıldı. Evde yoğurt üreticilerinin 
bilinç düzeylerini belirlemek ve yoğurtlar hakkında duyuşsal veriler elde etmek için yapılandırılmış mülakat 
soruları ile görüşmeler yapıldı. Elde edilen verileri tablolar haline getirilerek sonuçlar elde edildi.

Çalışma sonucunda evsel yoğurtların %80’ini maya hücre sayısı bakımından Türk Gıda Kodeksi mikrobi-
yoloji standartlarına uygun olmadığı görüldü. Bazı örneklerde ise sayılamayacak kadar çok maya hücresi 
bulundu. Genel olarak ev yoğurdunun tüketim süresi uzadıkça maya hücre sayısının arttığı bulundu. Maya 
kolonileri morfolojik açıdan incelendiğinde yoğurtların çoğunluğunda farklı türlerde maya hücresi olduğu 
görüldü. Evsel yoğurt üreticilerin yeterince eğitim almadıkları, tamamının büyüklerinden öğrendikleri yön-
temlerle sütten yoğurt ürettikleri tespit edildi.

Gürkan ÇAKIR
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Proje No: 2

Sena AYDINOĞLU

Ayşegül EKİCİ 

Danışman
Serhat GÜRBÜZ

BİTKİLERİN TANIKLIĞI
Bitkilerin çevrelerinde meydana gelen olumsuz olaylar ile kendilerine zarar gelme ihtimali olan olaylarda na-
sıl tepki verdikleri ve bu olumuz olayları yapan kişileri tanıyıp tanımadıkları eğer tanıyacak olurlarsa ne kadar 
süre ile hatırlayabileceklerinin ortaya konması bu projenin amacını oluşturmaktadır. Bunun için, bir kişinin, 
kraton, difenbahya ve kaktüs cinslerine ait saksı bitkilerinin önünde yine bu cinslere ait farklı örneklere zarar 
vermesi sağlanmıştır. Daha sonra, 20 gün boyunca farklı günlerde bitkilere zarar veren kişi ile bitkileri o ana 
kadar daha önce hiç görmeyen diğer 2 kişi sıra ile bu olaya tanık olan ve sinyal genliklerini ölçebilen osilas-
kop cihazına bağlı bitkilerin önüne gelerek ölçümleri yapılmıştır.

Ölçümler sonucunda bitkilere zarar veren kişinin, bu olaya tanık olan bitkilere yaklaşması durumunda, bitki-
lerin diğer kişilerin yanlarına yaklaşması durumuna göre daha yüksek sinyal genliği ürettiği gözlenmiştir. Bu 
veriler ile bitkilerin kendilerine zarar verme ihtimali olan kişileri tanıyabildiğini ve en önemlisi bir hafızasının 
olduğunu ve bitkilerin bu yeteneğinin de adli olaylarda kullanılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılabil-
mesi için veri oluşturacağı sonucuna ulaşılmıştır.
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Proje No: 3

MİKROPLASTİKLERİN ELODEA DENSA SU BİTKİSİNİN FOTOSENTEZ İLE OKSİJEN ÜRETİMİ 
ÜZERİNE ETKİSİ
Çalışmamda, Elodea densa (Egeria densa) su otunun, farklı yoğunluktaki mikroplastiklerin bulunduğu su 
içerisinde, fotosentez ile açığa çıkardıkları, çözünmüş oksijen miktarının incelenmesi amaçlandı. Mikrop-
lastikler, farklı (Kontrol grubu; 0 damla, Grup 1; 10 damla, Grup 2; 20 damla, Grup 3, 30 damla, Grup 4; 40 
damla, Grup 5; 60 damla) miktarlarda, 5 cm boyutunda 10 yaprak Elodea densa bitkisinin bulunduğu, 250 
ml kapalı kaplara damlatıldı.

5 hafta süresince, grupların partikül sayısı, pH, ısı ve çözünmüş oksijen miktarları kaydedildi. İşlem so-
nucunda, çözünmüş oksijen düzeylerindeki değişim, kontrol grubunda (0.19±0.01mg/dl), Grup 5’ten 
(0.96±0.34) daha düşük olarak ölçüldü. Kapalı sistem içerisinde suda çözünmüş oksijen düzeylerinin, ça-
lışma süresi ile ters orantılı olarak değiştiği, çalışma süresi arttıkça oksijen düzeyinin azaldığı tespit edildi. 
Çalışmamızda, mikroplastiklerin artan miktarı ile Elodea densa su bitkisinin, ürettiği oksijen miktarının azal-
dığı gösterildi. Bu farklılığın, fotosentez için önemli bir kaynak olan ışık ile bitki arasında, mikroplastiklerce 
oluşturulan engel ile açıklanabileceği düşünüldü.

Can KÖZ
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Hamide Nur KOL

Bora ŞENER

Danışman
Nermin ERSAL

CİVANPERÇEMİ, ÇOBANÇANTASI, KIRMIZIBİBER ÖZÜTLERİ İLE EKMEKTE KÜF OLUŞUMUNU, 
BOZULMAYI, BAYATLAMAYI GECİKTİREBİLİR MİYİZ?
Tüm dünyanın temel besin olarak kabul ettiği ekmek aynı zamanda ülkemiz için kutsal bir değere de sahiptir. 
Geleneksel olarak ekmek, un, su, tuz ve mayanın yoğurularak mayalandırılması, ve pişirilmesinden elde 
edilmektedir. Ekmeğimizin üretildikten kısa  bir süre sonra taze iken tüketilmesi gerekmektedir. Dünyada 
ekmeğin büyük kısmı üretim fazlası ve tüketim artığı olarak israf edilmektedir. Bu durum ülke ekonomisi için 
kayıptır. Ayrıca belli bir süre sonra tüketilmeyen ekmeklerde mantar, küf ve bakteri gelişmesi, bayatlama 
sağlığımızı ciddi oranda tehdit eder.

Gelişmekte olan ülkelerde ekmek yapımı sırasında küflenme, bozulma ve bayatlamayı geciktirmek, ekme-
ğin raf ömrünü uzatmak ve besleyici değerini arttırmak için gıda katkı maddeleri ilave edilmektedir. Gıda 
katkı maddelerinin bilinçsiz kullanımı sağlığımızı bozabilir. Yapay katkı maddeleri yerine civanperçemi, ço-
bançantası, kırmızıbiber gibi bitkilerin özütleri ile ekmeklerin ıslatılması ve küf oluşumunun geciktirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu süre sonunda küflenme geciktirilirse ekmek üretim teknolojisinde alternatif bir alan oluş-
turulacaktır.

100 gr olacak şekilde alınan civanperçemi, çobançantası ve kırmızıbiber bitkileri saf su ve etil alkol ile karış-
tırılarak özütlendi. Ortalama 18 – 19 gr ağırlığında alınan ekmek parçaları  bu bitki özütleri ile önce ayrı ayrı 
sonrada karıştırılarak ıslatıldı. Ayrıca bu bitki özütleri ayrı ayrı kullanılarak ekmek mayalanmıştır. 2 hafta süre 
ile ekmeklerdeki küf oluşumu gözlenmiştir.

Yapılan çalışmada civanperçemi özütü ile ıslatılan ve mayalanan ekmeklerde belirlenen süre içinde küf olu-
şumu gözlenmemiştir.

Proje No: 4
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SU BUHARI DİSTİLASYONU YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN ARDIÇ AĞACI MEYVESİ (JUNİPERUS 
EXCELSA EXCELSA) YAĞININ EPİDERMOİD KANSERİ (A431) VE AKCİĞER KANSERİ (A549) 
HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Bu çalışmada, Isparta florasında yetişen Juniperus excelsa M. BIEB. subsp. excelsa (J. excelsa excelsa) ‘nın 
meyvelerinden su buharı distilasyonu yöntemi ile elde edilen ardıç yağının A431 (epidermoid kanseri) ve 
A549 (akciğer kanseri) hücrelerinde sitotoksik etkisi araştırılmıştır. Çalışmayı yürüttüğümüz Cupressaceae 
familyasının 60’a yakın alt türünden biri olan Juniperus excelsa bitkisi; Türkiye’de Akdeniz, Marmara, Ege ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

Boz ardıç meyvelerinden su buharı distilasyonu yöntemi ile elde edilen yağın A431 ve A549 kanser hücreleri 
üzerindeki sitotoksik etkisini ölçmek için Hücre Canlılık Testi (Cell Titer-BlueR Cell Viability Assay Kiti) uygu-
lanmıştır. Bu test sonuçlarıyla ardıç yağımızın A431 ve A549 hücrelerinde en çok 800µg/ml konsantrasyon-
larında sırasıyla %83 ve % 84’lük oranda sitotoksik etki gösterdiğini kanıtladık. Bu sonuçlar da ardıç yağımı-
zın A431 ve A549 kanser hücreleri üzerinde yüksek derecede sitotoksik bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Bu projeyle bizim amacımız, günümüzde sık rastlanılan kanser türlerinden olan akciğer ve epidermoid kan-
serlerinin tedavisinde kullanılan kimyasal maddelerin yerine ülkemizde yaygın olarak bulunan boz ardıç 
ağaçlarının meyvelerinden buhar distilasyonu yöntemiyle elde edilen ardıç yağının tedavi ürünü olarak kul-
lanımının araştırılmasıdır.

Danışman
Nihal KUZU

Özge Ceren APALI

Mehmet Can DURSUN

Proje No: 5
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Proje No: 6
Danışman

Şenay UÇAR

Ezgi BOZ

ATIK BALIK DERİSİ İLE OLUŞTURULAN YENİ BİYOPLASTİK 
ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
Amacımız, atık balık derilerinden mekanik özellikleri iyileştirilmiş ve antibakteriyel özelliğe sahip yara bandı 
şeridi elde etmektir.

Birinci deneme çalışmasında 85 gr atık balık derisi, 150 ml su, ikinci deneme ise 85 gr atık balık derisi, 150 
ml üzüm sirkesi temiz iki farklı kap içine konularak 5 dakika boyunca yüksek ateş veren ocakta kaynatılmış-
tır. 2 dakika oda sıcaklığında soğuması için  bekletildikten sonra süzme işlemine geçilmiştir. Süzme işlemin-
de balık çorbası kıvamındaki sıvılar, atık posadan ayrıştırılmıştır. Elde edilen sıvılar iki farklı cam yüzeye ince 
bir film halinde dökülerek 21°C’de 3 gün boyunca kuruması için bekletilmiştir. Elde edilen ürünler 3. günün 
sonunda cam yüzeyden çıkarılmıştır.

Balık derisi ve sirkeden elde edilen ürüne (BP-S) Fusidik asit eklemek amacıyla, aynı şekilde elde edilen 
sıvı kurutmaya bırakılmadan önce 10 g Fucidin ilave edilerek homojen olacak şekilde karıştırıldıktan sonra 
21°C’de 3 gün kurumaya bırakılmıştır. Elde edilen   ürün (BP-S-F) cam yüzeyden çıkarılmıştır.

Elde ettiğimiz biyomalzemenin kullanım alanı göz önünde bulundurulduğunda mekanik özelliklerinin plastik 
malzemelerin gösterdiği gibi olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu doğrultuda farklı koşullarda elde ettiği-
miz malzemeleri çekme testlerine tabi tutarak en uygun malzemeyi belirledik.

BP-S’nin bizim için uygun bir malzeme olduğunu belirledikten sonra, malzemenin antimikrobiyal özellikte 
olması için BP-S’ye fusidik asit emdirilmesinin yararlı olacağını düşündük ve BP-S-F numunesini hazırladık. 
Yapılan gözlemlerde BP-S-F’nin mekanik özelliklerinin de en az BP-S kadar iyi olduğu sonucuna vardık.

Bu çalışma ile elde edilen biyoplastik malzemenin sahip olduğu öngörülen antimikrobiyal özellikleri labora-
tuvar ortamında da incelenmesi ile daha kesin bulgular elde edilerek biyomedikal uygulamalar için uygun 
olduğu ispatlanabilir.
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Danışman
Mübeccel AKAProje No: 7

FARKLI AZOT İZOTOPLARI BULUNAN ORTAMLARDA GERÇEKLEŞEN REPLİKASYONLAR 
SONUCUNDA SENTEZLENEN DNA’LARDAKİ AĞIR VEYA NORMAL AZOTLU NÜKLEOTİT 
SAYILARININ PRATİK HESAPLANMASI
DNA, çift polinükleotit zincirinden oluşan genetik koddur. Hücreler bölüneceği zaman bölünme öncesinde kendini 
eşler. DNA’nın farklı azot izotopları içeren ortamlardaki replikasyonları sırasında, oluşacak yeni DNA moleküllerin-
deki ağır veya normal azotlu çeşitli nükleotitlerin sayısını bulabilmek için çizgi yöntemi kullanılır. Ancak bu yöntem 
kullanışlı bir yöntem değildir. Bunun yerine kullanabileceğimiz pratik bir formül geliştirmeyi amaçladık.

Çizgi yönteminde DNA’nın her ipliği bir çizgi ile gösterilir. İpliklerin taşıdığı ağır veya normal azotlu nükleotit sa-
yıları da ipliklerin üzerinde gösterilir. farklı azot izotopları bulunan ortamlarda ardı ardına gerçekleşen replikas-
yonlarda, oluşan her DNA için aynı işlem tekrarlanır. Sonrasında oluşan DNA’lardaki toplam ağır veya normal 
azotlu nükleotit sayısı da tek tek sayılarak bulunur. Biz de bu pek de pratik olmayan eski yöntemi kullanarak 
hesaplamalarımızı yaparken; her replikasyon sırasında ortamdan alınan nükleotit sayısının, replikasyon orta-
mındaki DNA’ların içerdiği toplam nükleotit sayısına eşit olduğunu fark ettik. Bundan yola çıkarak;

şeklinde bir formül geliştirdik.

Formülümüzde;

P=Ortamdan alınan N14 veya N15 içeren A-T veya G-C sayısı

X,y,…n= Bulunması istenen izotopu içeren bölünme ortamının bölünme sırasıdır.

Formülümüzü örnek sorular üzerinde denediğimizde her seferinde doğru sonuca ulaştığımızı fark ettik. Böy-
lece soruna yeni bir bakış açısı getirdik ve pratik bir yöntem geliştirmiş olduk.

Geliştirdiğimiz bu formül DNA ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanılabileceği gibi, ileride farklı 
formüllerin geliştirilmesinde de yol gösterici olabilir.

Beyza CABRİ
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Proje No: 8

MADEN PASASININ KARAHİNDİBA (TARAXACUM OFFİCİNALE), YAYLA ÇİÇEĞİ 
(HELİCHRYSUMARENARİUM), CİVANPERÇEMİ (ACHİLLEAMİLLEFOLİUM) İLE ISLAH EDİLİP 
TARIMA KAZANDIRILMASI
Gümüşhane’nin maden açısından zengin bir toprağa sahip olması madencilik faaliyetlerinin yoğun bir şe-
kilde yürütülmektedir. Gümüşhane’de tarım yapılacak verimli toprağın az olması ve maden bölgesi olan 
yörede ağır metal kirliliğinin gün geçtikçe artmış olması temel probleminden yola çıkılarak maden pasalı 
toprağın temizlenmesi hedeflenmiştir. Madenden alınan pasa örneğinde özellikle Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe 
elementleri açısından kirlenmeye maruz kaldığı analiz edilmiştir. Hiç bir koruyucu önlem alınmadığı takdir-
de, pasadaki veya maden atıklarındaki ağır metallerin içme sularına karışması yoluyla veya ağır metallerle 
kirlenmiş partiküllerin tozlaşması yoluyla hayvan ve insanlar üzerinde etkin olundukları gözlenmiştir.

Gümüşhane’nin maden bölgelerinde oluşturulan maden pasalı alanların bitkilerle ıslah edilebileceği ve 
bu alanlarda bulunan pasalı toprakların bu bitkilerin büyümelerine elverdiği gözlemlemlenmiştir. Bu kap-
samda; Gümüşhane iklim koşullarında  bol olarak yetişen Karahindiba (Taraxacum Officinale), Yayla Çiçeği 
(Helichrysumarenarium), Civan Perçemi (Achilleamillefolium) gibi ağır metalleri yüksek miktarda biriktirme 
kapasitesine sahip bitkilerin maden pasalı alanlarda yetiştirilmesiyle ağır metallerce kirlenmiş olan bu 
sahanın ıslah edilmesi ve aynı zamanda da bu atık sahasının tarıma kazandırılması planlanmıştır.

Danışman
Mehmet Şah ÇELİK

Egemen KAÇIRAN

İpek ZENT
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BİTKİLERDE UYARTI İLETİMİNİN HAYVANLARDAKİ SİNİRSEL UYARTI İLETİMİ İLE 
BENZERLİKLERİNİN, TEPKİSEL BİR BİTKİ OLAN MİMOSA PUDİCA BİTKİSİNDE 
ARAŞTIRILMASI
Bitkilerde uyartı iletiminin hayvanlardaki sinirsel uyartı iletimi ile benzerliklerinin, tepkisel bir bitki olan Mi-
mosa pudica bitkisinde araştırılması.

Projenin Amacı: Bu projede amaç bitkilerde hayvanlarda olduğu gibi bir sinirsel yapı bulunmamasına rağ-
men bir sinirsel iletim mekanizması olduğunu göstermektir.

Yöntem: Mimosa pudica bitkisinin yapraklarından birine ortasından uyartı verildi . Suyun akış yönüne ve ter-
sine reaksiyon süreleri ölçüldü. 5 kez tekrarlandı. Üstteki bir yaprağa kibritle alttan ateş tutuldu. Yaprakların 
tepki süreleri ölçüldü. Bitki özsuyunun taşınma hızı ile karşılaştırıldı.

Bitkinin en üst yaprağına kloroform, seyreltik hidroklorik asit verildi (geçirgenliği arttırmak için), sonra gü-
müş nitrat çözeltisi damlatıldı. Kapanan yapraklardan biri koparılarak özütü çıkarıldı. Özüte NaCl çözeltisi 
eklendi. Gümüş nitrat alt yaprağa taşınmış ise çökelti oluşturması beklendi.

Bulgular: deneyde terleme akım teorisi test edilmiş, iletimin sadece suyun akış yönünde olmadığı, suyun 
akış yönünde iletimin daha yavaş olduğu belirlenmiştir. Deneyde iletim hızından yola çıkarak kimyasal yolla 
olup olmadığı test edilmiş, kimyasal yolla iletimden hızlı olduğu görülmüştür. Deneyde kimyasal madde 
yaprağa uygulanmış uyartının iletildiği dokularda kimyasal test edilmiş, çökelme görülmemiştir.

Sonuçlar: Bitkilerdeki uyartı iletiminin hayvanlardakiyle benzerlikleri şunlardır. 1- Bir uyartı farklı şekillerdeki 
uyarılar sonucu oluşabilir. Uyartının yönü hayvanlarda olduğu gibi iki yöne de doğrudur. Elektriksel iletim 
kimyasal iletimden daha hızlıdır. Uyartı özsuyun taşınma hızından daha hızlı iletilmiştir.

Öneriler: Denetleyici ve düzenleyici sistemler başlığı altında hayvanlarda sinir sistemi olduğu bitkilerde ise 
olmadığı belirtilmektedir. Bu yeni bulgular ışığında bitkilerde de benzer işlevde olan dokular olduğu bilgisine yer 
verilebilir.

Bu çalışma tepkisel olmayan bitkilerde de yeni ölçüm cihazları geliştirilerek araştırılabilir.

Danışman
Ayşegül SEVİMAYProje No: 9

Tuğana Mihrace MECİT

Gonca Gül TOK
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Danışman
Döndü ÜNALDIProje No: 10

Melis DOĞRUSÖZ

Ezgi ULUSOY

SU EKOSİSTEMLERİNDE BULUNAN AĞIR METALLERİN POLİSAKKARİTLER TARAFINDAN 
ABSORBLANDIĞINI SNELL YASASI VE IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜYLE GÖSTERİLMESİ
Günümüzde su, okyanus ve kara ekosistemlerindeki kirliliğinin en büyük sorumlularından biri ağır metal salını-
mıdır. Sanayi devrimiyle birlikte artan fabrikalar, egzoz dumanları atmosferdeki ağır metal salınımını arttırmış-
tır. Bu da canlı sistemler tarafından ya aerosol olarak solunmakta ya da besin zinciri tarafından organizmalarda 
birikme yapmaktadır. Bu salınım ve birikim, kısa ya da uzun vadede bitkilere, insanlara ve ekosistemlere büyük 
zarar vermektedir. Ağır metal gideriminde elektrokimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin tamamı 
ileri teknoloji gerektirdiğinden geniş su ekosistemlerinde kullanılması pratikte mümkün olmamaktadır. Ağır 
metal içeren atık suların arıtımında iki hedef vardır. Birincisi altın, gümüş ve platin gibi ticari değere sahip pas-
lanmaz metallerin geri kazanımı; ikincisi ise canlı sistemleri ve çevresi için çok küçük derişimlerde bile son 
derece toksik olan civa, bakır, kurşun, nikel ve çinko gibi ağır metallerin sulardan uzaklaştırılmasıdır. Bizde 
özellikle ikinci amaçla, çalışmamızda, fizik alanında kullanılan dedektör, derecelendirilmiş ray, ara birim ve 
doğal absorbanlar kullanarak maliyeti düşürmeyi amaçladık.

Absorbanlarımızın (kitin, buğday kepeği ve pirinç kepeği) ağır metalleri çektiğini Snell yasasını kullanarak ve 
ışık şiddetini ölçerek gözlemledik. Kullandığımız absorbanların sıvı içindeki ağır metali çekmesi sayesinde 
ışık şiddeti değerlerinin arttığını gözlemledik. Ayrıca Snell yasasını kullanarak, ağır metal miktarının azaldı-
ğını sıvı içinde kırılan ışının kırılma indislerini hesaplayarak gözlemledik. Böylece deney sonunda, kullandı-
ğımız doğal absorbanların, ortamdaki ağır metal miktarını azalttığını Snell yasası ve ışık şiddeti ölçümlerini 
kullanarak kanıtlamış olduk. Literatürde var olan diğer çalışmalardan farklı olarak daha önce kullanılmamış 
bir yöntemle, çok daha az maliyetli ve doğada var olan malzemelerin kullanıldığı bir sistem geliştirmiş olduk.
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AKÇAAĞAÇ ŞURUBU, AGAVE ŞURUBU VE GLİKOZ KULLANIMININ CAENORHABDİTİS 
ELEGANS’TA YAŞAM SÜRESİ, YAĞ DEPOLAMA VE OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ
Kısa hayat döngüsü, laboratuvarda kolay üretilmesi ve en önemlisi mitokondriyal fonksiyonları, genomu ve 
gen düzenlemesi insanla birçok benzerlik taşıması nedeniyle, C. elegans model organizma olarak seçilmiş-
tir. Kısa yaşam süresine (ortalama 14-20 gün 20oC ta) sahip olduğundan yaşlanma çalışmalarında oldukça 
sık kullanılmaktadır. Biz de projemizde C.elegans  kullandıkve bu canlıda agave ve akçaağaç şuruplarının 
obeziteye ve yaşam süresine olan etkisiniaraştırdık.

Şekerin sağlık açısından birçok zararı olduğunu biliyoruz. Günümüzde şeker yerine kullanılabilecek alterna-
tifler geliştiriliyor. Üretilen bu tatlandırıcılardan, bitkisel olan bilinen agave ve akçaağaç şuruplarını ne kadar 
tanıyoruz?

Projemizde N2 yabanıl tip C.elegans Agave, Akçaağaç, Glikoz ve kontrol olmak üzere dört deney grubunda 
yaşam süreleri ve yağ depolamaları üzerinde çalıştık. Elde ettiğimiz sonuçlarda, Agave şurubu uygulanan 
nematodların tamamı, diğer gruplardan önce 17. Günde ölmüştür. Bunu takip ederek Akçaağaç şurubu uy-
gulanan nematodlar 19. günde, glukoz uygulanan nematodlar 22. günde ve kontrol grubundaki nematodlar 
25. günde ölmüşlerdir.

Elde ettiğimiz bir diğer sonuçta ise oil-red-o boyaması ile nematodlardaki intestinal yağ depolanmala-
rı gözlemlenmiş; Agave şurubu, Akçaağaç şurubu 96 saat boyunca uygulanmış olan nematodların glukoz 
uygulanmış nematodlara benzer bir şekilde kontrol grubuna göre yağ depolanmasını arttırması ve Agave 
uygulanmış grupta diğer gruplara nazaran gözle görülür bir artış olduğu görülmüştür. Çalışma bağlamında 
ortaya çıkan sonuçlara göre Agave şurubundaki früktoz miktarının fazla olması yaşam süresinin kısalmasına 
ve yağ depolanmasının artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bitkisel tatlandırıcıların da glikoz kullanımı 
gibi sınırlandırılması gerekmektedir.

Danışman
Neslihan AZAPLARProje No: 11

İrem ÖZEKMEKÇİOĞLU

Candan GENÇ
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GLİKOMAKROPEPTİT KULLANILARAK FENİLKETONURİ HASTALARI İÇİN ALTERNATİF BESİN 
OLARAK SIVI KARIŞIM ÜRETİMİ
Fenilketonuri (PKU) çekinik gen üzerinde taşınan ve vücuttaki aminoasit metabolizmasında bozukluklar ya-
ratan bir hastalıktır. PKU hastaları fenilalanin (Phe) amino asidi nitirozina mino asidine çevirememeleri so-
nucunda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bu nedenle PKU hastaları özel üretilmiş düşük Phe oranına sahip 
gıdalar tüketmek durumundadırlar. Ülkemizde PKU’lu doğan birey sayısı Avrupa ülkelerine oranla çok yük-
sektir, ancak özelleşmiş gıdalar ithal ürünlerden ibarettir. Bu ürünler düşük devlet katkısı nedeniyle hasta-
lara ekonomik bir yük getirmektedir. Projemizde, PKU hastalarının beslenmesindeki bu boşluğu doldurmak 
amacıyla glikomakropeptit (GMP) kaynağı olarak, peynir üretiminin bir yan ürünü olan peynir altısuyu (PAS)
içeren, doğal ürünlerle desteklenmiş alternatif bir içecek karışımı geliştirmeyi amaçladık.

Projemizde; GMP’nin beta-laktaglobülin’den ayrıştırılması için asit hidroliz yöntemi uygulanmıştır. Asit hid-
rolizden geçirilmiş GMP’den serum proteinlerini izole etmek için santrifüjleme işlemi uygulanmıştır. Elde 
edilen süzüntü ultrafiltrasyon işleminden geçirilerek retentant (filtre edilmeyen kısım) elde edilmiştir. Reten-
tanthacmisafsuile PAS’ı nilk hacmine eş olması için diafiltrasyon işlemi uygulanmıştır. Bunun sonucunda 
retentanttaki laktoz ve tuz miktarı azaltılıp GMP saflığı artırılmıştır. GMP saflık analizi için Yüksek Basınç Sıvı 
Kromatografisi (HPLC) yöntemi kullanılmıştır. GMP ve doğal ürünler kullanılarak formüle edilen karışımın 
içeriklerinin oranlarına çalışmaya katılan bireylerin beğenisine dayanarak karar verilmiştir.

Çalışmamızda; PAS’a alternatif bir kullanım alanı yaratılarak, çevreye verdiği zararın önlenmesinin yanı sıra, 
katma değeri olan endüstriyel boyutta üretilebilecek ve aile ekonomisine katkı sağlayacak bir fonksiyonel 
ürün elde edilmiştir. Ürünün raf ömrünü ve ulaşılabilirliğini artırmak için paketleme ve ürünün sunumu ko-
nusunda çalışmalar yapılabilir.

Proje No: 12
Danışman

Selma CANDEMİR

Ekin KARYA KÖSE

Ataberk KIYKIM
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Leyla Al MASOUD

Danışman
Onur AKPINAR

Berna AKDENİZ

Proje No: 13

KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORK
Günümüzde ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan biri kanserdir. Kanserin tedavisi adına birçok çalışma 
yapılıyor olsa da hastanın hayatını kurtaran aşama, metastaz gerçekleşmeden, kanseri saptadığımız aşama 
olduğundan erken teşhis oldukça önemlidir. Günümüzdeki teşhis yöntemleri istenilen düzeyde olmadığın-
dan, teşhis süresini en aza indirgeyen, pratik, doğru sonuçlar veren ve maliyeti düşük bir teşhis yöntemine 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Projemizde, pratik olmak ve hızlı sonuç alabilmek için mikroakışkan çip teknolojisini kullandık. Öncelikle 
dünyada en sık görülen kanser türlerinin akciğer, meme ve prostat olduğunu saptadık. Daha sonra tasar-
ladığımız birinci çip için bu üç kanser tipini kapsayan ve birçok kanser türünde gözlenen CD90 ve CD44 
antikorlarını kullandık. Ardından, ikinci çip için her bir kansere spesifik olan; akciğer için PD-L1, meme için 
HER2, prostat için ise PSA antikorlarını kullandık. Öncelikle, plazma işlemine maruz bırakılan camları ve la-
zer kesiciyle ürettiğimiz PMMA’yı çift taraflı bant aracılığıyla birleştirdik. Daha sonra hedeflediğimiz kansere 
uygun antikoru bağlayabilmek için mikroakışkan çipin yüzey kimyasını değiştirdik. Çipler uygun koşullara 
getirildikten sonra Protein G ile antikorları mikrokanallara bağladık.

Sonuç olarak, CD44 ve PD-L1’de pozitif olan hücrelerin akciğer kanseri; CD44, CD90 ve HER2’ de pozitif 
olan hücrelerin meme kanseri; CD44 ve PSA’da pozitif olan hücrelerin prostat kanseri olduğu bulunmuştur. 
Sonuç olarak etkili, kullanımı kolay, maliyeti düşük, hızlı ve kansere spesifik, tıpta yeni nesil teşhise olanak 
sağlayacak bir yaklaşım sunulmuştur. Bu çalışmada, mikroakışkan teknolojisinin, bu üç kanser türünün dı-
şında, birçok kanser türüne uygulanabileceği görülmüştür.
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Danışman
Esin KARA

Halil ÖZGÜR

Roza Mercan ESKİN

MİKRON AĞ YAPILI MEMBRAN MORFOLOJİSİNE SAHİP YENİ MALZEMELER: PROTEOMİK 
ÇALIŞMALARDA KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Serum proteinleri genellikle hastalık göstergeleri için zengin bir kaynak olabilir. İnflamasyon, kanser, diya-
bet, kötü beslenme, kalp-damar hastalıkları, Alzheimer ve diğer otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon gibi 
birçok hastalıkların tespiti, teşhisi ve fizyolojik durumlarının izlenmesi için paha biçilmez bir araçtır. Bunun 
yanında proteomik çalışmalar için en büyük zorluklardan biri serum protein kütlesinin büyük çoğunluğu bir-
kaç proteinin oluşturmasıdır.

Albümin ve immunoglobulin (IgG) total serum protein% 80’ini oluşturur. Bu proteinlerin plazmada yüksek 
bulunma oranı, serum, beyin omurilik sıvısı veya eklem sıvısı örneklerinin proteom çalışmalarda kullanılma-
sında sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, IgG’nin sulu ortamdan adsorpsiyonu için, yeni bir mikron-ağ ya-
pılı membran boya-ligand afinite temelli olarak geliştirildi. Destek materyali olarak 2-Hidroksietilmetakrilat 
(HEMA) monomeri kullanılarak UV fotopolimerizasyon yöntemiyle sentez gerçekleştirildi.

Mikron ağ yapılı p(HEMA) membranlar Reactive Red 241 boyası ile türevlendirildi ve boya-ligand yoğunluğu 
hesaplandı. Mikron ağ yapılı p(HEMA) ve p(HEMA)-RR241 membranların karakterizasyonlarında FTIR-ATR 
spektroskopisi, SEM/ESEM ve temas açısı ölçüm cihazı kullanıldı. Şişme testleriyle su tutma kapasiteleri 
belirlendi. IgG’nin adsorpsiyonunun optimizasyon çalışmalarında optimum koşullar pH 6,5, sıcaklık 25°C, 
iyon şiddeti 0,05 M ve IgG başlangıç konsantrasyonu 1 mg/mL olarak belirlendi. Mikron ağ yapılı p(HEMA)- 
RR241membranların adsorpsiyon izotermleri hesaplandı ve tekrar tekrar kullanılabilir oldukları gösterildi.

Proje No: 14
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Ayça Aybüke YILDIZ

Sahra Nilsu ÖZDEMİR

Danışman
Gamze KOÇKARSANTILIOĞLUProje No: 15

DİOSPYROS KAKİ L. (TRABZON HURMASI)’NİN MDA-MB 231 (MEME KANSERİ), 
FİBROBLAST VE E.COLİ SUŞU HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ANTİKANSEROJEN, 
SİTOTOKSİK VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Biyosferdeki artan insan popülasyonu bakteri enfeksiyonlarının, kontrolsüz hücre bölünmelerinin, kimya-
sal ilaçların tehdidi altındadır. Bunlara bağlı olarak da bazı hastalıkların tedavisinde yetersiz kalınmaktadır. 
Kanser de bu hastalıklardan biridir. Günümüzde kanserden ölen hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu 
problemi çözmek amacıyla Modern tıpta çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Fakat bu tedavi yöntemle-
rinin çoğu kanseri kesin olarak iyileştirememekle birlikte insan sağlığına geri dönüşü olmayan etkileri bu-
lunmaktadır.

Diğer problemse fazla antibiyotik kullanımına bağlı olarak insan bağışıklık sisteminde görülen zayıflama 
sebebiyle vücut, bakteri kökenli hastalıklara yeteri kadar cevap verememektedir. Bu projede ise bahsedilen 
problemlere bitkilerden faydalanılarak tamamlayıcı tıp kapsamında çözümler bulunması amaçlanmıştır.

Araştırmada; sağlıklı hücrelerin ölümünü engellemekle birlikte antikanserojen özellik gösteren kateşinler, 
bakteri gelişimini negatif yönde etkileyen tanenler, fumarik ve malik asitler, yüksek antioksidan kaynağı olan 
proantosiyanidinleri barındıran Trabzon hurması özütü kullanılmıştır. Yapılan çalışmada kullanılmak üzere 
öncelikle meyvenin özütü elde edilmesi gerekmekteydi. Özüt eldesi için meyvenin kabukları ve çanak yap-
rakları kaynatıldı ve mikrofiltrasyon yöntemi ile sterilize edildi. Deney için fibroblast, MDA-MB 231(meme 
kanseri hücresi) ve E.coli bakteri türünün petri kaplarına ekimleri yapıldı. Özütlerin eklendi ve inkübe edildi.

Deney bulgularına göre Trabzon hurmasındaki polifenollerin, kanserli dokuların damarlanmasını engel-
leyerek metastazı önlediği görülmüştür. İçeriğinde bulunan antibakteriyel ajanlar günümüzde kullanılan 
antibiyotikleri tamamlayıcı olabilecektir. Diospyros kaki L. özütünün, hücre kültürlerinin mikroskop görün-
tülerinden yola çıkılarak belirlenen antikanserojen, sitotoksik, antibakteriyel özelliklerinin Modern tıp uygu-
lamalarını tamamlayıcı ve destekleyici olabilecek nitelikte olduğu saptanmıştır.
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Danışman
Ebru VURAL

Begüm ARZİK

Mehmet Berke ARIK

ACHİLLEA SİEHEANA (DEVELİ CİVAN PERÇEMİ) UÇUCU YAĞININ KANSER HÜCRELERİNİ 
ÖLDÜRÜCÜ VE ÇOĞALMALARINI ENGELLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Neoblastik bir hücre senesens, apoptoz ve nekroz gibi, hatalı hücreleri temizleyen mekanizmalardan yok-
sundur veya bu mekanizmalar farklı etmenlerle baskılanmıştır. Bu sebeple kontrolsüz şekilde ve aşırı mik-
tarda bölünerek çoğalır ve organizmanın dengesini bozarlar. Bu kontrolsüz bölünmeyi durduracak ve/veya 
yavaşlatacak bir etken maddenin bulunması kanser araştırmaları açısından oldukça önemlidir.

Son yıllarda kanser tedavisinde, apoptozun gerçekleşmesini sağlayan ajanlar kullanılarak apoptozun mo-
leküler mekanizmasının araştırılması oldukça önem kazanmıştır. Buna ek olarak, kanser tedavisinde doğal 
ürünlerin ve alternatif tamamlayıcı tedavilerin de kullanımı önem kazanmıştır. Çalışmamızda Achillea siehe-
ana uçucu yağının farklı konsantrasyonları kullanılarak rahim ağzı kanser hücrelerini öldürücü ve bu kanser 
hücrelerinin çoğalmalarını engelleyici etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Civanperçemi uçucu yağları HeLa hücrelerine DMSO içinde 1/10 (v/v) oranında  çözülerek, %0,05, %0,1, 
%0,5 (v/v) uygulanmıştır. 48 saat inkübasyondan sonra apoptoz, testleri yapılmıştır. Apoptoz belirlenmesi 
için hücreler fosfatidilserinlere bağlanan Annexin V içeren Muse Annexin V/Dead Cell kiti kullanılmıştır. Pro-
liferasyon oranını belirlemek için ise Ki-67 immün boyama metoduna dayalı Muse Ki-67 Proliferasyon kiti  
kullanılmıştır. Analizler Muse Cell Analyzer cihazında gerçekleştirilmiştir.

Uçucu yağ uygulamasının HeLa hücrelerinde apoptozu indüklediği, canlılığı ve proliferasyonu düşürdüğü göz-
lenmiştir. Uçucu yağ oranı arttıkça kanser hücreleri üzerindeki etki oranı da artmaktadır. Uçucu yağın %0,5 ora-
nında uygulamasının diğer dozlara göre HeLa hücreleri üzerinde daha kuvvetli etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

Bu çalışma Achillea sieheana uçucu yağı içindeki bileşiklerin moleküler mekanizmalarla etkileşimde oldu-
ğunu göstermektedir. Bu bileşiklerin oluşturduğu karışım HeLA hücrelerinde apoptozu indüklemiş, canlılığı 
ve proliferasyonu düşürmüştür. Bu durum uçucu yağ içerisindeki bileşenlerin bir veya birden fazlasının ya da 
kooperatif olarak birçoğunun antikanserojen özelliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Proje No: 16
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Danışman
Evren TOY

Hazal Sabiha ERGELEN

Hatice Ece ÖZ

POLYESTER POLİÜRETANIN BİR ENDEFİTİK FUNGUS TÜRÜ OLAN PLEUROTUS OSTREATUS 
İLE BİYODEGREDASYONU
Dünya üzerindeki çevre kirliliğinin en önemli sebeplerinden biri de polyester atıklarıdır. Üstelik polyester or-
ganik kökenli bir madde olduğu için doğada ancak 400 ile 1000 yıl içerisinde çözünebilmektedir. Günümüz-
de, bu çözünmeyi hızlandırmak ve katı atıklarının plastik nedeniyle oluşmuş kısmını azaltabilmek için birçok 
farklı çalışma yapılmaktadır. Biz de deneylerimizde yaygın bir tür olması ve sağlığı tehdit eden herhangi bir 
özelliği olmaması dolayısıyla Pleurotus ostreatus mantarını kullandık.

Bu mantarın polyesteri degrede ederek kendisi için karbon kaynağı olarak kullandığını biliyorduk ve proje-
mizde Pleurotus ostreatusun ne tür iklim şartlarında daha hızlı gelişip daha fazla plastik çözümleyebilece-
ğini araştırarak ülkemizdeki çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmayı amaçladık. Bunun için nem ve 
sıcaklık özellikleri açısından farklı olan 6 ortam hazırladık. Nem oranını sabit tutabilmek için hazırladığımız 
kompostları plastik poşetler içerisine koyduk ve be poşetleri sıcaklıkları sabit iki farklı odaya (18 ve 23°C) 
yerleştirdik. Dört hafta boyunca iki deney düzeneğini 50 ml, iki deney düzeneğini 75 ml ve diğer iki deney 
düzeneğini de 100 ml su ile suladık.

Her hafta ölçüm aldık ve kompostun içerisindeki plastiklerin ağırlıklarını kaydettik. Gözlemlerimiz sonucun-
da Pleurotus ostreatus mantarının yetişmesi için en uygun sıcaklığın 23°C ve nem oranının %71 olduğunu 
gördük. Bu doğrultuda bu mantar türünün Karadeniz bölgemizde ekimi polyester atıklarının azaltılması ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi açısından verimli olacaktır.

Proje No: 17
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Ali Umut GÜLER

Zeynep COŞKUN

Danışman
Güler KARAASLAN

FOSFAT VE PETROL TÜREVİ MADDELER İÇEREN VE İÇERMEYEN TEMİZLEME 
ÜRÜNLERİNİN SUCUL VE KARASAL EKOSİSTEMDEKİ CANLILAR ÜZERİNDEKİ TOKSİTİTESİ 
VE LETALİTESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmayla su ve toprak kirliliğine neden olan evsel atıklardaki deterjanlardan kaynaklı kirliliği azaltmak 
için yapılabilecekler araştırılacaktır. Deterjan kirliliğinin kaynağı olan fosfat ve petrol türevi maddeler içeren 
deterjanların yerine kullanılabilecek, fosfat ve petrol türevi maddeler içermeyen temizleme ürünlerinin sucul 
ve karasal ekosistemdeki canlılar üzerindeki toksik ve letal etkileri kıyaslanarak, ekolojik olarak daha az za-
rarlı ürünler araştırılacaktır. Bu amaçla fosfat ve petrol türevi içeren ve  içermeyen deterjanların Daphnia  ve 
toprak solucanı üzerindeki toksik ve letal etkileri araştırılacak ayrıca bitkiler üzerinde büyüme ve gelişmeye 
olan etkileri incelenecektir. Ötrofikasyon hızına olan etkilerini kıyaslamak için de algler üzerinde kütle artışı 
üzerine olan etkileri tespit edilecektir.

Deneylerden elde edilen veri ve bulgulara bakıldığında fosfat ve  petrol  türevi maddeler içermeyen temizle-
me ürünlerinin Daphnia ve toprak solucanı üzerinde ki toksik ve letal etkisinin fosfat ve petrol türevi madde-
ler içerenlere göre çok daha düşük olduğu ve alglerde daha az kütle artışına neden olduğu tespit edilmiştir. 
Bitkiler üzerinde ise fosfat ve petrol türevi maddeler içerenlerin büyüme ve gelişme üzerinde içermeyenlere 
göre daha fazla negatif etki yaptığı görülmüştür. Canlılar üzerinde toksik olan ve biyobirikim özelliği bulunan 
ürünlerin yerine fosfat ve petrol türevi maddeler içermeyen temizleme ürünlerinin kullanımı ekolojik olarak 
canlılar üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Ayrıca deterjanlardan kaynaklı su kirlilikleri ve ötrofikasyon so-
runu en aza indirgenecektir. Deterjanlar içerisinde bulunan fosfatın biyolojik arıtmaya gitmediği düşünüldü-
ğünde ülkemize ekonomik kazançta sağlayacaktır.

Proje No: 18
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Hüseyin SAÇMA

Mükremin TAT

Danışman
Emek KOÇAK

CUCUMBİTER SATİVUS BİTKİSİNDE MELOİDOGYNE SPP. TÜRLERİNİN NERİUM OLEANDER 
BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN EKSTRE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE
Kök ur nematodları farklı bölgelerde dağılış göstererek tarımsal ürünlerde ekonomik  kayıplara yol açan 
türler arasında yer almaktadır. Konukçularının son derece geniş olması, fazla sayıda türlerinin bulunması 
kimyasal mücadele dışındaki metotların uygulanışını sınırlandıran özelliklerdir. Nematodlarla kimyasal mü-
cadelenin çevreye doğal hayata sulara, insan hayatına olumsuz etkileri yanında, uygulanışının zor ve pahalı 
oluşu bu türlerle mücadelede biyolojik mücadele olanaklarının kaçınılmaz hale getirmiştir.

Bölgemizde de çiftçilerimiz çeşitli biyolojik mücadele yöntemleri denemektedir. Bunlardan birisi de Nerium 
oleander bitkisinden elde edilen ekstredir. Bu projeyi yapma amacımız; Nerium oleander bitkisinden elde 
edilen ekstre ile sulanan kök-ur nematodu ile bulaşık toprakta yetiştirilen Cucumbiter sativus’a, etkisini 
araştırmaktır. Bozyazı Sıcakyurt mevkinde 1000m2 serada kontrol ve deney grubunda 3 aylık uygulama 
sonucunda bulaşık olan her iki gruba dikilen Cucumbiter sativus bitkisinden elde edilen verim incelenmiştir. 
Elde edilen verilere göre deney grubu bitkilerinde herhangi bir kayıp olmadığı, kontrol grubunda %20 lik bir 
kayıp yaşandığı, Nematod popülasyonuna bakıldığında deney grubunda kontrol grubuna göre bir azalma 
olduğu gözlemlenmiştir.

Kimyasal mücadeleden kaynaklı maliyet en aza indirilmiştir. İlaç uygulamasının etkisinin geçmesi için 3 ay-
lık bir zaman dilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Cucumbiter sativus hasat zamanı için 40 günlük süre gereklidir. 
50 günlük kalan sürede, 14 kez hasat yapıldığı, her hasatta sonuçta 7 ile 10 ton arası mahsül elde edildiği, 
bu da 14 - 20 binlik bir maddi kayıba yol açtığı ifade edilmektedir. Çiftçilerimizin yapmış oldukları gelenek-
sel mücadele yöntemlerinin yanında uygulama zamanları için daha iyi bilgilendirme gereklidir. Bu çalışma 
çevremizdeki çiftçilerin dikkatini çekmiş, kök-ur nematodu konusunda daha dikkatli ve tedbirli davranmaya 
iterek, farkındalık yaratmıştır.

Proje No: 19
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Cennet YAVUZ

Danışman
Aylin Sinan BİLGİN

ANTİDEPRESANLARA KARŞI YENİ BİR ALTERNATİF
Depresyon; sinirlilik, uykusuzluk, yorgunluk, ajitasyon, psikomotor değişiklikler, suçluluk, kendine değer 
vermeme ile karakterize kompleks bir hastalıktır. Tedavisinde en sık kullanılan yöntem olan antidepresan-
lar uzun süreli kullanılan ilaçlar olup, bu ilaçlarla beyin içerisinde meydana gelmiş kimyasal bozuklukların 
iyileştirilmesi ve serotonin miktarının artırılması sağlanmaktır. Doz artışı ve maruziyet süresinin uzunluğuna 
bağlı olarak antidepresanlar insanlarda genotoksik hasarlara ve yan etkilere yol açmaktadırlar. Çalışmam-
da çalı tipi meşe palamutu kökünün antioksidan gücü, antioksidan içeriği ve serotonin salgılanmasına etki-
sinin Prozac antidepresanına karşı belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalı tipi meşe palamutu kökünün ekstraksiyonundan elde edilen özütün DPPH serbest radikalini süpürücü 
etkisi glutatyona karşı belirlenmiştir. Antioksidan içeriği belirlenen özütün gaz kromotografisiyle (GC) kro-
motogramı elde edilmiştir. L-Triptofandan serotonin oluşumuna etkisini belirlemede koyun beyin örnekle-
rinden çıkartılan pineal bezler enzim kaynağı olarak kullanılmıştır. 3’er adet ependorflardan her birine 24 
milimolar L-Triptofan çözeltisinden 300 mikrolitre; pH=5,2 olan sitrik asit tampon çözeltisinden 400 mikro-
litre ve enzim kaynağından 300 mikrolitre konmuştur. Ependorflara sırasıyla 0 (KONTROL), 20 mg. Prozac 
(REFERANS) ve 20 mg. Özütün sulu çözeltisinden konarak 37’C’de metabolik su banyosunda 30 dakika 
bekletilmiştir. Ependorflarda oluşan serotoninin absorbans değerleri UV.’de 280nm’de belirlenmiştir.

Çalı tipi meşe palamudu kökü özütünün vücudumuzun doğal antioksidanı glutatyona karşı 8 kat etkili ve 
yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu görülmüştür. Bu özellikleri içeriğinde bulunan clionasterol var-
lığındandır. Özütün L-Triptofan’dan serotonin oluşumunda serotonin miktarını artırıcı etkisi sentetik (refe-
rans) antidepresan Prozac’a karşı daha fazla olmuştur. Buradan çalı tipi meşe palamudu kökü özütünün 
antidepresanlara karşı etkili, yeni bir bitkisel kaynak ve yeni bir alternatif olacağı düşünülmektedir.

Proje No: 20
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Osman BENGİSU

Danışman
Ömer KULAK

BİR ENERJİ BİTKİSİ OLAN TATLI SORGUMUN (SORGHUM BİCOLOR L. MOENCH) 
ŞANLIURFA’DA YETİŞTİRİLMESİ VE BÖLGEYE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
Tatlı sorgum (Sorghum bicolor L.Moench) buğdaygiller familyasına ait tek yıllık bir enerji bitkisidir. Çok farklı 
amaçlar için kullanılabilen tatlı sorgumun en büyük ekonomik faydaları biyoetanol ve şeker üretimidir. Ül-
kemizin petrol bakımından dışa bağımlılığı düşünüldüğünde tatlı sorgum gibi biyoetanol üretim potansiyeli 
yüksek olan bitkilere daha fazla önem vermemiz gerekmektedir.

Tatlı Sorgumun kullanım alanları:

Etanol Olarak Küspe olarak
Endüstriyel üretimde ham madde 
olarak

■ Üretimi çevre dostubir süreçle 
gerçekleşir.

■ Üstün kalitelidir.
■ Düşük sülfürlüdür.
■ Yüksek oktanlıdır.
■ Motor dostudur.
■ Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

■ Yüksekbiyolojik değerlidir.

■ Mikrobesinlerce zengindir.

■ Hem gıda hem de 
güç kojenrasyonunda 
kullanılabilir.

■ Silaj için iyidir.

■ Pulp ve kağıtyapımı için uygun 
maliyetli kaynaktır.

■ Fermantasyon yan ürünleri olarak 
donmuş CO2, asetik asit, füzel 
yağı ve metan üretilebilir.

■ Bütanol ve alkollü içkiler 
üretilebilir.

Bizim bu projedeki amacımız, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyoetanol hakkında farkındalık oluşturmak, 
ülke ve çiftçi dostu olan tatlı sorgumun Şanlıurfa bölgesi ve milli ekonomimize faydalarını anlatarak çiftçileri 
bilinçlendirmek ve tatlı sorgum üretimini yaygınlaştırmaktır. Ayrıca tatlı sorgumun Şanlıurfa bölgesine daha 
uygun varyetelerinin belirlenmesi ve okul şartlarında tatlı sorgumdan biyoetanol üretimi deamaçlanmıştır.

Sonuç olarak tatlı sorgum kuraklığa dayanıklı C4 bitkisi olduğundan tüm GAP bölgesinde ve ülkemizin diğer 
uygun bölgelerinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Bu sayede kullanılmayan bazı tarım arazileri de kullanılabilecek 
ve ülke ekonomisine katkı  sağlanacaktır. Türkiye’nin benzin ihtiyacının tamamının biyoetanolden karşılan-
ması için toplam 1,9 milyon hektar araziye tatlı sorgum ekilmesi gerekmektedir.

Proje No: 21
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Danışman
Ömer ÖZÇOBAN

Mevlüt Emre GÜNEŞ

Abdullah ÇABUK

FİCUS CARİCA MARİFETİ; “FİCUS CARİCA YAPRAĞININ SİTOTROGA CEREALELLA VE 
STOPHİLUS GRANARİUS ZARARLILARI ÜZERİNE REPELLENT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.”
Ülkemiz sahip olduğu iklim koşulları ve verimli toprakları ile en ücra köşesine kadargenel olarak hububat 
tarımının yapılabildiği ender ülkelerdendir.

TÜİK 2015 verilerine ülkemizde 2015 yılında 117.132.230 hektar tahıl ekiminin 78.668.874 hektarını 
buğday 27 835 830 dekarına arpa ekimi oluşturmaktadır. Buna göre, ekilebilen tarım arazilerinin yaklaşık 
%67’sine buğday %24’üne arpa ekildiği rahatlıkla söylenebilmektedir.

Ülkemizdeki 2015 yılında üretilen 23 milyon ton buğdayın 2 milyon kadarı TMO ve özel depolarda profesyo-
nel koşullarda saklanılmaktadır. Geriye kalan ortalama 20 milyon ton buğdayın büyük bir kısmı üreticinin ve 
sanayicinin stoklarında bulunduğu söylenebilir.

Yapılan araştırmalara göre, hasat sonrası depolama kayıpları %10’lara varmaktadır. Dünya genelinde yıl-
dayaklaşık 13 milyon ton tahılın yanlış depolama nedeniyle, yaklaşık 100 milyon ton tahılın ise zararlılar 
nedeniyle kayıp olduğu belirlenmiştir.

Çalışmada, depolanma esnasında zararlılarla mücadelede Ficus carica yaprağının organik yöntemlerinden 
biri olup olamayacağını araştırılmıştır. Bu amaçla yapılan deneylerde incir yaprağının zararlılara karşı cay-
dırıcı bir etken oluşturduğu gözlemlenince, Ficus carica yaprağın kimyasal yapısının araştırılması için Tokat 
G.O.P Üniversitesi, Biyokimya Laboratuvarlarından destek alınmıştır. Yapılan testler sonucunda incir yap-
rağında bulunan uçucu kimyasalların listesi elde edilmiş ve incir yaprağının buğday biti ve Buğday güvesini 
kovucu, püskürtücü etkisi ortaya çıkarılmıştır.

Çalışmada, Stophilus granarius ve Sitotroga cerealella zararlılarından korunmak için kimyasal ilaçlar yerine 
konulabilecek doğal çözüm getirilmiştir. Aynı zamanda bu çalışma benzer zararlılardan doğal yollarla koru-
nabilme konusunda yapılabilecek araştırmalara da kaynak oluşturmaktadır.

Bölgemizde tahılların depolanmasında 2 ton kimyasal ilaç kullanılmıştır. Bu kimyasalların da birçok yan etkile-
rin bulunmaktadır. Bu yüzden doğal yollardan sentezlenen bileşiklerle, organik mücadele araçlarının geliştiril-
mesi kesinlikle gerekmektedir. Bunun milli kaynaklarımızın korunmasına da ciddi destek vereceği muhakkaktır.

Proje No: 22
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KIRLANGIÇ OTU (CHELİDONİUM MAJUS) BİTKİSİNİN; UÇUCU VE FENOLİK BİLEŞENLERİ, 
HEGZAN, METANOL VE SU EKSTRELERİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
Bu çalışmada taze toplanmış kırlangıç otunun polar ve apolar bileşiklerinin aydınlatılması ve ayrıca, hegzan, 
metanol ve su ekstrelerinin biyolojik aktivite çalışmaları yapıldı.

Proje kapsamında taze kırlangıç otunun ilk olarak hegzan, metanol ve sulu ekstreleri elde edildi. Metanol ve 
sulu ekstrelerdeki fenolik bileşikler HPLC yöntemi ile 13 adet fenolik bileşik standart kullanılarak analizleri 
yapıldı. Çalışmanın ikinci kısmında, uçucu yağ analizleri yapılmasına rağmen GC-MS analizinde herhangi bir 
bileşik gözlemlenmedi. Fakat, bitkinin direkt kendisi ve hegzan ekstresinin SPME-GC-MS analizleri sonucu 
15 adet bitkiden ve 33 adet hegzan ekstresinden uçucu doğal bileşikler aydınlatıldı. Yaş bitkinin hekzan 
ekstresi SPME-GC-MS analizi sonucu ağırlıklı olarak % 82.3 alkol oranında pentanol ve % 30.2 oranda 
1,2,4-trimetilbenzen aromatik hidrokarbon bileşiği tespit edildi. Bitkinin hegzan ekstresinin alkol ve aroma-
tik hidrokarbonlar için iyi bir doğal kaynak olduğu bu araştırma sonucu tespit edildi.

Çalışmanın son kısmında ise kırlangıç otunun hegzan, metanol ve sulu ekstraklarının biyolojik aktivite test-
leri olarak; antioksidan aktivite ve enzim inhibisyon çalışmaları yapıldı. Metanol ekstresi; diğer ekstrelere 
oranla yüksek antioksidan aktivite gösterdi. Ayrıca Tirosinaz ve asetilkolinesteraz enzim inhibisyonları en 
yüksek metanol ekstresinde olup, inhibisyon sonuçları sırasıyla 77.06 ± 3.59 ve 19.04 ± 1.40 µg/mL ola-
rak bulundu. Kırlangıç otunun sulu ekstresinde ise 40.02 ± 3.41 µg/mL α-glikozidaz inhibisyonu görüldü. 
Bu oran, hegzan ve metanol ekstresine oranla daha yüksek olduğu tespit edildi.

Esra Zeynep DİNÇ

Yaren BERBEROĞLU

Danışman
Burçak Nevzat ARSLANProje No: 23
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FARKLI BAKTERİYEL PATOJENLERE YÖNELİK ORTAK PRİMER DİZAYN EDİLMESİ YOLU İLE 
HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİNİN SAĞLANMASI
Bu çalışmada balıklarda büyük ekonomik kayıplara neden olan ve ülkemizde sıklıkla görülen yersiniozis, 
laktokokkozis ve listenollozis enfeksiyonlarına neden  olan  etkenlerin hızlı teşhis ve identifikasyonunun ger-
çekleştirilmesi amacıyla ortak bir primer dizayn  edilmesi ve bu primerin 3 bakteriden izole edilen DNA’ların 
hepsi ile bağlanması ve elektroforezde bant vermeleri beklenmiştir.

Her bir bakteriye ait 16S rRNA geni internetten sekansına erişilmiş ve herbiri aligment yapılarak hizalanmış-
tır. Her bakteriye ait 16S rRNA geninde ortak bulunan bölgelerden ortak kesimler değerlendirilerek primer 
için uygun şartları sağlayan en iyi nükleotid dizileri belirlenmiştir. Bu primerlerin sentezlenmesi hizmet alımı 
şeklinde gerçekleştirilmiş ve 100 pmol olarak temin edilmiştir.

Bakteriler taze ve saf kültür olarak TSA besiyerinde yeniden üretilerek elde edilmiş ve daha sonra TSB besi-
yerine ekimleri gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bakterilerden DNA izolasyonu ve Real-Time PCR gerçekleşti-
rilmiştir. PCR ‘dan çıkarılan tüpler kapillar jel elektroforez sistemine yerleştirilerek bantlar görüntülenmiştir. 
Burada marker olarak 50-800 bp’lik bir marker kullanılmıştır. Aligment marker olarak ise 15-1000 bp uzun-
luklarını veren marker kullanılmıştır.

Herbir bakteri DNA’sı ve dizayn edilen primerler ile gerçekleştirilen Real-Time PCR işlemi sonrasında pozitif 
sonuç alınmıştır. Çalışmada negatif kontrol olarak 2 örnek kullanılmıştır.

Sonuç olarak 3 farklı bakteriyel balık etkenine yönelik dizayn edilen primer çiftlerinin çalıştığı, her bir bakte-
riden elde edilen DNA’lar ile gerçekleştirilen Real-Time PCR işlemi sonrasında görülmüştür. Sonuçlar elekt-
roforez sisteminde teyid edilmiştir ve dizayn edilen primer ile bu 3 hastalığın erken teşhisinin gerçekleştiril-
mesi moleküler olarak sağlanabilecektir.

Yasir YILDIRIM

Osman Bilal ARABACI

Danışman
İsmail İŞIKProje No: 24
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Ali KIZILKAYA

Gözde ASLANGİRAY

Danışman
Funda Müge UĞURDİL

OYUN OYNUYORUM, COĞRAFYA ÖĞRENİYORUM
Coğrafya dersindeki temel eğitim sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bu çalışmada; sorunların kayna-
ğından bahsedilerek kullanılan anlatım yöntemleri eksik yanları ele alınarak bu sorunların coğrafya öğre-
tim programlarında ezberci yaklaşım yerine öğrencinin merkeze alındığı, kalıcılığın arttırılmasını amaçlayan 
yöntemler kullanılarak, bu bağlamda oyunun ders işlenişine dahil edilmesini sağlamak hedeflenmiştir. Bu 
hedef doğrultusunda üç farklı okulda farklı kademelerden lise öğrencilerine anket uygulanmış, uygulanan 
anket sonuçlarından yola çıkarak öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutumlarının genellikle olumsuz olduğu 
bilgisi  elde edilmiştir. Bir sonraki aşamada iki farklı öğrenci grubundan bir gruba düz anlatım yolu ile diğer 
gruba oyun ile ders içeriği aktarılmaya çalışılmıştır. İçerik aktarımı sonrası iki grup yazılı sınava tabi tutul-
muş, oyun oynayan öğrenci grubunun başarısının diğer gruba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu uygulamalar ile coğrafya dersinde klasik anlatım yöntemlerinden uzaklaşılması ve öğrencinin 
derse aktif olarak katılmasını sağlayan yöntemlerin eğitim programlarına dahil edilmesi; gerekirse öğret-
menlerin bu doğrultuda gerekli eğitimi almalarının sağlanması oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde öğren-
cinin coğrafya dersine ön yargısı kırılarak bakış açısı değiştirilip coğrafya günlük hayatın bir parçası haline 
getirilecektir.
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Veli Tuna GÜNEŞ

Elif EĞER

Danışman
Miraç AKARProje No: 2

YER ŞEKİLLERİNİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEKLERİNİ MODEL ÜZERİNDEN KALICI VE PRATİK 
ŞEKİLDE ÖĞRENME
Coğrafya dersinin öğretimindeki ezberci uygulamalar öğrenciye öğrenme güçlüğü yaşatmaktadır. “Yer Şekil-
lerinin Haritaya Aktarılması ile İzohipsler” konusu ders kitabında ve görsel materyallerde iki boyut halinde 
resmedilmektedir. Bu durum öğrencinin yer şekillerini ve bunların gösterilme yöntemlerini ezberlemesine 
neden olmaktadır. Teoride bilgiyi öğrendiğini sanan öğrenci ders kitabındaki örnek haritadan farklı bir to-
poğrafya haritasında aynı yer şekillerini tanıyamamaktadır. Bu çalışma ile bir ders materyali oluşturularak 
öğrenmede kolaylık sağlamak, yer şekillerinin ülkemizdeki varlığını ve dağılışını pratik ve kalıcı olarak kav-
ratmak amaçlanmıştır. Hazırlanan model, öğrencilerin derse olan tutumunu  ve ders başarısını pozitif yönde 
geliştirirse, diğer konular ve dersler için de alternatif bir öğrenme yöntemi olacaktır.

Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. “kontrol gruplu ön test – son test deseni” tercih edilmiştir. 
Akademik başarı testi ve ders tutum ölçeği iki sınıf öğrenciye ön test olarak uygulanmış; ön test puanları 
arasında farklılık arz etmeyen gruplardan biri deney grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak atanmıştır. “Yer 
Şekillerinin Haritaya Aktarılması ile İzohipsler” konusu, deney grubuna arazi modeli üzerinden öğrencilerin 
aktif olarak öğrenme sürecine katılması sağlanarak, kontrol grubuna ise öğretmen merkezli bir yöntem ile 
işlenmiştir. Süreç sonunda öğrencilere Akademik Başarı Testi, soru ile şıkların yeri değiştirilerek ve coğrafya 
dersine yönelik tutum ölçeği son test şeklinde yeniden uygulanmıştır.

Çalışma sonucunda arazi modelli aktif öğretim yöntemi ile ders işlenen deney grubu öğrencilerinin gelenek-
sel öğretim yöntemiyle konu anlatımı yapılan kontrol grubu öğrencilerinden başarı ve tutum olarak pozitif 
yönde gelişme gösterdikleri tespit edilmiştir.
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Proje No: 3
Danışman

Betül ÖZENLİ

Sena BUDAK

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA KAPSAMINDA TAŞOVA (AMASYA) İLÇESİNİN YAVAŞ 
ŞEHİR AĞINA (CITTASLOW) ÜYELİK YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Yavaş Şehir Ağı (Cittaslow), küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştır-
masını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek amacıyla, 1986’da Roma’da ortaya çıkan Slow 
Food hareketinden yola çıkmış bir kentler birliğidir.

Taşova, Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünde yer alan, Amasya İline bağlı, doğal, kültürel ve 
tarihi zenginlikleri ile özgün yapıya sahip bir ilçedir.

Bu araştırmada sürdürülebilir yerel kalkınmanın en başarılı uygulamalarından biri olan Yavaş Şehir (Cittas-
low) Kentler Birliği’ nin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi verilerek, Taşova İlçesinin (Amasya) üyelik yeterli-
liğinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Sürekli yaşanabilir bir Taşova için, ilçenin bu kentler ağına dahil olabilmesi açısından, sosyal ve ekonomik 
yapısının irdelendiği, üyelik yeterliliğinin değerlendirildiği araştırmada, yöredeki Yerel Yönetim birimlerin-
den uzmanlar belirlenmiş ve bu kişiler ile yavaş şehir kriterlerine uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme 
formu aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler ile ilçenin yavaş 
şehir yeterliliğine ilişkin literatür kriterler dahilinde ilişkilendirilmiş, değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde 
bulunulmuştur.

Mevcut yeterliliğinin kullanılabildiği takdirde; Taşova İlçesinin tarihi, kültürel yapıları, doğası, ekonomisi sür-
dürülebilir yerel kalkınma çerçevesinde anlamlı ölçüde değer kazanacaktır. Sonuç olarak; hem doğa, hem 
çevre, hem kültür, hem de insan kazanacaktır.
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Proje No: 4
Danışman

Saygın DİNÇSOY

1 MARS, 1 DERS
Mars’ın eski dönemlerinde su bulunuyorsa bu suyun yerin altında donmuş olma ihtimali son derece yük-
sektir. Donan buzun şimdilik bilmediğimiz bir nedenle erimesi üzerindeki toprağın hızla kaymasına neden 
olacaktır.

Mars yüzeyinde fotoğraflanan dev kanalların nasıl oluştuğuna dair bir deney düzeneği tasarlandı.

İçinden rezistans teli geçirilen buz kalıbı su ile doldurularak donduruldu. Tahta bloklar  arasına buz kalıbı 
delikli ızgara üzerine yerleştirildi. Böylece eriyen buz yüzeye zarar vermeden alt tarafa geçebildi. Düzeneğin 
üzeri un ile örtüldü. Rezistans 12 volt dc gerilim ile ısınması sağlandı. Isınan rezistans buzu eritti ve eriyen 
buzun üzerindeki un tabakası dökülmeye başladı.

Mars yüzeyindeki dev kanalların inretnet üzerinden fotoğrafları ile yüzeyimizdeki çatlaklar karşılaştırıldı.

Mars yüzeyinde çekilen ve deney düzeneğinde ortaya çıkan fotoğraflar şaşırtıcı şekilde benzerlikler gösterdi.

Deney düzeneğimizde unun altındaki buzun erimesi üzerinde bulunan unun dikey olarak hızla dökülmesine 
neden oldu. Bu da Mars yüzeyinde gözlenen katlı çatlaklara benzer görüntüler ortaya çıkardı.

Onur GENÇ

İsmail ARBAĞ
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ISPARTA İLİNDE EVSEL OLMAYAN ORGANİK ATIKLARIN ORGANİK GÜBREYE 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK TARIMA KAZANDIRILMASI
Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalar ara-
sında tarımsal üretimin veriminin artırılması gerekmektedir. Tarımsal üretimi artırırken oluşan çevre sorun-
larını da en aza indirmek için organik gübre kullanımının artması önemli bir adımdır. 

Atıkların organik gübreye çevrilerek kullanılması, ülkemizdeki mevcut enerji açığının kapatılmasına, ara-
zilere uygulanan gübre ihtiyacında dışarı bağımlılığın azalmasında, yoğun tarımsal faaliyetler sonucunda 
toprakların azalan verimlilik potansiyelin artırılmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasında katkılar sağlaya-
caktır. Isparta ilinde yaptığımız saha çalışmaları doğrultusunda pazar esnafından, manav ve restoranlardan, 
Isparta halinden çıkan organik atıkların miktarını hesapladık. Elde ettiğimiz bulgular sonucunda Isparta’da 
pazarcılardan, toptancı halinden, yatılı okulların pansiyonları ve özel okul ve yurtların yemekhanelerinden, 
manav ve restoranlardan 2284 ton kuru kompost gübre üretim potansiyeli olduğunu gördük.

Geçen sene de Isparta’da evsel organik atıklardan yılda 3240  ton kuru kompost gübre üretim potansiyeli 
olduğunu ortaya çıkarmıştık. Sonuç olarak evsel olmayan organik atık potansiyeli ve geçen yıl ortaya koydu-
ğumuz evsel organik atık potansiyeli birlikte düşünüldüğünde, kimyasal gübre kullanımının %22,85 azala-
cağını gözlemledik. Bu değerin tarımdan önemli bir gelir elde eden Isparta ili için ciddi bir rakam olduğuna 
ve başkaları tarafından fark edilip şehrimizin ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyoruz.

Proje No: 5
Danışman

Cihan ŞEN

Pınar PORSUK

Cerengül TAŞBAŞ
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Sevim ÇELİK

Kader ASİ

Danışman
Ahmet BİLSEL

YOLA ÇIK YOL AÇIK
Nüfusu 10 milyonu geçen 28 şehir içerisinde 14.657.434 ile 15. sırada yer alan ve Avrupa’da en kalabalık 
şehir unvanına sahip şehrimiz olan İstanbul, trafik sorunun en yoğun yaşandığı il olma konusunda da ül-
kemizde 1. sıradadır. Bağımsız navigasyon şirketlerinin yayınladığı sonuçlara göre Dünyada trafik sorunun 
yaşandığı şehirler listesinde Moskova’dan sonra İstanbul gelmektedir.

İstanbul’da yaşamı zorlaştıran en büyük problem kuşkusuz trafiktir. Trafik zamanımızın çoğunu aldığı için 
birçok kez ulaşmak istediğimiz yere saatler öncesinden yola çıkmaktayız. Nitekim çoğu zaman bu bile çözüm 
olamamaktadır. Alternatif yollar hakkında bilgi eksikliğinden dolayı trafikte saatlerce kalarak günümüzün 
çoğunu yollarda harcamaktayız. İstanbul’a olan göçün fazlalığı, sanayi ve ticaret merkezi olması, bunun yanı 
sıra tarihsel zenginlikleriyle turizm yoğunluğunu da göz önünde bulundurursak trafiğe çözüm bulmak zaruri 
bir durum olmuştur.

Gelişen teknoloji imkânlarını bu sorunu  çözümünde kullanmak gerekmektedir. Trafik sorununun ortaya 
çıkmasının en büyük sebebi, herkesin aynı güzergâhı tercih etmesidir. Projemizde sürücülerin tercihlerini 
değiştirmeleri için, alternatif güzergâhların varlığından sürücüleri haberdar etmek ve bizlere sağladığı zaman 
tasarrufunu ortaya koymaktır.

Proje No: 6
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Mert CİHANTİMUR

Eymen KEŞKÜŞ

Proje No: 7

HAYALET AĞLAR ERİSİN, YAŞAM DEVAM ETSİN!
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, balıkçılığın önemi her geçen gün artmaktadır.

Kara sularımızda ve uluslararası sularda avcılık yapan balıkçıların av verimliliğinin azalmasına en büyük dar-
beyi hayalet ağlar vurmaktadır.

İlk incelemelerimizde, denizde hızla artan bu hayalet ağların uzun yıllar boyunca (8-10 yıl) suda kalarak 
hayalet avcılık yaptığı, kara sularımızdaki ve uluslararası sularda birçok balığın ölümüne sebep olduğu ve 
ülke ekonomisine büyük zarar verdiği (70 milyon TL) ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise bu büyük sorunun 
giderilmesi için yapılan çalışma, devlet ve kuruluşlar tarafından büyük bütçeler ayrılarak yapılan, ağların 
denizlerden toplanma çalışmasıdır. Bu çalışmalar büyük emek ve zaman kaybına yol açarken, Türkiye gibi 4 
denize ev sahipliği yapan bir ülke söz konusu iken tüm kıyı şeridi boyunca temizlik yapılamayacağı bulgular 
doğrultusunda tespit edilmiştir. Bu projede ise belirli bir süre sonra suda eriyen bir ağın bu konuya çözüm 
olabileceği incelenmiş ve çalışmalar yapılmıştır. Doğaya zarar vermeyecek ve kısa sürede suda dağılacak 
ameliyat ipliğinden oluşan bir ağ oluşturulması hedeflenmiştir. Ağın erimesi için kullanılacak av materyali 
belirlenirken, en uygun ve istenilen sonucu kromik katgütlerin verdiği tespit edilmiştir.

Projedeki ağın Türkiye ve Dünya genelinde kullanılan ağlara oranla daha kısa sürede suda eriyip dağıldığı, 
bu sayede hem deniz canlılarının yaşamını devam ettirmesine hem de devletin bu konuya büyük bir bütçe 
ayırmasına gerek kalmadan, balıkçıların av verimliliğini arttırarak ekonomimizin gelişmesine büyük olanak 
sağlayacağı görülmüştür.

Danışman
İlkim ER
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Proje No: 8
Danışman

Dilek ÇETMEN

Berkant Özgür ÖZTÜRK

Eray YILDIRIM

AKILLI SULAMA SİSTEMİ
Sulama; bitkilerin normal gelişimi için ihtiyaç duydukları ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun, 
toprağa uygun yöntemlerle ve uygun zamanlarda verilmesi olarak tanımlanır. Sulamada beklenen başarı, 
şartlara en uygun sulama sisteminin planlanmasına bağlıdır. Bizim projemiz olan ‘akıllı sulama sistemi’nin 
amacı budur. Susuzluk özellikle Anadolu topraklarında baş gösteren önemli bir etkendir. Her mahsülde ku-
raklığa göre artan su ihtiyacı çıkan üründe hem zamma neden olmakta hem de verimi düşürmektedir. Yap-
mış olduğumuz sulama sisteminin damlama sulama sisteminden farkı; bitkiye suyu saate göre değil bitkinin 
ihtiyacına göre verilmesidir. Böylece gereksiz su tüketiminin önüne geçerek, bitkinin ihtiyacını karşılayacak 
kadar su verilir.

Yapmış olduğumuz sistem topraktaki nemi algılayıp devreye girer. Bitkinin türüne göre nem oranı değişeceği 
için farklı kodlamalarla her bitkiye ihtiyacı olan nemi sağlar. Bu da bitkileri boğmadan veya kuru bırakma-
dan en iyi şartlarda sulama olanağı sağlamaktadır. Sistem uyuyarak enerji tasarrufu yapar. 5v+9v (motora 
bağlı olarak) çalıştığı için küçük bir güneş paneli ile rahatlıkla kendi enerji ihtiyacını karşılayabilir. Sistem 
uzun süreli olarak da ayarlanabilmektedir. Örneğin yazın yazlıkta çalıştırdığınız sistem bir sonraki gelişinize 
kadar kesintisiz çalışmaktadır. Modüler bir yapıya sahip olduğu için gerekli parçalar eklenerek internete de 
bağlanabilir. Bu sayede bahçenizden çok uzakta olsanız da internet aracılığı ile işleminizi kolaylıkla gerçek-
leştirebilirsiniz.
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Danışman
Lokman AKANProje No: 9

Emre TUNALI

Muhammed A. AYDIN

KENT ORMANLARINDA EĞİTİM İSTASYONLARI OLUŞTURULMASI
(KÜTAHYA KENT ORMANI ÖRNEĞİ)
Bu çalışma, okullarımızda lise düzeyinde çevre ve doğal sistemlere ait kazanımların öğrencilerimizde ye-
terince istendik davranışlar geliştirememesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Coğrafya, Biyoloji ve Kimya 
gibi doğayla içi içe olan derslerin öğretimi teorik kaldığı sürece, öğrenciler doğal çevreyi öğrenememekte ve 
bunun sonucu olarak da onu yeterince koruyamamaktadır. 

Bu problemden yola çıkılarak, ülkemizde sayıları 120’ yi geçen Kent Ormanlarının doğada eğitim anlayışı-
na uygun olarak düzenlenmesi ve bunun için de eğitim istasyonları oluşturulması fikri geliştirilmiştir. Kent 
ormanlarının genellikle şehirlerle bütünleşik olması, halkın huzur ve güven içerisinde zaman geçirebileceği 
şekilde düzenlenmiş olmaları, bu sahaların öğrenciler için de uygun birer eğitim ortamı olmalarını kolaylaş-
tırmaktadır. Orman sahaları; ekosistem, bitki, hayvan, su, toprak, anakaya, madde döngüleri, çevre kirliliği 
gibi temel alanlarda birçok bilgiye topluca ulaşabileceğimiz en tabii ortamlardır. Bu amaçla Kütahya Kent 
Ormanı gezilerek, hangi kazanımların elde edilmesi için uygun ortamları barındırdığı tespit edilmiştir. Bu 
çerçevede daha çok Coğrafya öğretim alanına hitap edecek şekilde orman ve orman ekosistemi ile orman 
ağaçlarının tanıtılması amacıyla eğitim istasyonlarında kullanılması için eğitici levhalar hazırlanmıştır.  Bu 
levhaların hangi ortamlarda kurulması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir.

Bu çalışmadan beklenen sonuç, öğrencilerin ilgili kazanımları kendi doğal ortamlarında elde etmesi ile ka-
lıcı öğrenmeyi sağlama ve değerini öğrendiği doğaya daha fazla sahip çıkmasını sağlamaktır. Çalışmamız, 
birden fazla kurumu işbirliğine zorunlu kıldığından böyle bir çalışmanın ortaya çıkabilmesi için; Milli Eğitim, 
Orman, Su ve Çevre Bakanlıkları arasında işbirliği protokollerinin sağlanması temel önerimizdir.
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Danışman
Sözer VURGUN

Arda ÖZGÜR

GÖRME ENGELLİLER İÇİN DOKUNSAL HARİTALAR
Toplum refahının ülkenin tüm bireyleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilir olması; bi-
reysel ve kurumsal temelde sosyal sorumlulukların bilincinde olunmasına ve gerekli etkinliklerin gerçekleş-
tirilmesine bağlıdır. Eğitimin her basamağında  ve her alanında üzerinde önemle durulması gereken sosyal 
sorumluluk bilincinin gereği olarak coğrafya eğitiminde de evrensel ölçütlere ve çağın gerektirdiği eğitim an-
layışına ulaşılması son derece önemlidir. Eğitimin giderek önem kazandığı günümüzde, dezavantajlı gruplar 
arasında yer alan görme engelli bireylerin de günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağla-
yacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılması bir lüks olarak görülmemelidir. Herkes için fırsat eşitliği, 
bağımsızlık ve özgürlük ilkesi sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitimin bir gereği olarak coğrafi ürün 
tasarımında ve coğrafya eğitiminde dikkate alınmalıdır.

Dokunma duyusu görme engellilerin yazılı ve grafik bilgiye erişim ve aynı zamanda çevrelerinin ve ortamları-
nın özellikleri hakkında bilgi edinmek için kullandıkları temel duyudur. Şimdiye kadar dokunulabilir haritalar, 
sadece dokunularak algılanabilir yükseltilmiş kabartmalar içermiştir. Bu projede tasarlanarak kullanılan 
Dokunsal Haritalarda ise, bilgi farklı doku ve desen ile hazırlanarak dokunulabilir sembollerle ve Braille eti-
ketleri (kabartmalı yazı) ile ifade edilmiştir.

Dokunsal haritalar ile görme engellilerin coğrafya eğitim sürecinden daha fazla ve daha etkin olarak yara-
lanmasını sağlayacak eğitim materyali geliştirilip kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Araştırmada; ortaöğretim kurumlarının 11. sınıfında öğrenim gören total görme engelli 12 öğrencinin, do-
kunsal haritaları kullanarak harita bilgisi düzeylerini ortaya çıkaracak nitelikte oluşturulmuş olan ön test ve 
son test yöntemi kullanılmış.

Harita bilgisi ve uygulamaları gibi oldukça zor bir konuda Dokunsal Haritaların görme engelli öğrencilerin 
akademik başarılarını olumlu etkilediği somut sonuçlar ile görülmüştür.

Proje No: 10
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ANADOLU’NUN İNCİSİ KAPADOKYA'DA İNSANIN DOĞAYA ETKİLERİ
Geçmişten günümüze dünya coğrafyasında birçok değişimin yaşandığı ve bu değişimde doğal etkenler ka-
dar insanların da önemli ölçüde etkili olduğu görülmüştür.  Buradan hareketle, hazırlamış olduğumuz proje 
kapsamında hem doğal etkenlerle hem de insan faktörüyle değişime uğramış, birçok insan tarafından ziya-
ret edilen Kapadokya Bölgesinin doğal oluşumunun insan faktörü ile geçmişten günümüze ne gibi etkilere 
maruz kaldığı ve bu etkilerin nasıl azaltılacağı konusu ele alınmıştır. Unesco Dünya Miras listesinde yer alan 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun İncisi olarak gördüğümüz bölgemizin yapılan yanlış veya 
eksik turizm çalışmaları neticesinde Unesco Dünya Miras listesinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kal-
dığı göz önünde bulundurularak turizm faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği konusunda araş-
tırma ve önerilerden oluşan bir proje hazırlamak amaçlanmıştır.

Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde ilk olarak bölgemizdeki hassas alanlar ve yapılan çalışmalar hakkında 
Nevşehir  Valiliği'yle, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'yle, Nevşehir Müze Müdürlüğü'yle, Nevşehir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'yle, Nevşehir Bayındırlık İl Müdürlüğü'yle, Nevşehir Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu'yla, Orman Su İşleri Müdürlüğü'yle ve Ahiler Kalkınma Ajansı'yla görüşüldü. Belirlenen 
alanlarda arazi incelemeleri yapıldı. Bu bölgede yaşayan insanlarla görüşülerek anket uygulandı. Tespit edi-
len alanların fotoğrafları çekilerek görsel materyaller oluşturuldu. Gerekli görülen kişilerle röportaj yapıldı ve 
istatistiki veriler toplandı.

Sonuç olarak yapılan görüşmeler, arazi çalışmaları, anket çalışmaları röportajlar ve istatistiki veriler netice-
sinde Anadolu’nun İncisi Kapadokya’nın ciddi anlamda insan erozyonuna maruz kaldığı ve alınacak önlem-
lerle bu etkinin azaltılacağı görüldü.

Danışman
Sibel GÜLGÖR

Elif DABANLI

Ayça YÜNCÜ

Proje No: 11



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıCOĞRAFYA COĞRAFYA

47

AÇIK SU HAVZALARINDA BALMUMU ÖRTÜSÜ KULLANILARAK SU KAYBININ AZALTILMASI
Açık su havzalarında gerçekleşen buharlaşma etkisiyle su kayıpları, su kaynaklarımız açısından büyük bir 
tehdit oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda artan sıcaklıklar sebebiyle buharlaşmalar bu havzalardaki su-
ların önemli bir kısmından yararlanılamamasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, balmumunun su tutma özel-
liğinden yararlanılarak açık su havzalarında buharlaşmanın etkilerini azaltmak amaçlanmıştır. Kütikulaya su 
tutma özelliği kazandıran yapının mum (wax) tabakası olduğu tespit edilmiş,  bu doğrultuda doğal bir wax 
türü olan balmumu kullanılmasına karar verilmiştir.

İlk aşamada balmumunun su tutma özelliğini incelemek amacıyla eşit miktarda su bulunduran düzeneklere 
belli oranlarda balmumu konulmuş ve düzenekler ısıtılarak balmumunun eriyip su üzerinde bir tabaka oluştur-
ması sağlanmıştır. İkinci aşamada balmumunun ışık geçirme oranının bitki gelişimine etkisini incelemek ama-
cıyla eşit miktarda su bulunan düzeneklere özdeş Elodea (Egeria densa) bitkileri ve belli oranlarda balmumu 
konulmuştur. Düzeneklerdeki buharlaşma miktarları ve bitkinin gelişimi periyodik olarak incelenmiştir.

İlk aşamadaki balmumu bulunduran düzeneklerin önemli miktarda suyu tuttuğu gözlemlenmiştir. Bu, bal-
mumunun açık su havzalarında buharlaşmayı önlemek için kullanabileceğini göstermiştir. İkinci aşamada 
balmumuyla birlikte Elodea (Egeria densa) bulunan düzeneklerde bitki gelişiminde herhangi bir olumsuzluk 
gözlemlenmemiştir. Bu, balmumunun ışığı belli oranda geçirdiğini ve fotosentezi engellemediğini, dolayısıy-
la canlı gelişimine olumsuz bir etkisi olmadığını kanıtlamıştır.

Proje No: 12
Danışman

Turgay TUNÇER

Ezgi BİLGİLİ

Handenur AĞAN
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ORGANİK EL DOKUMASI ŞAL ŞAPİK KUMAŞININ BÖLGEMİZ VE
ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KAZANDIRILMASI
Geçmişten günümüze yöremiz insanı ihtiyacını karşılamak için farklı dokumalar üretmiştir. Adına ‘gej’ denilen 
şal şapik kumaşı dokumaları da bunlardan biridir. Bölgemizde; keçi kılına “gej” adı verilmektedir. Keçi kılından 
yapılan dokumalara da “şal şapik kumaşı” denilmektedir. Çok eski tarihlerden beri yöremizdeki evlerde bu-
lunan el tezgâhlarında dokunan önemli bir kültür mirası olan organik şal şapik kumaşı, tiftik keçisinden elde 
edilen iplerle dokunur. Bu kumaşın ana malzemesi keçi kılından elde edilen “tiftiktir”. Yöremize özgü bir kumaş-
tır. Tiftik kumaşından yapılmış elbiseler insan sağlığı açısından çok değerlidir. Günümüzde insanların organik 
ürünler kullanmaya yöneldiği bir gerçektir. Tiftik radyoaktif ışınlara karşı insanı koruyan bir özelliğe sahiptir. 
Alerjik etkenler taşımaz. Yine tiftik, sentetik kumaşlarda olduğu gibi kanserojen özelliğe sahip değildir. Organik 
şal şapik kumaşı yazın serin, kışın sıcak tuttuğu ve dayanıklı olduğu için halkın günlük kıyafeti iken, bu sanatı 
bilen ustaların sayısının azalması ve giderek daha az üretilmesinden dolayı üretimi durma noktasına gelmiş 
ve kaybolmaya yüz tutmuştur. Cizre merkez olmak üzere çevresinde bulunan şehir ve köylerde dokunmaktay-
ken zaman içerisinde göçve ekonomik sebeplerden dolayı Anadolu’nun en eski ve bölgede eşi bulunmayan en 
önemli kültürel mirası olan ‘organik kumaşşal şapik dokumacılığı sanatı’ hızla bölgede yok olmaya yüz tutmuş-
tur. Öngörülen bu çalışma ile organik şal şapik kumaşı üretiminin artışıyla beraber giyim sektöründe geçimini 
terzilikle ve hayvancılıkla (tiftik keçileri çiftliklerinin kurulması sayesinde) sağlayan insanlar için de ekonomik 
olarak kazanç kapısı olacaktır. Yöremize özgü ve otantik değere sahip bu sanatın yok olmaması için yapaca-
ğımız bu çalışma sayesinde, kumaş üretiminin yine eski zamanlarda olduğu gibi dokuma ustaları tarafından 
üretilip, özelde bölge ekonomisine genelde ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir.

Projemizin gerçekleşmesi sonrasında yapılacak tanıtımlarla başta Avrupa, ABD ve diğer uzak doğu ülkeleri 
olmak üzere yurt dışına ihracat yapılması sağlanacaktır. Alınacak patentle, organik şal şapik kumaşı üreti-
minin bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine olan katkısı artacaktır. Bu sayede yöre halkının ülkesine, çevresine 
bakışı olumlu yönde olacaktır. Ayrıca girişimci gençleri motive eden bir çalışma olacaktır. Yeni nesillere, yok 
olmaya yüz tutmuş bir el sanatını öğrenmelerinin bu sanatı iş edinmelerinin ve bu sanattan ticari kazanç 
sağlamalarının yolu açılacaktır. Hem işsiz gençlerimiz hem de ülkemiz ekonomik anlamda kazanacaktır.

Proje No: 13
Danışman

Ömer ZEREN

Elif BUDAK

Gamze HAKKOLU
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Proje No: 14

YEŞİL KUŞAKLAR

Her yüzyılın kendine has sorunları olmuştur. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın en önemli sorunları enerji 
kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesi ve çevrenin de aynı hızla tahrip edilmesidir. Bu noktada insanın 
aklına tek bir soru geliyor: “Kendi gelişimimizi sürdürürken aynı zamanda çevrenin gelişimine de katkıda 
bulunabilir miyiz?’’

Bu projede Trabzon Yeşilova Mahallesinden hareketle insanın aslında çevresiyle birlikte bir bütün halinde ha-
reket ederek gelişimini sürdürebileceğini ortaya koyacağız. Bunu yaparken beş basamaklı bir yol izleyeceğiz.

Bu yollar:
• Yenilenebilir enerji üretimi ve bunun sürdürülebilmesi,

• Organik tarım ve pazarlama,

• Ekonomik getirisi daha yüksek ürünlerin yetiştirilmesi,

• Hayvancılığın geliştirilmesi,

• Atıkların geri dönüşümünün sağlanması.

Yeşilova Mahallesinin gereksinim duyduğu enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayıp, çev-
reye zarar vermeden bölgenin temel geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılığı geliştirerek yeni ve sürdürü-
lebilir bir kalkınma modeli oluşturmak projemizin temel amacını oluşturmaktadır.

Çözüm sırasında Danimarkalı mimari firması Effek’in geliştirmiş olduğu Re Gen Köyü’nü, Güney Hindistan’ın 
doğu kıyısında kurulmuş olan 2400 kişilik Auroville Köyü’nü, Çanakkale Küçükkuyu’da yer alan İmece Evi’ni ve 
Eko Foça projelerini örnek aldık. Bu projelerin uygulandığı alanlarda meydana getirdiği çevresel ve ekonomik 
değişiklikleri inceledik. Planladığımız güneş panelleri, rüzgâr türbinleri, biyogaz üretim tesisi, solucan gübresi 
üretim tesisi, seracılık ile tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesi, organik pazarların kurulması ve hayvancılığın cazip 
hale getirilmesi ile yeni ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli oluşturma üzerine çalışmalar yaptık.

Danışman
Taner ARSLAN

Kadir SAMUK
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AKILLI HARİTALAR KALKINDIRIYOR
Yıllardır insanlar modellerle dünyayı anlamaya ve yorumlamaya çalışmışlardır. Son 30-40 yıl içinde model-
ler bilgisayarlara aktarılmış ve işlevselliği arttırılmıştır. İşlevselliği arttırılan modeller Coğrafi Bilgi Sistem-
leri ile analizsel boyutlar kazanmıştır. Böylelikle dünya üzerindeki haritalar akıllı hale getirilmiş ve artık her 
soruya cevap verebilir özellikler almaya başlamıştır. Haritamız, ihtiyaca ve izleksel konulara yönelik olarak 
gelişmiş ve gelişmeye açık hale getirilmiştir.

Pilot il olarak seçtiğimiz Trabzon’da bulunan eğitim, alışveriş, dini tesisler, dinlenme ve eğlence tesisleri, 
finans (ATM, banka, döviz bürosu), kent çekim merkezleri (müzeler, köprüler, çeşmeler, yaylalar, hanlar, 
konaklar, hamamlar, göller, mağaralar, turizm merkezleri), konaklama (oteller, misafirhaneler, yurtlar), res-
mi kurumlar (konsolosluklar, noterler, kamu kurumları), sağlık (hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler, kan 
merkezleri), spor (spor tesisleri, plajlar, havuzlar), ulaşım (taksi ve otobüs durakları, havalimanı, akaryakıt 
istasyonları, araç kiralama, oto kurtarma, otoparklar, tur şirketleri, terminaller), restoranlar, kafeler ile ilgili 
alanların konumsal (grafik veriler) ve konumsal olmayan (sözel, öz niteliksel) veriler aynı veri tabanında bir-
leştirilerek bir Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Konumsal verilerin x ve y koordinatları tespit edilerek 
veri tabanına aktarılmıştır. Güncellenebilirlik ve sosyallik ön planda tutularak ihtiyaç ve fayda analizleri ya-
pılmış ve sözel veriler de veri tabanına aktarılmıştır. 

İnternet verilerinden yararlanarak verilere ve verilerin analizlerine CBS yazılımı ve CBS deneyimi olmadan 
erişmek mümkün kılınmıştır. İlgili alanlarda analiz yapmak örneğin müzelerin giriş ücretleri, tanıtım videoları 
ve diğer ilgi alanlarında benzer öz nitelik bilgileri ne konumsal (x,y) bilgileri ile anında analiz yapmak sağlan-
mıştır. Konumsal ve konumsal olmayan bilgileri bir veri tabanında birleştirmek zamandan tasarruf yapmamı-
zı sağlamıştır. Bu uygulamanın Türkiye genelinde uygulanabilmesi ve geliştirilmesi düşünülmektedir.

Danışman
Gülay ÖZLÜ

Hüseyin Gürkan BAL

Melisa BIYIKLI

Proje No: 15
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NOTLAR:
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52

DEĞERLİ SÖZLER
Eğitimin temel amaçlarından biri öğrencilere değerler eğitimi vermektir. Çünkü toplum sahip olduğu ve ye-
tiştirdiği bireylerle gelişimini ve varlığını sürdürür. Toplumların varlıklarını devam ettirebilmeleri tarihi, milli ve 
insani değerlerin gelecek nesillere aktarılması ile mümkündür.

Projemiz değerler eğitiminde; ünlü düşünürlerin, sanatçıların, liderlerin,  yazarların özlü sözlerinden yarala-
nabileceğini; bu şekilde her düzey öğrenciye nitelikli söz zenginliğiyle ulaşılabileceğini hedefleyen bir proje-
dir. Öğrencilere “Kim Demiş” adını verdiğimiz kart oyunuyla özlü sözler ve değerler ilişkisini tanıtmak ve bu 
şekilde hazır bulunuşluk sağlamaya çalıştık. Okul için hazırladığımız “Değerler Hazinemiz” adını verdiğimiz 
kutuya öğrenci, öğretmen, veli ve tüm okul personelinden istekli olanların değerler temalı kendi özlü sözle-
rini yazıp atmalarını istedik. Bu özlü sözlerden en beğendiklerimizi değerler logolu tasarladığımız çeşitli bez 
torbalara yazarak kişilere hediye ettik ve kullanmalarını istedik. Değerler eğitiminde farkındalık yaratarak 
ayrıca bez torba kullanımıyla çevreye duyarlılıkla ilişkilendirdiğimiz projemizin sonunda anket uyguladık. 
Projemiz okul değerler kültürü oluşturmak adına hazırlanan etkinlik uygulamalarının öğrencilerde değer ge-
lişimine katkısı ile ilgili gözlem bulgularının değerlendirildiği birçalışmadır.

Rol model alarak, yapıp yaşayarak, oyunla ve görsel öğrenmeyle kısacası disiplinler arası ve yaratıcı eğitim 
yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilen eğitim uygulamalarının öğrencilerde daha etkili izler bırakacağı  so-
nucu raporlanmıştır.

Disiplinler arası ilişkilendirilmiş şekilde sosyal alanlarla, tanıdıkları önem verdikleri kişilerin sözleriyle zen-
ginleştirilerek ayrıca kendileri bu konuda sözler yazarak değerler eğitimi etkinlikleri düzenlenip uygulanırsa 
kültürel ve insani değerlerin öğretimi daha etkin şekilde olacaktır. Değerler eğitimi kazandırılmasında öğ-
rencilerin yaparak yaşayarak uygulamalar yapmasına imkan verici etkinlikler düzenlenmesi etkili sonuçlar 
verecektir.

Danışman
Hacer MODUK

Şiir Nur TEZSEZENER

Ekin PUSAK
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DİZİLER ARACILIĞIYLA DEĞERLERİN DÖNÜŞÜME UĞRADIĞINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI 
BİR ÇALIŞMA: LİSE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Değerler, neyin iyi neyin kötü olduğu konusundaki yargılarımızdır. Değerler eğitiminin amacı, bireyi ve top-
lumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır. Bireyin sahip 
olduğu değerler sisteminin şekillenmesinde birçok faktör etkilidir. Değerler eğitimini etkileyen faktörler aile, 
okul, çevre ve medyadır. Medya, özellikle televizyon aracılığıyla insanlar farklı kültürlerin, farklı değerlerin 
biçimlendirdiği, bilincini kazanırken olumlu mevcut değerlerin de yozlaşmasıyla “değer kaybı” denilen kar-
maşaya sürüklemektedir.

Televizyon, gençlerin keyifli ve boş zamanlarını dolduran, en çok tercih edilen etkinlik türü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Günlük, haftalık gibi belli periyotlarla yayınlanan diziler, en kolay ulaşılabilen ve izlenen tele-
vizyon programlarıdır.

Araştırmanın amacı; televizyonda yayınlanmakta olan dizilerden seçilen bölümlerin, toplumun temel dina-
mikleri olan değerlerle örtüşmeyen sahnelerini tespit etmek ve seçilen dizilerin lise gençleri üzerindeki etki-
sinin hangi yönde olduğunu ortaya koymaktır.

Amaca ulaşmak için ön çalışmayla seçilen 6 dizinin en çok etkilenilen ve hikayenin temelini oluşturduğu 
düşünülen bir bölümü seçilmiştir. Bu bölümler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bölümde toplumca 
kabul görmeyen davranışların süresi ve sıklığı kaydedilerek grafik ve tablolar oluşturulmuştur. Toplumca ka-
bul görmeyen davranışların, dizinin bir bölümünün toplam süresinde önemli paya sahip olduğu görülmüştür.

Çalışmamızın deney kısmında, kontrol grubu ve araştırma grubu olarak her birine  10’ar lise öğrencisi seçilmiştir. 
Bu öğrencilere dizilerden bazı sahneler izlettirilmiş ve hayal güçlerini kullanarak sahneleri tamamlamaları isten-
miştir. Araştırmanın sonucunda araştırma grubu öğrencilerinde, toplumca kabul görmeyen davranışların izleri 
kontrol grubuna oranla daha fazla, kontrol grubunda ise değer kaybının etkilerinin daha az olduğu görülmüştür.

Araştırmanın sonucu olarak, gençlerin boş zamanlarını dolu geçirmeleri için sosyal aktivitelere yönlendiril-
meleri ve bu konuda öğrencilerin imkanlarının arttırılması önerilmiştir.

Proje No: 2
Danışman

Aysu DEMİRTAŞ

Sena İrem ÇAKAL

Şeyma Nur ÇİÇEK
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ÇOCUK MASALLARININ BİLİNÇALTINA YÜKLEDİĞİ MESAJLAR VE UZUN VADEDE ETKİLERİ
Gezegenimizde bulunan her kültürde -farklı şekillerde ve formlarda olsalar bile- masallar mevcuttur. Savaş-
lardan tanrılara, prenseslere, büyücülere, kurtlara, domuzcuklara, cücelere varana dek her konuda masallar 
küçük yaştaki çocuklara anlatılır. Bazen ilham vermek, bazen de sadece uykuya dalmaları için okunmakta-
dırlar. Peki, çocuklarımıza, çocuklara anlatılan bu masallar aslında ne amaç güdüyor? Bunu keşfetmenin en 
iyi yolu belki de tek kaynağımız  olan masalları incelemektir.

Bize çocuk masalı diye normalleştirilmiş ve gözümüze güzel gözükmesi sağlanmış bu basit masallar uzun 
vadeli bir gelecekte kitle imha silahlarına dönüşebilir mi? Bizim araştırma ve gözlemlerimizin sonucu bu 
sorunun cevabını  pekâlâ “evet” olabileceğidir. Belki de özünde çocukları eğlendirmek için gelecek nesillere 
abartılı bir bilgi aktarımı olarak başlayan masallar gezegenimizi kaderini değiştirebilecek derece  istismara 
uğramıştır. Masallara yapılan bu istismar aynı zaman da çocukların da bilinçaltlarına yapılan bir empoze 
etme girişimidir. Amacımız bu gerçeği insanlara algılatma ve ebeveynleri çocuklarına masal anlatırken daha 
bilinçli olmaya davetetmektir.

Danışman
Beyza Betül ALTIPARMAK

Denizalp DEMİR

Proje No: 3
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Proje No: 4

GELECEK KUŞAKLARA DEĞER AKTARIMINDA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARIN ROLÜ
Doğumdan yetişkinliğe dek “çocuğa verilen eğitimin” geleceğe yapılmış en önemli yatırım   ve gelecek ku-
şaklara “değer aktarımının” yapıldığı en önemli süreç olduğu açıktır. Okul çağındaki çocuklarda değer eğiti-
minin merkezinde okul varken; okul çağından önce eğitimin verildiği en önemli yer çocuğun yaşadığı evidir. 
“Büyükanne/büyükbaba” ile büyüyen çocukların “kreş/bakımevi/yuva/dadı” ile büyüyenlere kıyasla “daha 
söz dinlemez”, “daha şımarık”, “daha bencil” oldukları yönündeki inanış doğru mudur? sorusundan yola çı-
karak hazırladığımız çalışmamızda; huzurlu, güvenli ve koşulsuz sevginin sunulduğu bu ortamlarda büyüyen 
çocukların yetişkinlikte toplumda iyi vatandaş olma, iyi insan olma ve değerlerimiz (dürüstlük, sevgi, saygı, 
hoşgörü, sorumluluk, adalet, yardımseverlik, ahlaki değerler vb.) konularında “daha başarılı/başarısız” ol-
duklarını görmek amaçlanmıştır.

Çalışmamızda verilerin elde edilmesinde “nicel” araştırma tekniği olarak “anket formu” kullanılmıştır. Yapı-
lan faktör analizi ile hazırladığımız anket formundaki toplam 30 soru içerisinden soru kümeleri tespit edil-
miş; “Dışa Vurum Boyutu” , “Milli Değerlere Yönelim Boyutu” “Sorumluluk Boyutu” şeklinde üç küme halinde 
değerlendirilerek üç faktörlük çözümleme analizi yapılmıştır. Çalışmamızda değerlerimizi farklı boyutta ele 
alan bu üç faktörün öncelikle “okul öncesi dönemde bakım veren” olmak üzere “yaş”, “cinsiyet”, “kardeş 
sayısı”… gibi parametrelerle ilişkisi değerlendirilmiştir. Ancak çalışmamızın merkezinde bakım verenin kim 
olduğu ile değer kazanımı arasındaki ilişki merak edildiğinden bu kısma yoğunlaşılmıştır.

Aile kavramının zamanla küçüldüğü zannedilirken aslında aile kavramı genişleyerek değişmektedir. Artık 
yalnızca anne ve baba değil anne, baba ve bebek olmuştur. Bir de anne çalışıyorsa, bu sisteme bakım veren 
büyükanne ve büyük babalar da dahil edilmiştir. Büyükanne ve büyükbabalar, torunlar için ahlaki gelişimi 
bakımından bulunmaz fırsat, değer aktarımı için mihenk taşıdır. Ayrıca torunlar da onlar için neşe kaynakla-
rı, yinelenme ve telafi fırsatıdır, böylece her iki taraf için de bir “iyilik hali” söz konusudur.

Danışman
Yasemin KESKİN

Ceren GÜLER

Yıldız Zeynep EMİR 
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Proje No: 5

LİSE DÜZEYİ KIZ ÇOCUKLARINDA KÜFÜR VE ARGOLU KONUŞMA KÜLTÜRÜ
Bu çalışmada lise düzeyi kız çocuklarında giderek artan küfürlü ve argo konuşma kültürünün nedenleri ve 
çözüm yolları araştırılmıştır. Yetişmekte olan lise düzeyi kız çocuklarında küfürlü ve argo konuşmanın dı-
şında farklı iletişim yöntemlerini öğreterek sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak, küfürlü ve argo 
konuşmanın yaratabileceği fiziksel ve ruhsal şiddetin önüne geçebilmek hedeflenmektedir. Çalışmada, 400 
öğrenci üzerinde anket çalışması yapılabilmiştir.

Ayrıca anket düzenlenmeden önce kız çocukları ilk etapta hemen itiraz etmiş (böyle bir şey yok diye) ancak 
anketi doldurunca verdiği cevaplar küfürlü ve argo konuşma kültürünü ortaya koymuştur. Çalışmada nicel 
araştırma yöntemlerinden anket çalışması uygulanmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
öğrencinin yaşadığı yer, aylık gelir gibi veriler elde edilmiştir. İkinci bölüm anket sorularından oluşmaktadır. 
Üçüncü bölüm açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu anket çalışması Batman ilindeki 8 okulda yapılmıştır. 
480 öğrenci üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Çalışma değerler eğitiminin saygı, sevgi ilkeleri ile ilişki-
lendirilmiştir. Küfürlü konuşma karşısındakine saygı duymamak anlamına gelir. Küfürlü ve argo konuşma 
karşısındakine sevgi hissetmemek, anlamına da gelir.

Çalışmada dini boyut da ele alınmıştır. Küfürlü ve argo konuşmanın dine uygun olmadığı ayet ve hadislerle 
ortaya konularak kültürümüzün bir parçası olmadığı ortaya konulmuştur. Anket çalışmasında ortaya çıktığı 
gibi ‘Küfürlü ve argolu konuşmaları aileniz ve yakın çevreniz genel olarak nasıl karşılıyor?’ sorusuna ailenin 
çoğunlukla (%85) küfürlü konuşmaya iyi bakmadığı görülmektedir. Buna karşın çevrenin küfür ve argoya iyi 
baktığı tespit edilmiştir. Çevre etkisinin aile etkisini aştığı söylenebilir.

Danışman
Ercan BAYHAN

Saadet YILDIRIM

Seher YILDIRAK
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Danışman
Mehmet TAÇYILDIZProje No: 6

VEFA, HAYIRSEVERLİĞİ ÖĞRETTİ BANA
(HAYIRSEVERE VEFA GÖSTER, GENÇLİĞİ HAYRA ÖZENDİR)
Değerlerin gündelik hayatta, toplumsal yaşamda önemli bir rolü vardır. Bireylerin doğru karar almasında, iyi 
bir insan olmasında sahip olduğu değerler etkilidir. Davranışlara yansıtılamayan bilginin hiç kimseye faydası 
yoktur. Değerlerin bilgi düzeyinde kalması davranışlara yansıtılamaması istenilen bir durum değildir. Değer-
lerin davranışlara  yansıtılması elbette değerlerle ilgili bilgi sahibi olmaktan daha zordur.

Tarihimiz de çeşme, okul, köprü, cami gibi toplumsal ihtiyaçların hayırseverler tarafından karşılandığının ör-
neklerini Anadolu’nun her köşesinde görmekteyiz. Günümüzde de hayırseverlik değerini yaşatan, sürdüren 
değer sahibi insanlarımız olmasına rağmen bu değerlerin toplumda görünür kılınması, özellikle genç nesil-
lere özendirilen bir davranış olarak kazandırılması için yapılması gerekenlerin araştırıldığı bu çalışmada okul 
yaptıran hayırseverler özelinde konu incelenmiştir.

Elde edilen veriler hayırseverlik değerinin görünürlüğünün düşüklüğünü göstermektedir. “Bir acı kahvenin 
kırk yıl hatırı vardır” kadim kültürüne sahip bir milletin evlatları olarak iyiliği yapanı ve iyiliği hatırlamayı ve-
fakârlık saymalı ve gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz.

Seçilen pilot okulda hayırseverlik değerinin görünürlüğünü artırmak, farkındalık düzeyini yükseltmek ama-
cıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Okul idaresi ve öğretmenlerin desteği alınmış gönüllü seçilen on öğ-
renci ile çalışmalar yürütülmüştür. Yapılan etkinlik ve çalışmaların neticesinde okul paydaşlarının tamamına 
yakını hayırseveri ve hayırseverliğin farkına varmışlardır. Böylece bu çalışmalar ile hayırseveri ve hayırsever-
liğin görünürlüğü sağlanmıştır.

Değerlerin toplum nezdinde görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmaların çeşitlendirilerek artırılma-
sında fayda vardır. Değerlerin yaşatılması, yaygınlaştırılması, genç nesillere aktarılması ancak bu değerlerin 
görünür kılınması ile mümkündür. Sadece okul yaptıran hayırseverler değil farklı değerlere sahip örnek in-
sanların toplumda görünürlüğünün artırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Duygu ASLAN

İlayda BALÇIK
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15 TEMMUZ SONRASI ORTAYA ÇIKAN DEĞERLERİMİZİN ANALİZİ: KAHRAMANA MEKTUP
Projemizde “15 Temmuz Sonrasında Ortaya Çıkan Değerlerimizin Analizi: Kahramana Mektup” konusunu 
ele aldık. Projemizde, katılımcılardan Demokrasi Kahramanı Ömer Halisdemir’ in ailesine birer mektup yaz-
malarını ve bu mektupta duygu ve düşüncelerini belirtmelerini istedik. Amacımız, liseli öğrencilerin bu hazin 
olayla ilgili olarak vatan ve millet değerleri hakkında düşüncelerini öğrenmek, Ömer Halisdemir’ in ailesine 
karşı olan duygu ve teşekkürlerini belirtmek ve iletmektir. Projemizin önemi, bu zor günün sonrasında ortaya 
çıkan, yeniden canlanan değerlerin ne anlama geldiğini ve ne kadar önem içerdiğini ortaya koyuyor olma-
sıdır.

Literatürümüz için gerekli olan kaynakları, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili çıkan haberlerden, çeşitli resmi 
kurumların internet sayfalarından ve bazı kitaplardan yararlanarak oluşturduk. Projemizin doğrultusunda 
hazırladığımız anketlerle liseli öğrencilerden farklı görüşler ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından oluşan 
değerleri farkında olduklarını ve değer verdikleri sonucuna vardık. Projemizin sonucunda, bu değerlerin unu-
tulmadığını, tam tersi olarak yaşatıldıklarını da gördük. Bu husus hakkındaki temel düşüncemiz, milletimizin 
her ne yaşanırsa yaşansın bu değerlerin ve Ömer Halisdemir gibi nice kahramanların devamının geleceği 
düşüncesinde olmamızdır.

Proje No: 7
Danışman

Mehmet AKSOY

Sanay UNUTMAZ

İsa Can ÇELİKELDEN
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Proje No: 8
Danışman

Hikmet AKAR

İYİ Kİ VARSIN!
Türk tarihi incelendiğinde iyiliğin yayılması amacının günümüzde eskisi kadar öne çıkmadığı görülmektedir. 
İyiliğin yayılması toplumda birlik, beraberlik ve huzurun sağlanması için gereklidir. Bu nedenlerden dolayı 
bu projede iyiliğin Türk tarihindeki yeri araştırılmıştır. İyiliğin yayılmasının Türk tarihinde olduğu gibi şimdi de 
devam etmesi için günümüzün en geniş sosyal iletişim ağı olan sosyal medyanın iyilikle ilişkisi yapılan anket 
ve mülakat üzerinden incelenmiştir.

Bu projedeki amaç, iyiliğin sosyal medyada yayılması ve daha aktif bir rol almasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
bir sosyal medya platformu kurulmuş ve bu platformdan iyiliği öğütleyen paylaşımlar yapılmıştır.

Bu projeyi hazırlarken izleyeceğimiz adımları belirledikten sonra internetten, ulaşabileceğimiz kütüphane-
lerden çeşitli kaynaklara ulaştık, anket ve mülakat hazırlayıp uyguladık. Verileri inceledik, sonuçları yorum-
ladık. Araştırmamızda gözlemsel ve betimsel yöntem kullandık. Bu araştırmada evren Başakşehir, örneklem 
15-65 yaş aralığında herhangi bir kritere göre seçilmemiş bireylerdir.

İyiliğin önemini vurgulamak için iyiliğin mitolojide, Türk tarihinin köklü devletlerinde, eski Türk yapıtlarında, 
dinlerin evrensel öğütlerinde, ilahi dinlerdeki ve günümüz Türkiye’sinde yapılan bazı proje örneklerinde in-
celenmiştir.

Ayrıca yapılan ankette sosyal medyada iyiliğin yayılması, yapılan mülakatta ise daha çok iyiliğin insanla 
ilişkisi ve insan üzerindeki etkisi sorgulanmıştır.

Sosyal medya iyiliğin yayılması için kullanıldığında sanal bir ortam olmaktan çıkıp gerçek bir sosyalleşme ve 
yardımlaşma alanı olacaktır.

Aysun TEZEL

Hatice Zeynep ÇİTİLOĞLU
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ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞERLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM
Değişen ve gelişen dünyada kültür yozlaşmasının olduğu temel insani değerlerin kaybolduğu ve başta şiddet 
eğilimi olmak üzere çocuklarda olumsuz pek çok davranış gözlenmektedir. Lise gençleri arasında yaygın 
olan şiddet eğiliminin önüne geçmek için, çocuklara temel insani değerlerin küçük yaşta ve kalıcı olarak 
verilmesi gerekmektedir.

Projemizde şiddet olaylarının sık yaşandığı bir lise seçilerek şiddetin nedenleri araştırılmış, çocuklara te-
mel insani değerlerin ilkokul çağında verilmesi gerektiği düşünülmüştür. Seçilen ilkokulun sorunlu ıkı sınıfı 
üzerinde çalışma yapılmıştır. Sınıflarda ilk olarak yapılan anket ile öğrencilerin değerler hakkında ön bilgi ve 
tutumları ölçülmüştür. Belirlenen deney grubu öğrencilerinde eksik olan adalet,hoşgörü ve sorumluluk de-
ğerlerini vermek için yöntemler belirlenmiştir. Çocuklara değerlerin önemini anlatan, kişiye özel yaka kartları 
tasarlanmıştır. İlkokul ve lise öğrencileri biraraya getirilerek ilkokul öğrencilerinin bilgilerini lise öğrencilerine 
aktarması sağlanmıştır.

Kontrol grubu öğrencilerine bu etkinlikler uygulanmamıştır. Öğrencilerden sorulan sorular çerçevesinde aile-
lerine mektup yazmaları istenmiştir. Deney grubu velileri çocuklarının temel insani değerleri kazandıklarını, 
kardeşlerine, ailelerine ve arkadaşlarına şiddetten uzak mutlu bireyler olarak davrandıklarını belirtmişlerdir.
İki sınıf öğretmeninin görüşleri alınarak deney grubundaki sınıfta ders işlemenin daha kolay olduğu öğrenci-
lerin kavga etmeden mutlu ve huzurlu oldukları gözlemlenmiştir.

Proje No: 9
Danışman

Meryem MERT

Esma Necibe DUYMUŞ
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Proje No: 10
Danışman

Mehtap ALTUNANAHTAR

OKUL MALZEMELERİNİN KORUNMASINDA DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİN GÜCÜ
Okullarda, eğitim-öğretim araç ve gereçlerine zarar verilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Okul malze-
melerine bilinçli olarak zarar verilmesi genç kuşağın bazı  değerlerimizi içselleştiremediğinin göstergesidir.

Bu çalışma, okul malzemelerine verilen zararlara karşı hazırlanan afiş ve sloganlara ilişkin olarak, öğren-
cilerin verdiği tepkileri araştırmaya yönelik yapılmıştır. Araştırma, iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölüm okul malzemelerine verilen zararlara ilişkin saha araştırmasını kapsamaktadır. 407 öğrencinin katıl-
dığı anket çalışmasında okul malzemelerini korumaya yönelik tutumların düşük olduğu görülmüştür. İkinci 
bölümde ise araştırma amaçları doğrultusunda 15 gün süreyle 22 adet okul malzemelerine zarar vermeme 
ile ilgili afiş ve slogan hazırlanarak ilgili yerlere asılmıştır. Bu süreçte afişlerin yoğun şekilde tahrip edildiği 
gözlemlenmiştir. Ardından 15 gün süreyle duygusal içerikli, milli ve dini duygulara atıfta bulunan afişler kul-
lanılmıştır. Söz konusu afişlerle verilen zararların ve olumsuz tepkilerin dikkat çekici şekilde azaldığı tespit 
edilmiştir. Hatta bazı öğrencilerin karalanmış sıraları temizledikleri görülmüştür.

Araştırma bulguları göstermektedir ki, aslında öğrencilerin doğru uyarıcılarla uyarılması ve onlara dini ve 
milli değerlerin hatırlatılması olumlu yönde etki etmektedir. Söz konusu yöntemin diğer yasak, ikaz ve uyarı 
afişlerinde de kullanılmasının olumlu sonuçlar vereceği beklenmektedir.

Luçin DEMİRER

Beyza UYSAN
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MERHAMET SİZSİNİZ (MERHAMET EĞİTİMİ)
İnsanlığın zulümden, adaletsizlikten gözyaşına boğulduğu günümüzde yeni bir medeniyet tasavvuruna ihtiyacımı-
zın olduğu inkâr edilemez bir hakikattir. Merhametten ağlamayan, merhametsizlikten ağlar. Bundan dolayı temeli 
merhamete dayanan bir gözyaşı medeniyeti tasavvuruna ihtiyacımız var. “Allah’ım bana cehennemi söndürecek 
kadar göz yaşı ver.” diyecek kadar koca yürekli insanların oluşturduğu bir medeniyete ihtiyacımız var.

Bu çalışmamız aslında toplumuzun son zamanlarda şiddetle ihtiyaç duyduğu Değerler Eğitiminin bir alt 
başlığıdır. Bu projemizle toplumumuzun özellikle de eğitim çağındaki gençlerimizin merhamet konusunda 
yeterli duyarlılığa sahip bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

“Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’i bizlere en güzel anlatan kavram, hiç şüphesiz rahmettir. Sevgili Peygambe-
rimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma kayıtsız kalamayacağını, yanı başında acı çeken birine, gözyaşı 
döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümitlerini daha hayatının baharında iken kaybetmek üzere olan 
bir yetime sırt dönemeyeceğini öğretmiştir”. Sevgi ve merhamet kavramlarının çokça kullanıldığı günümüz-
de bu kavramların içini doldurma, farkındalık oluşturmak amacıyla “Merhamet Sizsiniz” isimli çalışmamı-
zı  okulumuz sınırlarının içinde başlattık. Bir değişimin bireyin kendisinde başlaması gerektiğini düşünerek 
önce kendimize ve etki sahamızdaki arkadaşlarımıza, büyüklerimize ulaşmayı hedef edindik. Diğer amaçla-
rımızı ise şöyle sıralayabiliriz;

Merhamet hakkında bir farkındalık oluşturmak,
Toplumu, mutlu olacakları bir paydada birleştirmek,
Kadına ve Çocuğa şiddete karşı bir farkındalık oluşturmak,
Toplumun ve dünyamızın içinde olduğu şiddet sarmalını kırmak,
Gözyaşlarının merhametten dolayı aktığı bir dünya tasavvuru oluşturmak,
Toplumsal iletişimi, yardımlaşmayı güçlendirmek,
Başkalarının dertleriyle dertlenmeyi hatırlatmak
Neme lazımcılıktan kurtulmak,
Dünyayı daha yaşanır hale getirecek düşünce yapısının oluşmasına katkıda bulunmak.

Danışman
Ahmet YALÇİNProje No: 11

Özlem ÇOLAK

Sacide KAYHAN
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Proje No: 12

TARÇINLA MAHREMİYETİ ÖĞRENİYORUM
Eskilerin “Haya Duygusu” dediği şimdilerde ise “Mahremiyet Eğitimi” olarak bilinen çocuk eğitiminde olduk-
ça öneme sahip olan mesele maalesef günümüzde ihmal ediliyor. Günümüz anne babaları çocukları açısın-
dan hayati önem taşıyan mahremiyet duygununun nasıl kazandırılacağı konusunda yeterince bilgi sahibi 
değiller. (GÜNEŞ A.)

Bu proje ile amacımız 2-7 yaş arası çocuklarına mahremiyetle ilgili farkındalık kazandırılması, bedeni ile ilgili 
olası bir tehlike durumu ortaya çıkmadan yanlış giden bir şeyler olduğunun farkına vardırılması ve ailelere 
çocuklarına vermeleri gereken mahremiyet eğitim konusunda yardımcı olmaktır.

“Mahremiyet Eğitimi, çocukların kendisinin ve diğer insanların özelinin/özel alanının farkına varması, haya-
tın içinde kendi özel alanını koruması, diğer insanların özeline saygı duyması, kendisi ile çevresi arasında 
sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içerir”

Mahremiyet eğitimi nedir? Çocuk mahremiyet eğitimi kavramını nasıl öğrenir? Bu kavramı nasıl anlamlı hale 
getirir? 2-7 yaş çocuklarına mahremiyet eğitimi nasıl verilir?

Temel davranış refleksi nedir? Mahremiyet eğitimi ile temel davranış refleksinin ilişkisi nedir? Gibi sorular 
çalışmanın konusunu teşkil eder.

Bu çalışma ile 2-7 yaş çocuklarına kazandırılması gereken temel davranış refleksleri belirlenmiş, bunlara 
yönelik hikâyeler yazılmış, bu hikayeler resimlenerek resimli hikaye kitabı haline getirilmiştir. Hikâye metin-
leri seslendirilerek kaydedilmiş ve konuşan kitap haline getirilmiştir.

Okulumuz uygulama sınıflarında çocuklara okunarak, kendi kendilerine dinlemeleri sağlanarak temel dav-
ranış refleksini öğrenmeleri sağlanmış olacak ve bu konuda ailelere yardım edilerek proje hayata geçirilmiş 
olacaktır.

Bu kitapta anlatılan hikâyeler okul öncesi eğitim kurumlarında Türkçe dil etkinliklerinde okunduktan sonra 
drama etkinlikleriyle canlandırılarak çocukların içselleştirmeleri sağlanır.

Danışman
İlknur Keskin ACAR

Esra GÜRSES

Kıymet AYDIN
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Proje No: 13

AHLAKİ DEĞERLERİN TRAFİK KURALLARINA YANSIMALARI
Projemizin amacı değerler eğitiminde önemli bir yer tutan “doğruluk ve dürüstlük” değerinin, Kohlberg’in 
ahlak gelişim düzeyleri kuramından da yola çıkarak trafik üzerindeki etkisini bulmak ve aileler tarafından 
ve okullarımızda verilen eğitim aracılığı ile kazandırılmaya çalışılan değerlerin başında gelen doğruluk ve 
dürüstlük değerinin özellikle yetişkinlerde trafik kurallarına uyma konusunda ortaya çıkışından hareketle  
Amerikalı Psikolog Lawrence Kohlberg’in geliştirdiği ahlaki evreler teoreminde yer alan basamaklardan 
olan Ceza ve İtaat eğilimi seviyesi üzerinden bireylerin tutumlarını gözlemleyerek, sergiledikleri bu olumsuz 
davranışların altında yatan gerekçeleri ortaya koymayı ve bu olumsuz davranışların giderilmesi için çözüm 
önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İtaat  ceza evresi Kohlberg kuramında 1. Evre olmasına rağmen dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok 
insan yetişkinlik dönemlerinde de maalesef bu evrede kalabilmektedirler. Amacımız değer yargılarına ve bu 
değerlerin eğitim yolu ile kazandırılması için topyekün bir çaba gösteren toplumumuzda, insanlara özellikle 
yetişkinler için bir farkındalık oluşturmaktır.

Danışman
Metin KILIÇ

Ali Arman ALBAYRAK
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SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU DEĞERLERİNİN ARTIRILMASI İLE KAYNAŞTIRMA 
ÖĞRENCİSİNİN BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ
Daha önceleri yalnızca rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan zihin engelli öğrencilerden hafif mental re-
terdasyon, yani hafif zihin engelli özelliği taşıyan öğrenciler, akranları ile eğitim almalarının kendilerine fayda 
sağlayacağı düşüncesi ile aldığı özel destek sınıfları ve özel eğitimler dışında, kaynaştırma yaklaşımı adı 
altında normal okullarda, normal öğrencilerle, eğitim almaya başlamıştır.

Bu yaklaşımın istenilen sonuca ulaşması için öğrencinin içinde bulunduğu sınıfın da bilinçli olması gerek-
mektedir. Proje başlangıcımızda sınıfça dışlanmış, öz güvenini yitirmiş, yaşamsal becerileri zayıf bir kaynaş-
tırma öğrencisi profili mevcuttur. Hedef sınıf değerlerinin artırılması ile öğrenciyi sosyalleştirip yaşamsal 
becerilerini geliştirmektir. Hipotezin sınanmasından önce sınıf durum tespiti için sınıfa ve kaynaştırma öğ-
rencisi durum tespiti için yine sınıfına, öğretmenlerine ve ailesine anket uygulanmıştır. Hipotezin sınanması 
aşamasında sınıf için değerler eğitimi çalışmaları yapılırken kaynaştırma öğrencinin gerek bireysel gerekse 
sınıfı ile birlikte olduğu etkinliklerin içinde yer alması sağlanmıştır.

(Sınıfça kaplıca etkinliği veya öğrencinin kantinden alış-veriş yapmasının sağlanması gibi) Hipotezin sınan-
masının ardından aynı anketler aynı gruplara tekrar uygulanmış, ilk anketlerle karşılaştırmalar yapılarak 
nicel verilere ulaşılmıştır. Verilere göre sınıfa verilen değerler eğitimi işe yaramış, sınıfın olumlu değerleri-
nin nerdeyse tümünde yükselme gözlenmiştir. Sorumluluk, yardımlaşma, farkındalık, hoşgörü, empati gibi 
olumlu değerleri yükselen öğrenciler daha önce dışladıkları, sınıfın bir köşesine atıp unuttukları kaynaştırma 
öğrencisini sahiplenmişler bu da kaynaştırma öğrencisinin yaşamsal becerileri, özgüven ve sorumluluk yön-
lerinde olumlu gelişimler sağlamıştır.

Proje No: 14
Danışman

Pınar ÇOBAN

Ertuğrul Kaan ÖNCER

Selver AKIN
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KELEBEK ETKİSİ YARDIMLAŞMA PROJESİ
Amazon Ormanları’ndaki bir kelebeğin kanat çırpması Avrupa’da bir fırtınaya sebep olmaktadır. Bizde bu bil-
giden hareketle; bir kelebeğin kanat çırpması kadar diyebileceğimiz bir iyilik/kötülüğün toplumsal bir iyilik/
kötülüğe dönüşebileceğini düşündük ve projemizin ismine bu şekilde karar verdik. Projedeki amacımız; yar-
dımlaşma hususunda öncelikle okulumuzda daha sonra ise çevremizde bilinç oluşturabilmek, gücümüzün 
yettiği oranda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak, tek başına bir anlam ifade etmediği düşünülen 
sınırlı miktardaki iyiliklerin bir araya geldiğinde çok büyük anlamlar ifade ettiğini gösterebilmek ve son ola-
rak; her insanın gücü nispetinde yapabileceği bir şeyler olduğunu kanıtlamaktır.

Birçok yardımlaşma projesinde yardım edilecek miktarın alt sınırı belirlenirken; biz, projemizde diğer yar-
dımlaşma projelerinden farklı bir şekilde üst sınırı belirlemek suretiyle insanların yardım yapabilmelerini 
kolaylaştırmayı hedefledik. Bunun yanı sıra projenin devamlılık arz etmesine verilen önem de bir diğer farklı 
etkendir. Bu sayede yardımlaşma gibi toplumsal, ahlâkî ve sosyal değerlerimizin daimi anlamda varlığını 
muhafaza ettirmesine katkı sağlamayı hedefledik. İlk olarak projemizin ismini üzerine temellendirdiğimiz 
“Kelebek Etkisi” ve “Kaos Teorisi” gibi bilimsel çalışmalar üzerine yapmış olduğumuz kaynak taramasının 
ardından, “Pozitif bilimlere ait olarak bildiğimiz bu teoriyi hayata dokunur hale nasıl getirebiliriz?” sorusu 
üzerinde yoğunlaştık.

Öğretmen ve öğrencilerin aktif rol almasını sağlamak suretiyle bir yandan şeffaflığı sağlamak diğer yandan 
da öğrencilerin rencide olmasını önlemek hassasiyetiyle hareket ettik. 509 öğrenciye uygulamış olduğumuz 
memnuniyet anketi sonuçlarının projemizin amaçları ile örtüşmüş olduğunu gördük. Sonuç itibariyle; 9 ayda 
12,000 TL civarı bir rakam toplamakla birlikte 140 öğrencinin farklı türden ihtiyaçlarını karşılamış olduk.

Proje No: 15
Danışman

Sercan ÜNĞAN

İlayda Sıla ALMA

Nebahat BİLİR
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NOTLAR:
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ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANIMINI ÖNLEYECEK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Ülkemizde her yıl binlerce trafik kazası meydana gelmekte ve bu kazalar sonucunda binlerce insan ya öl-
mekte ya da sakat kalmaktadır. Bu kazaların meydana gelmesindeki sebeplerde en büyük payı, insan kay-
naklı hatalar oluşturmaktadır. Bu insan kaynaklı hataların bir tanesi de tüm uyarı ve yaptırımlara rağmen 
alkollü olarak direksiyon başına geçilmesidir. Bu bilgilerin ışığında projenin amacı, trafik kazalarındaki insan 
kaynaklı hataları en aza indiren ve alkollü olarak araç kullanımına tamamen son veren araç sistemlerinin 
geliştirilmesidir.

Bu proje ile geliştirilen araç, sürücü koltuğu çevresine yerleştirilmiş olan MQ-3 alkol-gaz sensörü ile sürü-
cüsünün alkol kullanıp kullanmadığını tespit edebilmektedir. Bu tespit işlemi, sürücü araca bindiği anda 
başlamaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda araç sürücüsünün alkol değerleri belirlenen promil düzeyinin 
üzerine çıkarsa araç henüz harekete başlamadı ise aracın çalışması engellenmektedir. Tespit işlemi araç 
hareket halinde iken gerçekleşirse araç otomatik olarak park lambalarını yakarak yavaşlayıp tüm güvenlik 
önlemlerini aldıktan sonra yolun sağ tarafına uygun yer tespiti yaparak park edecektir.

Ayrıca Alkollü araç kullanımını önleyen sistemin yanı sıra, yazılımları araştırmacı tarafından geliştirilen araç, 
bluetooth modülü ile cep telefonu ve bilgisayar ile de kontrol edilebilmektedir. Ayrıca mesafe sensörleri ile 
aracın herhangi bir yere düşmesi veya bir yere çarpması engellenmiştir. Böylece insan hatası faktörü en aza 
indirilmeye çalışılmıştır.

Söz konusu sistemlerin geliştirilerek tüm araçlarda standart olarak kullanılması ile trafik kazalarının azala-
cağı ve alkollü olarak araç kullanımına tamamen son verileceği düşünülmektedir.

Danışman
Mehmet EKİCİ

Kemal KARAGÖZ
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KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ
Verici kısmında bulunan bobin, kondansatör, direnç ve transistor dörtlüsü ile 2 MHz’lik bir sinyal elde edilip 
bobine aktarılmaktadır.

Bobine yaklaşık 4cm çevresinde bir elektromanyetik alan oluşur. Bu elektromanyetik alıcı bobinde gerilim 
indükler. İndüklenen bu gerilim doğrultulup sınırlandırılarak ilgili cihaza aktarılır. Böylece cihaz kablosuz bir 
şekilde şarj olur.

Kablosuz enerji aktarımı her cihaza uygulanabilir ancak çok güçlü cihazlar için elde edilecek elektromanye-
tik alan sağlığa zarar verebilir. Bu nedenle düşük güçlü devreler tercih edilirse zararsız halde kullanılabilir. 
Devremiz 5-9 Volt DC arasında herhangi bir voltaj ile çalışmakta olup minimum elektromanyetik alan yay-
maktadır.

Proje No: 2
Danışman

Yahya ORAL

Çağdaş Baran ÇELİK

İbrahim Uğur ÇİL
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Proje No: 3

GÜNEŞİN ZARARLI ULTRAVİYOLE RADYASYONUNA KARŞI RADYASYON UYARICI (RU)!
Yaz aylarında tatil kültüründe deniz veya havuz kenarında insanlar güneş ışığına çok fazla maruz kalmakta-
dır. Güneş ışığının dik geldiği saatlerde ultraviyole radyasyonu gözlerde katarakt, deri kanseri gibi bazı sağlık 
sorunlarına yol açabilmektedir. Son yıllarda ozon tabakasının incelmesi sonucu UV ışınları insanları daha 
fazla olumsuz etkilemektedir. Deri kanser vakaları geçmiş yıllara göre artış kayıt etmektedir. Bu araştırmada 
güneş ışığındaki ultraviyole dalgalarını algılayan, ses ve farklı ışık uyarıları veren insanları güneşin radyasyo-
nuna karşı koruyan Radyasyon Koruyucu (RU) sitemini geliştirdik.

Güneş ışığındaki ultraviyole dalgalarını (UV) algılayabilen devre tasarlandı. Devrenin tasarlanması ve test 
edilmesi için Proteus 7.10 paket programı kullanıldı. Devredeki PIC16F877A mikrodenetleyicisi için kodlar 
CCS PIC C Compiler CCS v4.068 programı ile yazıldı ve derlendi. PIC yazılım kodları CCS PIC C Compiler CCS 
v4.068 paket programı kullanılarak mikrodenetleyiciye aktarıldı. Farklı güneş ışığı şiddetleri altında Rad-
yasyon Uyarıcı (RU) üzerinde, lüksmetre ve multimetre kullanılarak gerilim ölçümleri yapıldı. PIC yazılım için 
gerilim değerleri belirlendi. RU üzerinde 3 kırmızı (Çok tehlikeli), 2 kırmızı (Tehlikeli), 1 kırmızı (Az tehlikeli), 1 
sarı (Tehlikesiz), ve 1 yeşil ışık (Güvenli) uyarı işaretleri vardır.

Kasım, aralık ve ocak aylarında günün farklı saatlerinde farklı ışık şiddetinde yapılan test çalışmasında RU 1 
kırmızı (Az tehlikeli), 1 sarı (Tehlikesiz), ve 1 yeşil ışık (Güvenli) uyarı işaretlerini verdi. 27/10/2016 tarihinde 
12:35 saatinde ve 06/01/2017 tarihinde 12:31 saatinde aydınlanma şiddeti en fazla oldu. Uyarı ışıkları 
değiştiğinde RU ses uyarısı verdi.

Danışman
Hidayet TERECİ

Buse BÜLBÜL
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Proje No: 4

MİKROAKIŞKAN ÇİP TASARIMI
Günümüzde gelişen mikroakışkan teknolojisinin uygulama alanı temel fizikten moleküler biyolojiye, kimya-
dan tıbba kadar uzanarak, parlak bir geleceğe sahiptir. Beklentilere bakıldığında bu alanlardaki çalışmala-
rın artırılması, insanlığa sunacağı hizmetler anlamında büyük önem taşımaktadır.

Bu projede, mikro ölçekteki sıvıların laminar akma özelliğinden faydalanarak, ayrıştırmaya yönelik bir mik-
roakışkan çip tasarlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada mikroçiplerin tıp alanındaki uygulamasına yer veril-
miş, kanser tedavisinde erken teşhisin önemi göz önüne alınarak, tasarlanan bu mikroçip yardımıyla kanda-
ki MCF-7 göğüs kanseri hücresi in-vitro ortamda tespit edilmiştir.

İlk olarak, “Pinched Flow” ve “Bifurcation” yöntemleri temel alınarak, 2 tane giriş, 2 tane çıkışın olduğu, 
mikroakışkan çip tasarımı yapılmıştır. Ardından çip maskesi yapılıp, temel malzemesi PDMS olan mikro-
akışkan çip hazırlanmıştır. Kanser hücrelerini temsil eden büyük mikroparçacıklar ve kan hücrelerini tem-
sil eden küçük mikroparçacıkların farklı debi değerlerinde, farklı hareketler gösterdikleri gözlemlenmiştir.
En etkin ayrışma, Re=0.05 iken olmuştur. Tasarlanan mikroakışkan çip çok az miktarda örnek yardımıyla 
kanser hücresinin, sağlıklı kan hücrelerinden ayrıştırılabileceği görülmüştür. Bu mikroakışkan teknolojisi ile 
gelişmiş “Mikroakışkan Çip” cihazları, bir laboratuvarda yapılan bütün işlemlerin birkaç cm uzunluğundaki 
çiplerde gerçekleşmesini sağlayarak, hastaların hastaneye gitmeden gerekli tahlilleri yapabilmelerine im-
kân sunacaktır.

Kanser gibi hayati tehlike taşıyan hastalıklarda erken teşhisin önemi inkâr edilemez. Türkiye ‘de her yıl 175 
bin kişiye kanser teşhisi konulurken, kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalıktır. Genetik 
olarak risk faktörü taşıyan, şüpheli belirtiler hisseden ya da önceden bu hastalığı geçirmiş hasta, eczane-
den alacağı “Mikroakışkan Çip” cihazı ile ilk laboratuvar sonucuna çok kısa zamanda, ucuz bir maliyetle 
ulaşabilecektir. Böylece ilk teşhis için doktora ve hastaya zaman kazandırıp, kanser tedavilerinde önemli 
bir rol oynayacaktır.

Danışman
Gülay ÖLMEZ

Ceylin HASSEMERCİOĞLU

Zeynep Beyza BULGURCU
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SESİMİ DUYAN VAR MI? SES DALGALARININ ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANARAK DEPREM 
BÖLGESİNDE KULLANILACAK YER BELİRLEME CİHAZININ TASARLANMASI
Hayatımızda ses dalgalarından neredeyse her alanda yararlanırız. Hastanelerde ultrason kullanımında, ma-
dencilik çalışmalarında, uzay araştırmalarında, radyo-televizyon ve telsizlerde, ulaşımda kullanılan radarlar-
da, askeriyede ve iletişimde ses dalgalarından faydalanmaktayız.

Deprem sonrası depremzedelere ulaşmak yine ses dalgaları ile mümkündür. Arama kurtarma ekipleri dep-
rem bölgelerine çok hassas mikrofonlar ile gelmektedir. Enkaz altında kalan depremzedelerin çıkardıkları 
hışırtı, tıklama, ıslık veya bağırma sesleri beton yığınlarına rağmen bu mikrofonlar ile duyulabilmektedir. 
Mikrofonlar 30 Hz ile 20 kHz arasındaki sesleri algılayabilmektedir. Depremden sonra enkaz altında kalan 
canlılara ulaşabilmek için Ar-Ge çalışmalarının arttırılması gerekmektedir, böylece depremin sebep olduğu 
can kayıpları en aza indirilebilecektir.

Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır.

Kol saati gibi günlük hayatta sıkça kullandığımız cihazlara deprem anında kişinin tetikleyebileceği, vücut 
sıcaklığını ve kalp atışını (nabız) algılayabilen sensörler ile depremzedenin hayatta olduğuna dair veri elde 
eden, elektronik olarak canlılığı algılayabilen ve canlılık devam ettiği sürece yardım sinyalleri gönderebilen 
bir cihaz tasarladık. Bu cihaz çıkardığı ses ile depremzedenin konumunun belirlenmesini sağlayacaktır. Ay-
rıca ses, arama kurtarma ekiplerinin hali hazırda kullanmakta olduğu hassas mikrofonlar ile duyulabilecek-
tir. Arama kurtarma ekiplerinin henüz ulaşamadığı bölgelerde, cep telefonlarının mikrofonları ile yer tespiti 
yapmak yine mümkün olacaktır. Ses insan kulağının algılayabileceği frekans aralığında olduğundan hiçbir 
ekipmana ihtiyaç duymadan da yer tespiti yapmak mümkün olacaktır.

Bu projede ses dalgalarının yayılma özelliğini kullanarak en düşük maliyetle herkesi kapsayacak kurtarma 
aparatı (yer belirleme cihazı) tasarlamayı amaçladık. En kısa sürede enkaz altındaki depremzedelere ulaş-
mak için bir cihaz tasarladık.

Proje No: 5
Danışman

Erdal KİNİR

Efe TUNCA

Bilgesu APLAKAY 
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ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ FİZİK DERSİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTTIRMA
Fizik dersi, her dönemde öğrencilerin gözünü korkutan bir ders olmuştur. Öğrenciler bu derse karşı önyar-
gılı yaklaşmakta ve bu derste başarısız olmaktadır. Öğrencilerin fizik dersinde başarısız olmalarında birçok 
neden vardır. Bu nedenler arasında öğrencilerin fizik konularının ağır olduğunu düşünmesi, fizik öğretmen-
lerinin öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri konulara tam olarak hâkim olmaması ve konulara uygun 
öğretim yöntemlerini uygulamamaları, öğrencilerin yeteri düzeyde matematik dersine hâkim olmaması vb. 
nedenler fizik dersinde başarısız olmalarının etkenleridir.

Bu çalışma fizik eğitiminde öğrencilerin başarısızlığına etki eden nedenleri saptamak ve bu nedenlere çö-
züm önerisi sunma amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Antalya ili Döşemealtı ilçesinden seçilen 
dört farklı ortaöğretim okulundaki 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin görüşleri alınmıştır. Ayrıca bu okullarda görev 
yapmakta olan dört fizik öğretmeni ile birebir görüşmeler yapılmış olup, bu öğretmenler nitel aşamada kolay 
ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak 
toplanıp içerik analizi ile incelenmiştir. Araştırmada öğrenci görüşlerinden elde edilen veriler betimleme- 
survey yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler yüzde ve frekans yöntemi ile incelenmiştir. 

Hazırlık sınıflarına yapılan uygulamalı ders anlatımında sistemli gözlem tekniği kullanılarak öğrencilerin der-
se olan ilgisi gözlemlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğrencilerin fizik dersindeki konuları anlamakta 
zorluk çektikleri ve bunun sonucunda olumsuz önyargılara kapılıp başarısız olacakları düşüncesine sahip 
oldukları saptanmıştır. Ayrıca  öğrencilerde Fizik dersini günlük hayattan somutlaştırarak ve laboratuvar or-
tamında dersin işlenmesi gerektiği görüşü ortayaçıkmıştır.

Danışman
Ramazan DAĞTAŞ

İrem ÖZBEK

Yeşim ÖKSÜN

Proje No: 6
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ELEKTRİKLİ ASFALT ARAÇLARINDA YOL MESAFESİNİN UZATILMASI
Benzin fiyatlarının artmasıyla son yıllarda daha çok tercih edilmeye başlanan elektrikli arabaların en önemli 
sorunu mesafedir. Bilindiği üzere elektrikli arabalar ortalama 8 saatte  şarj olup ortalama 100 km yol gi-
debilmektedir. Bu mesafe ise şehirlerarası ulaşımlarda sorun çıkarmakta ve elektrikli araç alacak kişilerin 
tercihini benzinli araçlara kaydırmaktadır.

Projemizde kullanılan sistemle bu soruna tamamen olmasa da bir nebze çözüm getirilmiştir. Sistemimizin 
çalışma prensibi kinetik enerjinin elektrik enerjisine çevrilmesidir. Kullandığımız yöntem elektrikli arabalara 
uygulandığı taktirde hem aracın şarj süresi kısalacak hem de yol mesafesi eskisine göreartacaktır.

Projemizin mantığı şudur ki; bizzat yaptığım deneylere göre bir elektrikli araba tam şarjla düz bir yolda 3 saat 
boyunca seyretmektedir. Yaptığımız sistemi uyguladığımızda ise alternatörlerin sürtünmesine bağlı olarak 
araba 2 saat seyretmektedir. Sistemimizin amacıysa bu 2 saat boyunca yedekteki bataryayı şarj etmektir. 
Yaptığımız deneylere göre ise 2 saat boyunca aracın gitmesiyle elde edilen 2 saatlik enerji yedek bataryanın 
tam dolmasına yetmektedir. Bu şekilde dönüşümlü olarak iki batarya arasında enerji aktarımı yapılarak 
arabanın yol mesafesinin artırılması sağlanmış olacaktır. Günümüzde devletimizin üzerine yoğunlaştığı yerli 
elektrikli araba üzerinde uygulanabilirliği gayet kolay ve mümkündür.

Danışman
Vahap AYTEKİN

Muhammed Ubeyd Abdurrezzak AYTEKİN

Proje No: 7
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ISI DEĞİŞİMİNİN SÜRTÜNMEYE ETKİSİ VE TUTUCU OTO LASTİĞİ
Sürtünme kuvveti: Yüzeylerin pürüzlülüğünden meydana gelen, hareket ettirme özelliği bulunmayan ha-
rekete zıt yönlü engelleyici tutunmayı sağlayıcı kuvvettir. Bu özellikleriyle sürtünme kuvveti olmazsa olmaz 
durumdadır. Acaba lastikle yol arasındaki sürtünme katsayısı (k) sıcaklık değişiminden etkilenir mi? Eğer 
etkilenirse sıcaklığın herhangi bir şekilde değiştirebilen bir lastik tasarlasak gerekli durumlarda sıcaklığı 
ayarlayarak sürtünme kat sayısını ve dolayısıyla yol tutuşu arttırabilir miyiz? 

İşte projemizde biz bu sorulara cevap aradık. Dolayısıyla sürtünme kuvvetinin bu olaydaki etkisini bilmek ve 
bunu değiştirip değiştiremeyeceğimizi bilmek önemlidir. Bu sebeple sürtünme katsayısını etkileyen sıcak-
lık konusunda bir araştırma yaptık. Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlar bize sıcaklığın değiştirilmesinin 
lastikle yer arasındaki sürtünme kuvvetinin lastiğin tutuşunu değiştirdiğini ve bunu kullanarak lastikle yer 
arasındaki sürtünme katsayısını ayarlayabileceğimiz fikrini verdi.

Eğer sıcaklığın sürücü tarafından ayarlanabilmesi sağlanırsa sürüş güvenliği arttıran bir faktör olabilir. Yap-
tığımız deney sonucunda çizdiğimiz grafikten de görüldüğü gibi lastiğin sıcaklığı ile sürtünme katsayısı ara-
sında doğru orantı vardır. Yani oto lastiğin sıcaklığını arttırabilirsek sürtünme katsayısını ve yol güvenliğini 
arttırabiliriz.

Danışman
Yıldırım Beyazıt DİNDİ

Alper URVASIZOĞLU

Proje No: 8

Burak TURANLI
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YERLİ DRONE İLE İLAÇ TAŞIMACILIĞI
İlaç taşımacılığı günümüzde yoğun talep almaktadır. İlaçlar günümüzde motorlu kurye ile maliyetli ve uzun 
süreli bir şekilde alıcıya ulaşmaktadır. Bu teknik çoğu zaman sıkıntılara ve aksamalara yol açmaktadır. Tra-
fiğin yoğun olduğu gün ve saatlerde ulaşım süresi artış göstermektedir. Hava muhalefetinin olduğu bazı 
bölgelerde ise kar, yolları kapamakta ve ulaşım tamamen kesilmektedir. Bu ve benzeri durumlarda geliştir-
diğimiz drone aracımız karşılaşılabilecek problemleri ve aksamaları en aza indirerek, gerekli teslimatın en 
kısa sürede ve güvenle yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Yaptığımız deneylerde, Dede Korkut Parkındaki X ecza deposundan Eskişehir Devlet Hastanesine motorlu 
kurye ile yaklaşık 17 dakikada gidilirken, geliştirdiğimiz Drone aracımız ise saatte 40 kilometre hızla yakla-
şık 6,5 dakikada belirlenen hedefe varmaktadır.

Tasarladığımız sistemde, ecza deposuna gelen sipariş çağrısı akabinde, gerekli ilaç veya malzemeler ile Gps 
verileri drone aracına yüklenerek, ivedilikle kalkışı sağlanacak, sipariş noktasına en kısa sürede ulaşacak 
ve yerden yaklaşık bir metre yükseklikten siparişi bırakarak teslimat gerçekleştirilecektir. Böylece ilaç ve 
malzemeler ihtiyaç sahibine ,zaman kaybı olmadan ulaşarak, hastanın tedavisine bir an önce başlanabil-
mektedir.

Drone aracı elektrikle şarj edilebildiği için maliyeti çok az olmakla birlikte çevreye herhangi bir zararı da 
bulunmamaktadır. Projemiz teslimat görevini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda küresel enerji tasar-
rufuna da katkı sağlamış olacaktır.

Danışman
Cenk Murat ŞEN

Mehmet Arda DENİZ

Uğur TEMİZSOY
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YARI İLETKEN GÜNEŞ PANELİNDE, PANEL SICAKLIĞININ GERİLİM ÜRETİMİNE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILMASI
Ülkemizin ve doğanın geleceği için yenilenebilir enerji için herkes imkânları ölçüsünde bir şeyler yapmalıdır.
Bizler güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panellerinde verim arttırıcı bir çalışma yaptık.

Güneş panelleri üzerine yaptığımız bu araştırmamızı GÜNEŞ PANELLERİNDE VERİMİN ARTTIRILMASINDA 
PANEL ALTI SICAKLIĞININ İNCELENMESİ projesi olarak sizlere sunuyoruz.

Bizim yaptığımız ölçümlerde de panel altı sıcaklığı arttıkça güneş panelinden çekilen gerilim zamanla azal-
maktadır.

NEDENLERİ
Bir metalın ısı iletim hızı ile elektrik iletkenliği doğru orantılıdır.

Bir iletkenin direnci uzunluğu ile doğru orantılıdır

ÇÖZÜM 1: PELTİERLİ SOĞUTMA

ÇÖZÜM 2: SU DEVİRLİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ

ÇÖZÜM 3: TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASIYLA SOĞUTMA

Güneş arabalarının en büyük sorunlarından biri güneş panel altı sıcaklığından kaynaklanan araç içi sıcaklı-
ğıdır. Bu araçları kullananların en büyük şikayeti içerinin çok fazla sıcak olması.

PELTİERLİ SOĞUTMA SİSTEMİ  bu sorunu çözer ve HIZI ARTTIRIR.

GÜNEŞ PİLİNİ ARTIK KEŞFEDEMEYİZ, BİZE DÜŞEN BUNUN ÜZERİNE VERİM ARTTIRICI YENİLİKÇİ ARAŞTIR-
MALAR YAPMAKTIR.

Danışman
Ahmet ACAR

Ahmet YİĞİT

Saliha DEMEZ
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Danışman
Ersin ERTÜRK

EPİLEPSİ HASTASI BİREYLER İÇİN KRİZ ANI TESPİTİ YAPAN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLİP  
PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ
Epilepsi hastalarının nöbet geçirdikleri anda bedenlerindeki fizyolojik değişiklikleri algılayarak çeşitli uyarı-
larda ve bilgilendirmede bulunacak elektronik bir kolluğun tasarlanması, prototipinin üretilmesi ve bununla 
birlikte cihaza uyumlu mobil uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Günümüzde epilepsi hastalarının nöbetlerini teşhis etmek amacıyla çalışmalar yapılmakta ve akıllı bilek-
likler üretilmektedir. Bu akıllı bileklikler vücutta gerçekleşen bazı fizyolojik değişiklikleri tespit etmektedir. 
Ancak bu yöntemin uygulanması için ciddi harcamaların yapılması gerektiği gibi uygulandığı yerlerde de ve-
rimlilik sağlanamamaktadır. Proje, cihaz (kolluk) tasarımı ve bu cihaza uyumlu mobil uygulama olmak üzere 
iki alt çalışma alanına ayrılmıştır. Elektronik kolluğun temel devre elemanları; nabız sensörü, EMG sensörü 
ve ivmeölçerdir. Bu elektronik devre elemanlarını tek bir devre üzerinde bir araya getirebilmek için elektronik 
kart tasarımı yapılarak sistem tümleşik hale getirilmiştir.  Ardından gerekli kodlar yazılarak sistem çalışır 
hale getirilmiş ve prototipi üretilmiştir.

Gelinen noktada nabız sensörü kalp atış hızını ölçmekte, EMG sensörü vücuttaki kas hareketlerinin sonu-
cunda oluşan elektrik sinyali değişimini ve değerlerini  ölçmekte, ivmeölçer ise bireyin kolunun hareketinde-
ki hız değişimlerini ölçmektedir. Alınan bu veriler bluetooth aracılığıyla geliştirilen mobil uygulamaya gönde-
rilmektedir. Uygulama tarafından bu veriler analiz edilmektedir. Analiz edilen verilerin sistemde tanımlanmış 
standart veri aralığının dışında olması halinde cihazda tanımlanmış olan numaraya acil durum mesajı ve 
konum bilgisi gönderilmektedir. Bu kapsamda sistemin verimliliğinin belirlenmesi için bir deney tasarlan-
mış ve uygulanmıştır. Yapılan bu deneyde %70 oranında başarı sağlanmış olup cihazın epilepsi hastaları 
tarafından kullanılabileceği tespit edilmiştir. Sistem algoritmasının geliştirilmesi ve sensörlerin kalitesinin 
arttırılmasıyla projenin hassasiyet derecesinin geliştirilebileceği öngörülmektedir. Böylece proje ile epilepsi 
hastası bireylerin kriz anında yaşamış olduğu sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ciddi bir katkı sağ-
lanmış olacaktır.

Fatih UÇAR

İlhami Osman KARAKURT

Proje No: 11
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MEDİKAL İMPLANTLARDAKİ KUSURLARIN HOLOGRAFİK İNTERFEROMETRİ YÖNTEMİYLE 
GÖZLEMLENMESİ VE SONUÇLARIN DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Bu çalışmada amaç, medikal implantların, hastanın vücuduna yerleştirilmesi sonrasında implantlarda kar-
şılaşılan sorunların kaynağının holografi yardımıyla görsel olarak tespiti ve yorumlanmasıdır. Her ne kadar 
farklı yöntemlerle bu problem çözülmeye çalışılsa da, bu araştırmada amaç benzer araştırmalar için holog-
rafi kullanılarak günümüz teknolojisiyle elde edilebilir, sınıf, hatta ev ortamında uygulanabilir, test metodu-
nun güvenilirliğini kontrol etmektir.

Vücut içinde kırılan veya hasar gören implantların, öngörülen ömürlerinden daha erken kullanım dışı kalma-
sının nereden kaynaklandığı, farklı aşamalardan geçen implantın, orjinal implant ile optik karşılaştırmasını 
yaparak tespit edilmesi yöntemiyle tespit edilebilir. Holografik metotların konvansiyonel metotlara oranla 
100 kat daha ucuz olduğu ve uygulanabilirliğinin kolaylığı bu çalışma ilegösterilmiştir.

Kullanılan yöntemin ana eksenin de, yapıcı ve yıkıcı dalgaların oluşturduğu girişim desenini inceleyen ho-
lografik interferometri vardır.

Görüntü işleme algoritmaları üzerinde yoğunlaşıldığı takdirde cep telefonlarını bir laboratuvara çevirebile-
cek olan bu görüntüleme teknolojisi, pek çok araştırmacının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir 
ve bu araştırma bunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma sayesinde, tüketici kalitesinde erişilebilir ve kullanım 
maliyeti düşük test cihazları üretilerek eğitim ve üretim amaçlı kullanılabilir.

Danışman
Talha KILIÇ

Baran ABALI

Proje No: 12
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Deniz GÜLBAHARLI

OTOMATİZE RADYASYON UZAY ŞEMSİYESİ
İnsanoğlunun uzun vadedeki uzay planları, dünya dışında yeni yaşam alanlarında kolonileşmek ve kaynak-
lar üretmektir. Fakat dünyamızın manyetik alanının dışında radyasyon, yaşam ve teknik işlevsellik açısından 
büyük sorun teşkil etmektedir. Günümüzde hala uzun süreli uzay görevlerinde astronotların tam korunumu 
sağlayacak bir sistem geliştirilememiştir. Projemizde uzaydaki solar ve kozmik radyasyonun geliş yönünü 
hesaplayarak, otomatize çalışan sistemle hareket eden bir radyasyon kalkanı tasarlamayı ve böylece bu 
sorunu çözmeyi amaçladık.

Radyasyon kalkanımız radyasyondan koruma sağlayacak demir, karbon, nikel ve bakır elementlerinden 
oluşmuş, bentonit ile kaplanmış bir gövde ile belli aralıklarla konulmuş, senkronize çalışan radyasyon ölçer 
Geiger cihazlarının (radyasyon sensörleri) bulunduğu tabakadan oluşmaktadır. Radyasyon ölçer tabakadaki 
Geiger cihazları radyasyon dalgasının geldiği açıyı algılayarak kalkanın ayçiçeklerinin Güneş’e döndüğü gibi 
radyasyon dalgasına dönmesini ve böylece astronot veya yaşam alanlarının korunmasını sağlamaktadır.

Bunun yanı sıra astronotların potansiyel bir Mars kolonisinde şu anki radyasyondan korunma sistemleriyle 
yaşarken maruz kalması beklenen radyasyon miktarı, otomatize radyasyon kalkanı kullanıldığında hesapla-
narak daha küçük bir değerin elde edildiği ispatlanmıştır. Böylece radyasyondan korunma sistemi otomatize 
edilerek risk oranı en aza indirilmiş, uzayda yaşam şartlarını kontrol eden bir sistem oluşturulmuş ve yaşam 
kalitesinin yükseltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca radyasyondan korumada oldukça etkili olduğu birçok çalışma-
da kanıtlanan bendonit ilk defa uzayda radyasyondan korunma amaçlı olarak kullanılmıştır.

Danışman
Özlem SARIProje No: 13
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SİSTİN VE KALSİYUM OKSALAT BÖBREK TAŞI ÖRNEKLERİNİN DİELEKTRİK SABİTLERİNİN 
MİKRODALGA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
EMALİZ cihazı, kanserli dokuları tespit etmek için kullanılan bir cihazdır. Bu cihaz mikrodalga ile yumuşak 
dokuların dielektrik ve iletkenlik sabitlerini belirleyerek dokunun yapısı hakkında kısa sürede doğru bilgi 
vermektedir. Hızlı sonuç verebilen bu cihazın, böbrek taşlarının dielektrik ve iletkenlik değerlerini bularak 
bu değerler yardımıyla maddenin cinsini belirleyip, daha pahalı ve uzun sürede sonuç veren X ışını kırınımı 
metoduna bir alternatif olup olmayacağı araştırılmıştır.

Bu amaçla incelenmek üzere cinsleri X ışını kırınımı analiziyle tespit edilmiş olan 9’u sistin, 8’i kalsiyum ok-
salat olmak üzere 17 taş temin edilerek bu cihazla 500 MHz ile 6 GHz aralığında incelenmiş ve yumuşak do-
kuya benzer teknikle ölçüm alınmıştır. Alınan sonuçlar kullanılarak çizilen grafikler yardımıyla bu cihazın iki 
farklı böbrek taşını tespit etmekte belli bir frekans aralığında oldukça başarılı olduğu tespit edilmiştir. İnce-
lenen böbrek taşı numunelerinin fiziksel görüntülerinin taşın cinsini belirlemede ayırt edici bir yöntem olarak 
kullanılamayacağı görülmüştür. Alınan verilerde, sistin taşlarıyla kalsiyum oksalat taşlarının dielektrik sabit-
lerinin, 500 MHz 3 GHz frekans bandında birbirlerinden önemli bir ölçüde farklılık gösterdiği gözlenmiştir.

Bu çalışma sayesinde kalsiyum oksalat ve sistin taşının bu cihaz ile de ayırt edilebileceği bulunmuştur. 
Yumuşak doku analiziyle habis ve iyi huylu dokuyu tespit etmekte başarılı olan bu cihazın böbrek taşların-
dan kalsiyum oksalat ve sistin tipini X ışını kırınımı analizine gerek kalmadan tespit edebileceği görüldü. Bir 
sonraki aşama olarak tüm böbrek taşı çeşitleri için dielektrik ve iletkenlik değerlerinin bulunduğu bir veri 
tabanı oluşturulması önerilir.

Danışman
Betül KARAGÖZ

Adrian KELEŞOĞLU

Ege Güngör ÖNAL
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Can PAK

Danışman
Meltem CAN

LAZER DİYOT İLE YÜZEY TİTREŞİM FREKANSININ ÖLÇÜLMESİ
Lazer İnterferometresinin endüstride ve laboratuvar çevrelerinde hareketi, hızı ve titreşimi ölçmede kul-
lanımı yaygındır. Özellikle kullanılan kendinden karışım tekniği yıllardır önemini korumaktadır. Kendinden 
karışım, lazer demetinin bir kısmının lazer kavitesi içine geri gönderilerek lazerin ışımasını etkilemesi ve bu 
yöntemle değişen ışık şiddetinin gene lazer diyot içinde yer alan fotodiyotla ölçülmesine dayalıdır. Kaviteye 
giren ışığın fazı ve şiddeti bu etkide çok önemlidir. Kendinden karışım düzeneğinin mantığı kolay olmasına 
rağmen, sinyalini elde etmek odaklama sorunundan zor olabilir. Kendinden karışım sinyalini elde etmek için 
lazer ışının yansıtıcı yüzeye dik olarak gelmesi gerekmektedir.

Ben de pürüzlü ve eğik yüzeylerde ışığın kırınımdan doğan sorunu çözmek ve gelecekteki çalışmalara ışık 
tutabilmek amacı ile yumurtanın titreşimlerini taklit ederek ölçebilecek bir deney düzeneği tasarladım. Pro-
jemde her türlü yüzeyde çalışacak ve kolay hizalama sağlayan bir yöntem geliştirdim. Bu da titreşim yapan 
cisim ile ölçüm sistemi arasına elastik özellikli bir cisim ve sıvı ara katman koyarak titreşimin bu sistem 
aracılığı ile aktarılmasıdır.

Deneyde ışık kaynağı olarak kırmızı lazer diyot, yansıtıcıya odaklanması için lens, yansıtıcı olarak ayna ve su, 
plastik bir boru, dinamik hoparlör, piezoelektrik hoparlör,osiloskop, DC güç kaynağı ve 2 adet sinyal verici 
kullandım. Sinyal verici tarafından verdiğim darbe sinyalinin frekansını yumurta kabuğu üzerinden almayı 
başarıp, bu sinyalleri MATLAB programıyla işledim. Sistemin getirdiği en büyük yenilik lazer diyot tabanlı 
interferometre sistemlerinde pürüzlü ve yamuk yüzeylerde ölçüm alınabilecek ek tasarımın yapılmasıdır. 
Bu sistem ile frekans ölçümleri yapılabilir. 2Hz -300Hz civarlarında yaptığımız ölçümler, verdiğimiz frekans 
değerlerini tekrar elde edebileceğimizi göstermektedir. Kendinden karışım tekniğini kullanarak pürüzlü yü-
zeylerde kullanılabilecek hassas titreşim detektörü elde edilmiştir.

Proje No: 15
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Yarkın GÜNEŞ

Tuan DOLMEN

Danışman
Meltem CAN

YÜKSEK DUYARLILIKTA ÖLÇÜM YAPABİLEN
SIVI TEMELLİ OPTİK EĞİM ALGILAYICI TASARIMI
Günümüzde çok çeşitli türleri olan sensörler, vücudumuzun duyu organları gibi otomasyon sisteminin algıla-
yıcılarıdır. Fiberoptik kablo içeren eğim sensörlerinin, inşaat, havacılık, sağlık gibi birçok alanda kullanıldığı 
bilinmektedir.

Biz de projemizde, basit, hassas, maliyeti düşük, optik tabanlı eğim sensörü yapmayı amaçladık. Bu doğrul-
tuda sistemimizde ışık kaynağı olarak kırmızı lazer, ışığın iletimi için fiber optik kablo, kuars camdan deney 
kabı, kabın içini belli oranlarda dolduran deney sıvıları, ışık şiddetini potansiyel farkına çeviren fotodiyot ve 
bu potansiyel farkını ölçen voltmetre kullandık. Ölçümlerimizde eğimi kontrol edebilmek için 0.04° çözü-
nürlüğe sahip dönen eksen kullanıldı.

Eğim sensörümüzün çalışma prensibi temel olarak fiberden çıkan ışığın diğer fibere ulaşımında ortamlara 
bağlı olarak uğradığı yansımalara dayalıdır. Bu sistemde ışığın tamamının yansıdığı kritik açı değerleri ve 
fiberlerin yüzey alanlarını kaplayan eğime bağlı sıvı yüzeyinin değişimi çok önemlidir. Bu durumlar ışık şid-
detinin eğim açısına bağlı değişimini sağlamaktadır. Manyetizma gibi bazı çevre şartlarından etkilenmeme, 
180° ölçüm alabilme, basitlik ve kolay uygulanabilirlik sensörümüzün önemli üstünlükleridir.

Düzenekteki parçaların her birinin ölçüme olan etkisini inceledik. Farklı sıvılar kullanarak yapılan deneyler-
le, uygun sıvıları (oleik asit, yağ çözücü, saf su) belirledik, duyarlılığı yüksek deney düzeneğimizi hazırladık. 
Oleik asit ve yağ çözücü katmanlı saf su ile ölçüm, voltmetre aracılığıyla Volt (V) değerinden alındı. Sulu 
yağlı sistemde ölçüm hassasiyetimizin, küçük açı değerlerinde sadece su kullanılan sisteme göre daha fazla 
olduğunu gözlemledik. Elde edilen sonuçlar ile teorik hesaplamalarımızı karşılaştırdık. Çalışmamızda yansı-
ma, kırılma, Fresnel denklemleri, lazerdiyot, fiberoptik kablo, foto dedektör gibi araç ve kavramları kullana-
rak bir eğim ölçer sistem geliştirmeyi başarıp, literatüre katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.

Proje No: 16
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ELEKTRİK TESİSATLARINDAKİ KAÇAK AKIMI DEPOLAMAK VE VOLTAJ 
DALGALANMALARINI ÖNLEMEK
Elektrik dalgalı yapıya sahip olan bir enerji türüdür. Dalgalar halinde üretilip, dalgalar halinde transfer edilir. 
Transfer edilme şekli, kullanım şekli veya elektriğin gidip gelmesi bu dalgalanmanın hızını , boyunu ve çapını 
etkilemektedir. Buda evlerimizde kullandığımız elektrikli aletlere zarar vermektedir. Bu dalgalanmanın fazla-
lığını  depolayıp  elektrik gittiğinde o enerjiyi kullanmak ve dalgalanmanın azalması durumunda depoladığı-
mız enerji  ile dalgalanmayı normal boyuta getirmek amaçlanmıştır. Bu süreç sonunda test etmiş olduğumuz 
sistemlerde elektrik dalgalanmasının kötü sonuçlarından korunup (elektrikli aletlere zarar vb.) fazlalığında 
depolamak düşünülmüştür.

Sistemimiz sırayla ev, işyeri ve okul ortamlarında test edilmiş olup 08.00 – 17.00 saatleri arasında yani ge-
nellikle bu ortamların aktif işler halde olduğu durumlarda tüketim, standart olan voltajın altında gözlenmiş-
tir.Örneğin bir evde 2 ampul yanarken ki voltaj 220 voltu gösterirken, 1800V’lık bir elektrikli ısıtıcı devreye 
girdiğinde voltajın 212 – 213 voltaj aralıklarında seyrettiği  gözlemlenmiştir.  Buda aletlerimizin  ömrünü 
kısaltmaktadır.  17.00 – 08.00 saatlerinde arasında ise yani ortamlarımız pasif (kapalı) olduğu durum-
larda voltmetremiz 220-228 volt aralıklarındadır. Bu fazla olan enerji ile ortamlarımızın aktif durumlardaki 
dalgalanma eksiklikleri kapatılıp, aletlerimizin ömrünü uzatmış ve bozulmalarını önlemiş oluyoruz. Eğer or-
tamlarımız aktif halde iken herhangi bir dalgalanma sıkıntısı yaşamıyorsakta ortamlarımızın pasif halde iken 
depolamış olduğumuz dalgalanmayı akümüze depolayıp kullanabiliyoruz.

Dalgalanmanın tamamen kesilip bir sure sonra geri geldiğinde ise dalgalanmanın şiddetinin normalin çok 
daha üstüne çıktığını veya standarttın altına indiği gözlemlenmiştir. Bu durumda ise depolama süremizin 
azaldığını (daha fazla depolama yaptığımızı) test ettik.

Danışman
Hatice MUTLU

Mehmet H. DİKİCİ

Abdullah H. BİNGÖL

Proje No: 17
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YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
Bir akşam haberlerini izlerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın enerji konusunda yaptığı 
bir konuşmasını dinledim. Konuşmadan aklımda kaldığı kadarıyla enerjide dışa bağımlı olduğumuz ve yeni-
lenebilir yerli enerji kaynaklarımızın değerlendirilmesinin önemli olduğu sonuçlarını çıkarmıştım.

Bu seneki projem için konu arayışı içerisinde olduğumda için bu konuda neler yapabilirim noktasında arayış 
içerisine girdim. İnternetten önce, Cumhurbaşkanımızın konuyla ilgili konuşmasının detaylarını araştırdım. 
Bu sırada Sayın Başbakanımızın ve Enerji Bakanımızın da aynı konudaki benzer konuşmalarıyla karşılaştım.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl değerlendirildiği konusunda araştırmalar yaptım. Ülkemizin en çok 
sahip olduğu yenilenebilir iki enerji kaynağı güneş ve dalga enerjilerine yoğunlaşmaya karar verdim. Her iki 
enerji üretiminde depolama sorunu, ortak sorun olarak karşıma çıktı. Ayrıca dalga enerjisinde farklı bir sorun 
olarak deniz içerisine kurulan sistemlerin fırtınalı havalarda kullanılamaz şekilde hasar aldıklarını gördüm.

Dalga enerjisi ile çalışacak olan pompaların kuyu suyu pompalarına benzer bir  sistemle çalışmalarını sağ-
layarak karaya monte edilebilir hale getirdim, ayrıca aşırı fırtınalı havalarda sistemin devre dışı kalmasını 
sağlayacak sistem tasarlayarak uzun ömürlü hale getirdim.

Deniz kıyılarındaki dağların tepelerine inşa edilecek barajları güneş ve dalga enerjisi ile çalışan pompalar 
sayesinde doldurarak yenilebilir enerji dönüşümünden enerji sağlamayı amaçladım.

Yaptığım çalışmalar neticesinde başarılı bir prototip elde ederek enerji elde etmeyi başardım.

Danışman
Dursun BIYIK

Muhammet F. KILIÇ

Proje No: 18
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Danışman
Aydın BURAN

Derya KİYAT

HAVA YASTIĞI İLE HASTANEYE AKTARIM
Günümüzde meydana gelen kazaların önüne geçilememektedir. Fakat kazalarda meydan gelen can kaybı-
nın önüne geçileceğini düşündüm. Yaptığım çalışmanın ve deneylerin sonunda hava yastığı sistemine   lazer 
ışığı yerleştirdim. Lazer ışığını karşı tarafa iletilmesi kesilince navigasyon ile hastaneye konum atılacaktır. 
Yani ışığı iletilmesine engellenmesi demek hava yastığının patlaması demektir. Hava yastığı patladığı esna-
da lazer ışığının iletilmesinin kesilmesiyle navigasyon sistemi aracılığıyla en yakın olan hastaneye kaza ile 
ilgili bildirim gidecektir. Çalışma süresinde belirli maketler ve deneyler yaptım. Öncelikle şöfor koltuğuna ve 
ön koltuğa hava yastığı sistemi yerleştirdim.

Yerleştirdiğim hava yastığı sistemine ek olarak lazer ışığı sistemi yerleştirdim. Lazer ışığı karşı tarafa iletildik-
çe navigasyon cihazına lazer ışığı gidecektir. Hava yastığının patlaması ile lazer ışığının karşı tarafa iletilmesi 
kesilecektir. Lazer ışığının kesilmesiyle navigasyon cihazına lazer ışığı  gidemeyecektir.

Navigasyon cihazına lazer ışığının iletilmesi kesildiği anda en yakın hastaneye yerleştirilen sistem ile konum 
aktarılarak olay yeri hakkında  bilgi verilecektir.

Bunun sonucunda sağlık personelleri olay yerini erken ve kolay tespit edeceklerdir . Böylelikle can kaybının 
önüne  geçilecektir.

Proje No: 19
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Danışman
Kemal TUTUŞ

Burak İLGEN

GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN ENGELLERİNİ KALDIRALIM
Dünyada ve Türkiye’de engelli birçok birey var. Bu engellilerin birçoğu da görme engeli olan bireylerdir.  Biz  
bu  projemizde  görme engelli bireylerin karşılaştığı engeller karşısında hayatlarını  daha  kolay bir  hale  ge-
tirebilmek adına  bir  çalışma yaptık.

Bilindiği üzere görme engelli bireyler önlerine çıkan nesneleri algılayabilmek için  görme engelli  bastonu  ku 
lanıyorlar.  Ancak bu  baston  sayesinde yollarına devam  edebiliyorlar. Biz  de bastondan yola çıkarak  bu  
projeyi  geliştirdik.  Düşündük  ki,  görme  engelli  bireylerin - bastonun  yanı  sıra - yaşadıkları  çevreyi  üç  
boyutlu  olarak  algılayıp  karşılarına çıkan  enge leri daha önceden  bireye  haber ve uyarı  verecek  elektronik 
destekli  bir aparat geliştirebiliriz.

Nasıl ki  arabalarda  park  ederken, kızılötesi ışınlarla  enge leri  algılayabilen ve  bu  sayede sürücüye yardım-
cı  olarak aracın  herhangi  bir yere çarpmasını önleyen  uyarıcı  sensorler  var ise  yine  aynı  şekilde  engelli  
bireyin  bir  yere  çarpmasını  enge leyecek ve tehlikeyi önceden haber verecek  sensor  geliştirilebilir.  Bu  
projemizi  hayata  geçirebilirsek görme  engelli bireylerimizin  enge lerini ortadan kaldırma adına güzel bir iş 
başarmış olacağımızı düşünüyoruz.

Proje No: 20
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UYARI SİSTEMİ
Uyarı sistemi projesinde algılanan tehlikelere karşı kullanıcıları ve gerekli birimleri etkin ve güncel biçimde 
uyarıyor ve tehlike karşısında gerekli önlemlerin alıp tehlike ve felaketlerin önüne geçip kısa sürede tehlike-
nin kaldırılması için olanak sağlanıyor. Sistemin işleyişinden bahsetmek gerekirse sistemin kontrol altında 
tuttuğu ve denetlediği 7 faktör var. Bunlar:

Gaz kaçaklarının algılanması durumunda gerekli birimlere (doğal gaz ekipleri ve kullanıcılara) mesaj-email 
yolluyor ve olası gaz patlamalarını engellemek için röle aracılığı ile ortamın elektriği kesiliyor aynı zamanda 
ortamda bulunan kullanıcıları sesli ve görsel olarak ikaz ediyor.

Alev sensörünün yangın algılaması durumunda gerekli birimlere (itfaiye ve kullanıcılara) mesaj – email atı-
yor yaşana bilecek gaz patlamalarını önlemek için servo motor ile gaz vanası kapatılıyor ve ortamdaki kulla-
nıcılar sesli ve görsel olarak ikaz ediliyor.

Yaşanabilecek su baskınlarını önlemek için ortamdaki kullanıcılar sesli ve görsel olarak ikaz ediliyor ve ge-
rekli birimlere (tesisatçı ve kullanıcılara) mesaj – email gönderiyor böylelikle su baskınına karşın erken dav-
ranılmasını sağlıyor.

Kapatılmayı unutulan ışıklar sistem tarafından algılanıp kullanıcılara e mail- mesaj yolu ile bildiriliyor belirli 
bir zamana kadar kapatılmayan ışıklar sistem tarafından kapatılıyor.

Sistem tarafından algılanan kapının açık olma durumuna karşın oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek 
amacı ile kullanıcılar e mail-mesaj yolu ile uyarılıyor ve gerekli işlemlerin yapılması sağlanıyor.

Sistemde bulunan sensörler aracılığı ile ortam kontrol altında tutuluyor algılanan olası hareketleri gerekli 
birimlere (kullanıcılar ve polise) e-mail –mesaj yolu ile bildiriliyor  böylelikle bu yönde bir tehlike oluşması 
engelleniyor.

Sulanmayı unutulan çiçekler sistem tarafından algılanıp kullanıcılara bildiriliyor ve çiçeğin sulanması sağ-
lanıyor.

Danışman
Hadi ARIKAN

İbrahim Üveys YILDIRIM

Proje No: 21
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YAZICIDAN ÜRETİLEN ESNEK GÜNEŞ PANELİ
Güneş panelleri elektriğe ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Fakat güneş pa-
nellerinin ağır, hantal ve kırılgan olması pek çok alanda kullanıcılar tarafından tercih edilmemesine sebep 
olmaktadır. Mesela cep telefonu üreticileri 2000’li yılların başlarında ürünlerinde güneş paneli kullanmış 
olsalar bile günümüzde daha ince ve daha hafif telefonlar üretmek için güneş panellerinden vazgeçmişler-
dir. Bizler de daha ince, daha hafif ve daha ucuz güneş panelleri tasarlayarak telefonlarda kalınlık ve ağırlık 
oluşturmayacak güneş panelli kılıflar ürettik.

Projemiz kapsamında daha ucuz ve daha çevreci yenilenebilir enerji sistemleri tasarlamayı hedefledik. Gü-
neş panellerinin potansiyelinin yüksek olması, bakım maliyetlerinin düşük olması ve işletmesinin kolay ol-
ması sebebiyle bu teknolojiyi seçerek üzerinde çalışmalar yapmaya başladık. Öncelikle güneş panellerinin 
pazar payını sınırlayan dezavantajlarını belirledik ardından bu dezavantajları bünyesinde bulundurmayan 
daha yenilikçi bir güneş paneli teknolojisi tasarlamaya başladık. Panelimizde kullanacağımız ışığa duyarlı 
molekülün ucuz, kolay üretilebilir, yüksek verimli, uzun ömürlü ve yazıcı enjektörlerinden geçebilecek kadar 
küçük olması gerekmektedir. İstediğimiz özellikleri bize sağlayan molekülleri “Avogadro Molecular Design 
Software” programı ile tasarlamaya başladık.

Kimya bölümündeki hocalarımızın danışmanlığında tasarladığımız moleküllerden kolay ve ucuz üretilebilen-
leri seçtik. Seçtiğimiz moleküller arasından porphyrin tabanlı moleküllerin gün ışığı altındaki optik verimle-
rinin çok yüksek olduğunu (%20 ile %98 arasında) gözlemledik. Hesaplamalarımız sonucunda ışık etkisiyle 
elektron kopma eşiği düşük olan iki molekülü projemizde kullanmak için seçtik. Bu moleküllerin uyarılmış ve 
uyarılmamış enerji düzeylerini hesaplayarak moleküle uygun elektrot çiftleri tasarladık.

Danışman
Ferhat ÇEKİM

Utku SAVAŞCI

Ali SÖNMEZ

Proje No: 22
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NANOPARÇACIK İLE KIRINIM KATSAYISI AYARLANABİLEN ASTİGMATİK KONTAK LENSLER
Astigmatizm, korneanın her yönde aynı eğiklikte (daire şeklinde) olmamasından kaynaklanan bir göz ku-
surudur. Bu nedenle, farklı noktalarda oluşan çoklu odaklar nedeniyle hasta hem uzağı hem de yakını net 
bir şekilde göremez. Astigmatizmin düzeltilmesinde küresel düzeltmenin yanı sıra silindirik düzeltmeye de 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Her iki düzeltmenin bir arada kullanıldığı toroidal (torik) lenslerin üretimi zordur ve bu nedenle de maliyeti 
yüksektir. Sunulan çalışmada, odak noktasını düzenlemek için astigmatizmde kullanılan lensin farklı kırıl-
ma indisine sahip bölgeler içerecek şekilde üretilebilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada ana lens malze-
mesi olarak, ticari lenslerin üretiminde kullanılan HEMA-MMA-EGDMA kopolimeri (2-hidroksietil metakrilat 
(HEMA), metil metakrilat (MMA), çapraz bağlayıcı olarak etilen glikol dimetakrilat (EGDMA)) ana malzeme 
olarak kullanılmıştır. Kırınım indisinin değiştirilmesinde Ag nanoparçacık tercih edilmiştir.

Ag nanoparçacığın antibakteriyel özellik gösterdiği bilinmektedir. Kütlece %2 Ag nanoparçacık katkılanan 
kopolimerin kırınım indisi yaklaşık 1.44 değerinden 1.47 değerine çıkmıştır. Bu durum, farklı katkılama 
oranları ile aynı lenste farklı kırınım indisi değerlerinin elde edilebileceğini göstermiştir. Buna ek olarak, Ag 
nanoparçacık katkılanmış lens, UV bölgede düşük ışık geçirgenliği göstererek, UV ışınlarına karşı koruyucu 
lens olarak kullanılabileceğini de kanıtlamıştır.

Danışman
Süleyman ÖZMEN

Şule Senan DAĞ

Gökdeniz ÇAĞLAYAN

Proje No: 23
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TOKSİK DÜZEYDE KADMİYUM (Cd) BULUNAN TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MISIR 
BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ARTAN DÜZEYLERDE KOMPOST UYGULAMASININ ETKİSİ
Bu projede kompostun mısır yetiştiriciliği yapılan ve toksik düzeyde ağır metale sahip toprak içeren saksıla-
ra ilave edilmesiyle, mısır bitkisinin gelişimine olan olumlu etkileri  belirlenmeye çalışılmıştır. Öncelikle yeşil 
malzemeler (çay posası, kahve telvesi, çim kırpıntıları, marul gibi yeşillikler, pilav, makarna, kuru fasulye gibi 
organik atıklar) ve kuru malzeme (talaş) fazla suyun atımı için her tarafına delikler açılmış olan bir kovaya en 
altta talaş olmak üzere sırasıyla dizilip üstü kapanmayacak şekilde toprağa gömülmüştür. Üç gün dinlen-
dirildikten sonra kompost oluşuncaya dek üç günde bir karıştırılmıştır Bir ay sonunda oluşan kompost sera 
koşullarında kurumaya bırakılmış, kuruduktan sonra elenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Ardından 
kompostun uygulanacağı denemenin kurulması amacıyla her biri 2 kg toprak alan saksılara gübre ve kad-
miyum eklenmiştir. Üç günlük bir inkübasyon süresi sonunda her saksıya 8’er adet mısır tohumu ekilmiştir. 

Mısır tohumları soğuk hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak on beş gün içinde çimlenmeye başlamış, 
çimlendikten 18 gün sonra hasat edilip yaş ağırlıkları belirlenmiştir. Yaş ağırlıkları alınan bitkiler 65°C’de 
72 saat etüvde kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları alınarak proje sonuçlandırılmıştır. Bu proje  ile kontrol 
grubunda (ağır metal uygulanmayan bitkiler) en yüksek yaş ve kuru ağırlık değerleri görülürken, ağır metal 
uygulamasıyla gelişimi olumsuz etkilenen bitkilerin artan dozlarda kompost uygulamasıyla, kadmiyumun 
bitkinin gelişimi üzerine olumsuz etkisini azalttığı gözlenmiştir.

Danışman
Fatma ASLANGÖREN

İrem İlayda KENDİRLİ
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TÜRKİYEDE REZERVLERİ BOL, DOĞAL, EKONOMİK KİLLER KULLANILARAK; UCUZ 
SENTETİK BOYALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLERMESİ VE KATMA 
DEĞERLERİNİN YÜKSELTİLMESİ
Her türlü malzemenin ömrünü kısaltan korozyon ve asit yağmurları, inşaat ve otomotiv sektöründe metal yüzey 
boyaları için de oldukça büyük sorundur. Boyaların yüzeylere iyi tutunamaması kısa süre sonra yüzeyin tekrar 
boyamasını zorunlu kılar ve boyama maliyetini arttırır. Ayrıca boyaların antibakteriyel özellikte olmaması, boya-
nın  hem kutu içerisinde muhafaza edilirken hem de sürülen yüzeyde yosun, küf, mantar vb. mikroorganizma-
ları oluşturması; böylece sağlığı çok ciddi anlamda tehdit etmesi anlamına gelir. Bunlara ilave olarak özellikle 
ahşap yüzey boyalarının çabuk tutuşma özelliği, yangın durumunda biz ve ailemiz açısından çok büyük  tehlike  
oluşturur. Ahşap ve metal yüzeyler için asit yağmurları ve korozyona karşı  dirençli,  antibakteriyel özellikte, geç 
alev alma ve yüzeye çok iyi tutunma özelliklerinden bir veya bir kaçını taşıyan yüzey boyaları ya oldukça pahalı-
dır ya da bu boyalar sadece sanayide kullanıldığı için az miktarlarına ulaşmak neredeyse imkansızdır.

Bu çalışmada piyasada çok satılan, az fonksiyonlu, ucuz “Sentetik Astar Boyalara” ülkemizde rezervi bol “Fel-
dspat-Na, Bentonit, Perlit, Kaolin” doğal killeri uygun sürfaktanlar kullanılarak eklenmiştir. Hazırlanan boya 
örnekleriyle metal ahşap yüzeyler boyanmış ve “Kuruma Süresi, Korozyon, Tutuşmazlık, Asit Yağmurlarına Karşı 
Direnç, Antibakteriyel Özellik, Bant Yapıştırma” dayanıklılık testleri uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre hazır-
lanan boyaların özelliklerindeki olumlu değişimleri gözlemlemek, böylece az fonksiyonlu ucuz boyaların katma 
değerini arttırarak, çok fonksiyonlu pahalı sanayi boyalaraına alternatif oluşturmak amaçlanmıştır.

Test sonuçlarına genel olarak bakıldığında özellikle perlit ve kaolinin içerikli sentetik boyaların hemen hemen  
tüm  testlerde  çok  olumlu  sonuç  verdiği  görülmüştür. Ayrıca diğer kil örneklerinin de genel olarak sentetik 
boyaya olumlu özellik kazandırdığı söylenebilir. Ancak tek bir kil örneğinin ucuz sentetik boyaya katılarak, isteni-
len tüm olumlu özellikleri birarada kazandırması olanaksızdır. Boya sektöründe çalışan uzmanlar ucuz sentetik 
boyalara bu killerin çeşitli oranlarda kombinasyonlarını katarak istenilen tüm özellikleri kazandırabilirler. Ayrıca 
yaptığımız literatür taramasında boyaların fonksiyonelleştirilmesinde oldukça kompleks ve  pahalı yöntemler 
kullanıldığı görülmüştür. Çalışmamızda kullanılan killer oldukça ucuz, kullanılan  yöntem ise oldukça pratiktir.

Danışman
Yasemin KESKİN

Bilge MUTLU

Elifnaz ŞEN  

Proje No: 2
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Proje No: 3

GRAFENİN İLETKENLİK ÖZELLİĞİNDEN YARARLANARAK ELEKTROFORETİK DEPOLAMA 
YÖNTEMİ İLE GRAFENİN BAKIRIN İLETKENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TAYİNİ
Novoselov ve Geim’in 2010 yılında Nobel ödülünü almalarını sağlayan, son yılların mucizesi olarak adlandı-
rılan grafen maddesi ile çalışma yapılmıştır. Bilindiği gibi grafen; düzlemsel delokalize elektron ağına sahip 
olması nedeni ile çok yüksek elektriksel ve termal iletkenliğe, yüksek optik geçirgenliğe, yüksek mekaniksel 
dayanım ve esnekliğe ve çok yüksek teorik spesifik yüzey alana (2630 m2/g) sahiptir.

Yapılan bu çalışmada grafenin yüksek elektriksel iletkenliğe sahip olma özelliğinden yararlanılmıştır. Bakır 
levhalara; basit daldırma, elektroindirgeme ve elektroforetik depolama (EPD) yöntemleri ile grafen kaplan-
mış olup en iyi tutunmanın elektroforetik depolama yöntemi (EPD) ile gerçekleştiği görülmüştür. Elde edilen 
direnç ölçüm sonuçları doğrultusunda hesaplanan iletkenlik değerlerinin grafen kaplı bakır levhanın, kap-
lanmamış bakır levhaya oranla yaklaşık 10 bin kat daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu sonuçlara göre, bakır levha ve kabloların grafen kaplanması sonucu elektronik cihazlardaki ısınmanın ve 
verim kaybının azaltılacağı görülmüştür. Ayrıca grafen kaplı bakırın kullanıldığı hatlar ile ülke ekonomisine 
yüksek miktarda katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Danışman
Arzu Aşık AYTEKİN

Mei Melisa CHEN

Murat ŞAKAR
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Sevkan TEMEL

PEYNİR FABRİKASINDAN ÇIKAN NANOKOMPOZİT FİLMLERİN SENTEZİ
Ambalajlama materyallerinin ışık geçirgenliği özellikleri (UV ve görünür ışık) yiyeceklerin korunması için  ol-
dukça  önemlidir. Yemek paketlenmediğinde, yiyeceklerin %30’u bozulmakta, çöp olmaktadır. Araştırma-
mıza göre, peynirlerin üzerindeki küfler yüzünden oluşan kayıplar, atılan peynirler, süt ürünleri 45 milyon TL 
kayba sebep  olmaktadır.  Kimyasal materyaller bu problemi çözememektedir.

Bu çalışmanın amacı yaygın olarak kullanılan doğal biyopolimerbazlı nanokompozit filmlerin sentezi ve ka-
rakterizasyonunu içermektedir. Yenilebilir film uygulamasıyla dış yüzeyde bulunan plastik ambalaj materyal 
kalınlığı azalacaktır. Üretimi pahalı olmayan çevreyle dost çözünebilir aktif ambalajlar olan yenilebilir amba-
laj materyalleri sentetik maddelerin kullanımını önemli şekilde azaltacaktır. TiO2’nin UV (UV-A, UV-B ve UV-
C) ışınlarını engelleme özelliği ile yiyeceklerin raf ömrünü uzatmak mümkün olmaktadır. TiO2 zararlı güneşin 
etkisiyle meydana gelen radyasyonu perdelemekte ve ambalajın içindeki yiyeceği korumaktadır. Referans 
maddesi olarak hava kullanılmıştır. Ölçümler 200-800 nm arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda % 
0,25 ve 0,5 TiO2 içeren filmler UV aralığında (200-280 nm) düşük iletim göstermektedirler. Filmlerde TiO2  
miktarı azaldıkça (% 0,05 ve  0,1 TiO2) filmlerin iletimi artar. Bununla birlikte UV-A bölgesinde (320-400 nm 
arası) film transmittansının (iletimin) arttığı görülmektedir. % 0,25 ve 0,5 TiO2 içeren filmler diğer filmlere 
göre görünür alandaki absorbsiyonu daha etkin bir şekilde önlemektedirler.

Hazırlanan filmlerin yapısal karakterizasyonunu yapmak için Nicolet-380 FT-IR spectrometer cihazı kulla-
nıldı. PVA-PAS çözeltisine TiO2 gibi bir UV absorblayıcı maddenin ilavesi ile yiyeceklerin bozunması gecikti-
rilmekte ve raf ömrünün uzaması sağlanmaktadır. Yapılan bu çalışmada gıda ambalaj malzemelerine dahil 
edilen nanopartiküllerin ambalaj bariyer özelliklerini arttırdığı görülmüştür.

Danışman
Ferhan DEMİRProje No: 4
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Proje No: 5
Danışman

Sibel AKINCI

ÇÖPTE PARA BULDUK: KULLANILMIŞ (İDRARLI) ÇOCUK BEZLERİ ELEKTRİK KABLOSUNA 
DÖNÜŞÜYOR?
Bir bebek ömrü boyunca ortalama 6000 adet bebek bezi kullanmaktadır. Bu da yaklaşık 2 ton çöp demek-
tir. Ülkemizde günlük yaklaşık 25.000 adet bebek bezi tüketilmektedir. Bir bebek bezinin % 70’i kağıttan 
% 30’u ise plastik türevi malzemelerden yapılmaktadır. Yeryüzünde bebek bezi üretimi için yılda yaklaşık 7 
milyon ağaç kesilmektedir. 

Bu çalışmada kullanılmış yaklaşık 5.000 bebek bezi toplanarak polietilenden yapılmış dış katmanları ayrıla-
rak geri kazanıldı. Öncelikle dezenfekte edilen atık polietilen parçalar kullanılarak MFI makinesinde elektrik 
kablolarının dış kısımlarının kaplanarak izole edilmesinde kullanıldı. Ayrıca atık polietilenlerden ekstruder 
makinesinde plastik malzemelerin yapımında kullanılan hammadde granülleri üretildi. Böylece çöpe atılan 
kullanılmış bebek bezlerinin bir kısmı geri dönüştürülerek başta elektrik kablolarının kaplanması olmak üze-
re birçok plastik malzemenin yapımında kullanılan hammadde granülleri elde edilerek geri kazanılmış oldu. 
Bu çalışma ile bebek bezlerinin büyük ölçekte toplanabilmesi için kalabalık yerlerde tıpkı cam, plastik, kağıt 
toplama tankları gibi bebek bezi toplama tanklarının konulması önerilmektedir.

Ayrıca kullanılmış bebek bezlerinin geri kazanımıyla ilgili toplama organizasyonlarının ve entegre ayrıştırma 
tesislerin yapılması da önerilmektedir. Bu araştırma ile kullanılmış bebek  bezlerinin geri dönüşümünün 
gerçekleştirilebileceği ilk defa gösterilmiştir. Böylece çöpe atılan kullanılmış bebek bezlerinin paraya dönü-
şebileceği ortaya konmuştur.

Engin Deniz TANGUT

Berfin Naz KARADAYI
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ATIK EKMEKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ; BİYOPLASTİK ÜRETİMİ
Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre yılda 805 milyon insanın yetersiz beslendiği, yaklaşık 10 milyon insanın 
ise açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği dünyamızda, yıllık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiği 
tahmin edilmektedir. Bu israfın ekonomik değeri ise 1 trilyon ABD Dolar’ına karşılık gelmektedir.

Doğaya baktığımızda, bir yere gittiğimizde, aldığımız ürünlerde, kısacası bugün Dünya’nın her yerinde yer 
alan plastikler hayatımızın her alanını sarmış gibidir. Plastikler günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiş 
ve her yıl teknolojinin de gelişmesiyle farklı amaç ve alanlarda kullanımı artmıştır. Kullanılan bu plastikler 
gelişigüzel doğaya atılmakta ve uzun süre doğada çözünmeden kalmaktadır. Bu plastikler ne kadar geç 
toprağa karışır ise doğaya olan zararlı etkileri de bir o kadar fazla olmaktadır.

Bu projenin amacı, Dünya genelinde her yıl israf edilen milyonlarca ekmeği değerlendirerek doğa dostu, 
çevreci ve uzun ömürlü biyoplastik üretmektir. Doğada kolay çözünmeyen, sağlıksız, petrol kaynaklı plastik-
ler yerine, doğada kolay çözünebilen, sağlıklı, nişasta kaynaklı biyoplastik üretmektir.

Bu çalışma bir deneysel çalışmadır. Toplanan ekmeklerden çıkarılan nişasta ile elde edilen plastiğin daya-
nıklılığı, raf ömrü ve toprakta çözünme süresi açısından verimliliğini tespit edilmiştir. Bunun için deneyler 
farklı molaritede hazırlanan çözeltilerle hem normal buğday nişastası hem de atık ekmekten elde edilen 
nişasta için yapılmıştır. Elde edilen plastiklerin kalitesini belirlemek için 9 farklı deney yapılmıştır. Ekmekten 
elde edilen ve normal nişasta için, farklı konsantrasyonlarda HCl ve NaOH kullanılarak üretilen plastik 9 
pilot denemenin sonuçlarına dayanarak, 2 deneme seçildi ve deneyler tekrar edildi. Yapılan deneyler sonu-
cunda istenilen biyoplastik üretilmiştir.

Danışman
Samet KARATAŞ

Haktan ERSOY

Ömer Faruk KARAPINAR

Proje No: 6
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Proje No: 7

TOPRAK DOSTU AMBALAJ
Doğaya atılan ambalaj atıkları doğada uzun süre içinde çözülmekte, çözüldüğünde ise toprağı kirletmek-
te ve toprağın verimliliğini azaltmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre biyoplastiğin farklı 
yapısının, geri dönüşümde problemlere neden olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple toprağa zarar vermeyen ve 
toprakta çözündüğünde toprağın verimliliğine katkı sağlayan bir ambalaj elde etmek amaçlanmıştır. Öncelik 
leonardite etil alkol eklenerek fülvik asit çöktürülmüştür ve fulvik asit elde edilmiştir.

Daha sonra nişasta bazlı biyoplastik yapılmıştır. Eriyik halde bulunan nişasta bazlı biyoplastiğe 10 ml fulvik 
asit ve 10 ml sıvı gübre enjekte edilmiştir ve biyoplastik kalıp haline getirilmiştir. Daha sonra iki adet toprak 
dolu saksıdan, bir tanesine fulvik asit ve sıvı gübre içeren nişasta bazlı biyoplastik  ekilmiştir ve 10 gün bo-
yunca ambalaj gözlemlenmiştir. 3. ve 6. Günler toprak  500 ml su ile sulanmıştır.

Daha sonra ikinci toprak dolu saksıya normal nişasta bazlı biyoplastik ekilmiştir. ve 10 gün boyunca amba-
laj gözlemlenmiştir. 3. Ve 6. Günler toprak 500 ml su ile sulanmıştır. İkisi de aynı ortamda incelenmiştir ve 
fulvik asitli, sıvı gübreli biyoplastik ambalajın daha hızlı çözüldüğü gözlemlenmiştir.

Bu çalışmalar sonucunda; biyoplastik ambalajın toprağa verdiği zarar en aza indirilmeye çalışılmış ve top-
rakta çözündüğünde toprağın verimliliğine katkı sağlayan bir ambalaj elde edilmiştir. Elde edilen bu yeni 
biyoplastik ambalaj yapısı sayesinde toprağı yararlı hale getirdiği için atık haline geldiğinde, toprağa gömü-
lebilir, Tarıma veya bitki yetiştirmeye katkı sağlanabilir. Elde edilen bu yeni biyoplastik ambalaj atık haline 
geldiğinde topraktan ayrıştırmak için kullanılacak enerji ile bu ambalajları geri dönüştürmek için kullanıla-
cak enerji başka alanlara aktarılabilir.

Danışman
Nazmiye ATALAY

Edanur ÖZER

Hamiyet SALİK
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ONOSMA BİTKİ EKSTRELERİNİN KANSER HÜCRE HATLARINA ETKİSİ
Kanser, günümüz dünyasında insan yaşamını tehdit eden en ciddi unsurlardan birisidir. Kanser hücrelerinin 
üremesini durduran yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip uygun bitkisel kaynakların değerlendirilebilmesine yö-
nelik etkin stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Ülkemiz kendi öz kaynaklarını uygun şekilde işleyip kat-
ma değeri yüksek ürün haline getiremediği için büyük bir ekonomik kayba uğramaktadır. Ciddi bilimsel bilgi 
ve birikim kullanılarak antitümör ilaç adayı moleküllerin, öz kaynaklarımızdan elde edilecek olması önerilen 
projenin özgünlüğünü arttırmaktadır.

Projede amacımız ülkemizin yüksek endemizm oranına sahip bir bitkisi olan Onosma üzerinde fitokimya ve 
sitotoksik etki yönünden kapsamlı bir tarama çalışması yapmaktır. Proje kurgusu özellikle tümör hücre hat-
larına karşı önemli sitotoksik etkiler göstermesini öngördüğümüz naftakinon grubu bileşiklerin elde edilmesi 
üzerinedir. Bu amaçla Onosma taksonundan hazırlanan ekstre 4 adet tümör hattı ve 1 adet normal hücre 
hattına karşı sitotoksisiteleri yönünden tarandı.

Proje kapsamında ülkemizde İzmir ve Malatya’da doğal olarak yetişen bir Onosma türü temin edildi. Bu 
türden örnekler alınarak en uygun profili gözlemlemek amacıyla farklı çözgen sistemlerinde TLC profillerine 
bakıldı, aktif türler ve metabolit profiller belirlendi.

Ardından hücreler çoğaltıldı ve stoklandı, ham ekstreler hazırlandı. Hazırlanan ekstreler fraksiyonlandı ve 
sekonder metabolit izolasyonları gerçekleştirildi. Son olarak ekstreden izole edilen bileşiğin tümör hücreleri 
üzerinde sitotoksik etkisi incelendi.

 Malatya yöresinden temin edilen Onosma ektresinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde, ON-1 kodlu 
bileşiğin ve ON-E kodlu ekstrenin HeLa ve MCF7 hücre hattında sitotoksik etki göstermediği (IC50 > 50 µg/
ml) saptandı. A-H, A-D, A-M ve B-D ekstrelerinin ise HeLa ve HEK293 hücre hatlarında etkili olduğu görüldü. 
En etkili ekstrenin ise A-D ekstresi (IC50=3,3±0,33 µg/ml) olduğu belirlendi.

Danışman
Ayşegül TERZİ

Defne YAKUP

Atakan ÇARKCI

Proje No: 8
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Yağmur AKYAZ

Danışman
Ayşegül TERZİ

YERİNDE DOPİNG ANALİZİ İÇİN AKILLI TELEFON UYGULAMASIYLA KOMBİNE EDİLMİŞ 
YENİ BİR SİSTEM: MOBİL-DOPSENS
Projenin temel amacı; doping maddelerinin yerinde analizine imkan sunabilecek bir test kitinin tasarlan-
masıdır. Geliştirilen sistemin en büyük yeniliği ve avantajı test sinyallerinin bir akıllı telefon kullanılarak öl-
çülmesidir. Bu bağlamda proje; malzeme bilimleri, kimya teknolojileri ve yazılım teknolojileri olmak üzere 
üç büyüklerin buluştuğu çok disiplinli bir proje niteliğindedir. Cep telefonuna entegre bir test kiti teknolojisi 
olması nedeniyle, geliştirilen test sistemine “Mobil-DopSENS” adı verildi.

Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından yasaklanmış maddeler arasında stimulanlar sınıfında olan ve yaygın 
kullanımı söz konusu iki güçlü uyarıcı madde “metamfetamin ve kokain” model doping maddeleri olarak 
seçildi ve projede bu iki maddeye yönelik test kiti tasarlandı. Test kiti mikro plakalarda floresans sandviç 
testi formatında dizayn edildi. Test sisteminde sadece model maddeler çeşitlendirilmedi aynı zamanda her 
bir madde için ayrı bir renkte sinyal ajanı kullanıldı. Metamfetamin için yeşil ve kokain için kırmızı floresans 
sinyaller test yanıtı olarak alındı. Oluşan floresans sinyaller cep telefonu uygulaması olan Color Analaysis ile 
% renk şiddeti olarak dedekte edildi. Color Analysis uygulamasının bu amaçla kullanımı ilk kez bizim pro-
jemizde gerçekleştirildi. Projenin çıktısını oluşturan yerinde uygulanabilir, cep telefonuna entegre çalışan 
doping testi başarılı bir şekilde hazırlandı ve sentetik biyolojik matrikslerde örnek analizine imkan sağladığı 
kromatografik tekniklerle doğrulandı.

Proje çıktısı Mobil-DopSENS uygun yüzey kimyası ve materyal tasarımı ile hazırlanan bir biyoanaliz sistemi 
olup basit bir cep telefonu uygulamasına entegrasyonu ile doping analizinde ve pek çok test kiti teknolojisi 
arasında ilk olma özelliğine sahiptir. Bağlamda “mobil laboratuvar” diyebileceğimiz bir teknolojidir.

Semiha Doğa FIRAT

Proje No: 9
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ÇAY POSASINDAN (LİGNOSELÜLOZİK ATIKLARINDAN) İZOLASYON AMAÇLI POLİÜRETAN 
KÖPÜK MALZEME ÜRETİMİ
Dünyada ambalaj ve izolasyon amacıyla üretilen poliüretan esaslı köpük maddesi çokça kullanılmaktadır. 
Literatür taramasında selüloz, lignin gibi doğal polimerleri içeren lignoselülozik atıklardan köpük üretme 
çalışmaları yer almaktadır. Ülkemizde kişi başı yıllık 10,5 kg çay tüketilmekte, atığı boşa gitmektedir. Bunun 
ekonomiye, geri dönüşüme kazandırılması önemlidir.

Projemizde çay tüketimi sırasında açığa çıkan çay posasından organik esaslı poliüretan tipi köpük elde et-
mek için önce toplanan çay posaları sıvılaştırıldı. 20-80 meş’lik moleküller eleklerde elendi. Belli miktarlar-
da numuneler alınarak belirli oranlarda PEG-400, gliserin ve sülfürik asit ile iki boyunlu bir reaksiyon balo-
nunda 100-160°C gibi farklı derecelerde ve sürelerde (0.5-2 saat) ısıtıldı. Oluşan karışım ikili bir çözücüde 
çözüldü, lif filtreden süzüldü. Sıvılaşmayan çay posası di-oksan su karışımında çözünmeyen kısmın yüzdesi 
belirlendi. İkinci aşamada, elde edilen karışımdan belirli miktarda alınarak köpükleştirici kataliz madde, 
yüzey aktif madde ve köpük aktifleştirici madde (su) ile ön karıştırma yapıldı. Karışıma belirli miktarda PMDI 
(isocynate index of 130) ilave edildi. Homojeneratörde 25 dakika karıştırıldı. Köpük yüksek sıcaklıklarda 
şekillendirildi ve köpük sertleştirildi. Üçüncü aşamada, rijit köpük 50x50x50 mm boyutlarında kesilerek 
mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanıldı ve yoğunluk ölçümleri yapıldı. Dördüncü aşamada, 
köpüğün termal davranışı elektrik iletkenliği incelendi. Ayrıca köpüğün SEM görüntüleri alınarak yüzey mor-
folojisi incelendi. Son aşamada ise elde edilen köpüğün toprağa gömme testi ve laboratuvar testi kullanıla-
rak biyolojik bozunabilme özelliği araştırıldı. Üretilen doğal organik esaslı çay posası karışımlı PU- tipi köpük 
için elde edilen tüm özellikler sentetik poliüretan köpüğün özellikleri ile karşılaştırıldı.

Yaptığımız deneylerin verilerine göre; çay posasından elde edilen köpüğün, sentetik köpüğe göre daha üstün 
daha ekonomik yanlarının olduğu görüldü.

Danışman
Mehmet YUŞAN

Gizemnur NAKIŞLI

Vuslat Nur KAZANICI

Proje No: 10
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HEM GÜNEŞTEN KORUNUN HEM D VİTAMİNİ SENTEZLEYİN
Dünyada yaşamın devam etmesi için gerekli olan güneşin ısı verme, D vitamini sentezi gibi faydalı etkilerinin 
yanısıra; güneş yanığı, deride kahverengi renk değişiklikleri, fotoallerji, bazı hastalıkları tetikleme ve özellikle 
uzun vadede deri ve gözde erken yaşlanma ile deri kanserlerinin oluşumuna katkıda bulunma gibi isten-
meyen zararlı etkileri de bulunur. Bu nedenle amacımız; yan etkilerine maruz kalmadan güneş ışığından 
yararlanabilmek olmalıdır. Bizim için önemli olan UVA ve UVB’dir. UVA ve UVB’nin D vitamini sentezi üzerine 
olan etkileri birbirinin zıttıdır. UVB derimize temas ettiğinde kolesterolden D vit öncüsü olan kolekalsiferolü 
sentezlettirir. UVA ise tam tersine deride sentezlenen kolekalsiferolü parçalar, yani bir anlamda  D vitamini 
sentezini bozar.

Bu amaç doğrultusunda güneşten gelen zararlı UVA ışınını absorbe etmek ve D vitamini sentezlemek için 
ihtiyaç duyduğumuz UVB ışınının emilimini sağlamak adına çeşitli bitkisel yağlar araştırılmıştır ve bu açıdan 
en uygun bitkisel yağlar test ölçümlerine alınmıştır. Yağların  ve yağ kombinasyonlarının 275-400 nm aralı-
ğındaki (özellikle 280 ve 370nm) absorbans ve % transmitans değerleri saptanmıştır. Kaydedilen değerler 
incelenerek ikili, üçlü ve dörtlü yağ kombinasyonları denenmiş ve en uygun yağ karışımın %40 Nar Çekirdeği 
Yağı+%5 Kantaron Yağı+%5 Zeytinyağı+%50 Aspir Yağı olduğuna karar verilmiştir. Devamında bu kombi-
nasyonun geniş spektrumda (275nm-400nm) absorbans ve % transmitans değerleri ölçülmüş ve kayde-
dilmiştir.

Bu çalışma ile seçilen yağ kombinasyonun insan sağlığı açısından diğer güneş koruyucularına göre daha 
yararlı ve etkili olduğu gözlenmiştir. D vitamini sentezinin sağlanması adına oluşturulan bu yağ kombinas-
yonuyla amaca ulaşılmıştır.

Danışman
Tuba AYDEMİR

Berzah ÇUBUKÇUOĞLU

Ece Begüm ÇAKICI

Proje No: 11
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Danışman
Savaş Zafer GÜLER

DSSC PANELLERİNDE, İNDİYUM KALAY OKSİT İLE FLOR KALAY OKSİT KAPLAMALARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE FARKLI ORGANİK BOYALARLA VERİM ARTIRIMI
Boyaya duyarlı güneş pillerinde farklı iletken yüzey kaplamaları kullanarak verim kıyaslaması yapmak, farklı 
boyalar kullanarak pil verimini artırmak, güneş pili hazırlarken ideal çözücüleri bulmak, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını geliştirmek ve aynı miktar enerjiyi daha ucuza mal etmek amaçları doğrultusunda bu deneysel 
proje çalışması yapılmıştır.

Boyaya duyarlı güneş pillerinde kullanılan ve iletken yüzey oluşturan kaplama malzemelerinde meydana ge-
len gelişmelerden birisi de flor kalay oksit kaplamalarıdır. İndiyum kalay oksit kaplamaları ile flor kalay oksit 
kaplamalarının doğrudan kıyaslanması bakımından bu proje çalışması oldukça önemlidir. Ayrıca boyaya 
duyarlı güneş pilleri için denenen bazı organik boyalar bakımından da literatürde bir ilktir.

Çalışma kapsamında, ulaşılan önemli verilerden birisi, kültürümüzde büyük yeri olan kökboyasının kullanıl-
dığı DSSC panellerinin verimlerinin diğer boyalara nazaran en yüksek değerde çıkmış olmasıdır. Kökboyası 
yüzyıllardır, elle dokunan halı üretiminde kullanılan çok önemli bir boyar maddedir. Boyaya duyarlı güneş pili 
üretiminde kullanıldığında çok önemli verim artışı sağlamış olması, geçmişten gelen bilginin gelecekte de 
işe yarayacağını göstermiştir.

İndiyum kalay oksit kaplamalı şeffaf iletken yüzeylerin, LED teknolojili televizyonlardan, dokunmatik ekranlı 
telefonlara kadar geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Yeni bir teknoloji olmasına rağmen, indiyum kap-
lama o kadar yaygın kullanılmaktadır ki kısa sürede dünyadaki indiyum rezervleri tükenmeye yüz tutmuştur.

Alternatif yüzey kaplaması imal etme yolunda çok yeni bir materyal keşfedilmiştir; Flor kalay oksit. Flor ele-
menti İndiyum elementine kıyasla doğada oldukça bol bulunur. Çok daha ucuza temin edilebilmektedir. 
Çalışmada, Flor kalay oksit kaplı camların İndiyumlu camlara göre yaklaşık %30 daha verimli olduğu belir-
lenmiştir. Sadece %1’lik verim artışı için bile bilim adamlarının yıllarca çalıştığı düşünüldüğünde bu bilginin 
kıymeti daha net anlaşılacaktır.

Muhammed M. DOĞAN

Proje No: 12



48. 
Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması KİMYA

104

Danışman
Seher ARSLAN

DOĞALLIĞI, HİJYENİ VE SAĞLIĞI ÖNCELEYENLERE
Çevre kirliliğinin hızla artığı günümüzde, evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliği son de-
rece ciddi boyutlara ulaşmıştır; Ekosistemin kirleticileri arasında yağ çözücülerde yer almaktadır. Deterjan-
ların boşaltıldıkları alıcı sulara etkileri, köpük oluşturma, biyolojik ayrışma sonucu oksijen tüketimi, sudaki 
canlılar üzerine olumsuz etkileri, ötrofikasyon ve içme sularına etkileri şeklinde özetlenebilir. Doğa kendi 
dengesini kurmasına rağmen insanlar hızlı bir şekilde laboratuarlarda ürettikleri kimyasal ürünlerle bu den-
geyi bozmaktadır. Kimyasal ürünlerin sonucu olan kirliliğin önlenebilmesi için kirliliği önleme çalışmaları 
önem kazanmış ve çalışmalar hızlı bir şekilde artmaktadır. Hem ekosistemin hem de ekonomik sistemin sür-
dürülebilirliği açısından da bu önemlidir. Ekosistemde yerini alması gereken doğal ürünlerden biri de güçlü 
bir yağ çözücü özelliği olan safradır. Kesimhanelerde bir atık olan safranın yağ çözücü olarak kullanılması 
gerekliliği üzerinde durmak gerekir.

Yapılan kontrollü deneyler sonucunda safranın, yağlar ve yanmış yağlar üzerinde güçlü yağ çözme etkisine 
sahip olduğu görüldü. Deneyler sonucunda, çeşme suyundan bile hücreye göre daha izotonik olan safra 
doğal bir üründür. Safra, ev ve restaurantlarda deterjan olarak kullanıldığında herhangi bir tahrişe neden 
olmayacaktır. Kesimhanelerde bir yılda 2014- 2015 ortalama verilerine  göre 90.733 ton safra  çöpe atıl-
maktadır. Bu miktar isteğe göre %800 oranına kadar sulandırılarak artırılabilir. Yağ çözücü olarak ve diğer 
deterjanların ve sabunların yapımı sırasında içine katılabilir

Anket uygulaması sonucunda yağ çözme etkisinden dolayı tercih edilen safra bununla beraber doğallığı, 
hijyeni ve sağlığı önceleyen insanlar için ev ve işyerlerinde kullanıma sunulduğunda tercih edilecek yerli bir 
ürün olacaktır. Hatta içinde ki minareler bakımından da evsel atık olduğunda, bitki gelişimine olumlu etki 
yapacaktır.

Gülay KARA

Elif BİLGİHAN

Proje No: 13
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Danışman
Ufuk MUTLU

DIŞ CEPHE BOYALARININ SICAKLIĞA BAĞLI RENK DEĞİŞTİRMESİ SAĞLANARAK 30°C VE 
ÜZERİ SICAKLIKLARDA ENERJİ TASARRUFUNDA KULLANILMASI.
Bu projenin amacı, termokromik pigment kullanarak dış cephe boyalarının renk değiştirebilir hale getirilme-
sini, böylece boyanın soğurma ve yansıtma özelliklerinden yararlanarak 30°C ve üzeri sıcaklıklarda binala-
rın dış cephelerinin beyaz renk almasını, 30°C ve altındaki sıcaklıklarda koyu renklere dönmesini ve bunun 
sonucunda bina içerisinde soğutma ve ısıtma için harcanan enerjide tasarruf sağlamaktır. 

Bunun için gri renkte termokromik (sıcaklığa bağlı renk değiştiren) bir pigment kullanarak termokromik 
özellikte bir dış cephe boyası elde ettik. Işık şiddeti ve sıcaklık ölçen sensörler yardımıyla sıcaklıkla birlikte 
termokromik boyanın yansıtma ve soğurma özelliklerinin nasıl değiştiğini ölçtük. Elde ettiğimiz verilere göre 
30°C ve üzeri sıcaklıklarda termokromik boyanın yansıtma özelliğinin önemli derecede arttığını gözlemle-
dik.

Bu sayede yaz aylarında 30°C ve üzerindeki sıcaklıklarda binaların ışığı daha fazla yansıtmaları sağlanarak 
iç ortamların daha konforlu hale getirilmesinin sağlanabileceğini gözlemledik.

Reyhan Nur ÇİV

Alperen ÇAKTI

Proje No: 14
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SÜPER HİDROFOBİK YÜZEY OLUŞTURARAK PETROL SIZINTILARINI TEMİZLEME YÖNTEMİ
Düzgün nanoyapılara sahip paslanmaz çelik örgülü yüzeylere, HCI ve stearik asit içeren solüsyon ve son 
derece düşük yüzey enerjisi uygulanması süperhidrofobik ve süperoleofilik özelliklerin arttığını gösterdi. Op-
timum  koşullar  altında  elde  edilen  ağ,  su  damlası  için 160 ± 1.0° temas açısı ve yağ damlası için 0° 
temas açısı sergiledi. Elde edilen ağ temelinde minyatür bir yağ / su ayrımı basit ve etkili olabilecek bir cihaz 
tasarlanmıştır. Bu yöntem daha büyük ölçekli üretim için uygundur ve potansiyele sahiptir .

Bu malzemeler Yağ/su ayrımı için yüksek performans sergilemektedir. (Bormashenko ve ark.) Imal edilmiş 
mikrosal gözenekli metalik polimer, nefes figürlerinin kendi kendine montajı ile örtüşür ve herhangi bir me-
kanik sıkma olmaksızın yağ toplamak ve geri dönüştürmek için yeni bir alternatif olur. Bu projede, süper-
hidrofobik ve süperoleofilik yüzeyler ile paslanmaz çelik kafesler sadece HCl ve stearikasit içeren bir etanol 
çözeltisine daldırılarak elde edilir. Bu hazırlama süreci uygun, hızlı, düşük maliyetli ve ekolojiktir. Elde edilen 
malzemeler yağlı su (petrol sızıntıları) arıtımı için umut verici bir uygulamaya sahiptir.

Danışman
İsmail AŞAR

Ferit ÇİFTÇİ

Halil H. GELENER

Proje No: 15
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GÜMÜŞ ADSORBLANMIŞ ZEOLİT (KLİNOPTİLOLİT)
İLE ANTİBAKTERİYEL AYAKKABI TABANLIĞI
Ayak kokusu, önemli bir problemdir. Sebeplerinden biri, Stafilokok (Staphylococcus) bakterisinin salgıladığı 
izovalerik asittir. Projede, ayak kokusunun oluşmaması için antibakteriyel ayakkabı tabanlığı yapımı amaç-
lanmıştır.

Doğada bulunan veya yapay olarak sentezlenen ve güçlü bir adsorban (maddeleri yüzeyinde tutabilen) ol-
duğu bilinen zeolite, antibakteriyel olduğu bilinen Ag+ iyonu 80°C’de 3 gün boyunca karıştırılarak adsorbe 
edildi.

Nişastalı polimerler hazırlandı, içlerine farklı miktarlarda Ag-zeolit eklendi. İnce bir tabaka haline getirilerek 
kurutuldu. Hazırlanan polimerden diskler kesilip disk difüzyon yöntemiyle ekildi fakat zon çapı oluşmadı. 
Daha sonra tabanlık numunelerinden kesilen parçalar steril edilerek tabanlıklar sıvı besi yerinde, Stafilo-
kok bakterisiyle ekildi. Ekim sonucunda, bakteri üremesi gözlendi. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun 
sebebinin polimerin içindeki Ag- zeolitin, sıvı besi yerine temas edememesi olduğu görüldü. Bunun üzerine, 
tabanlık için atık kağıt kullanılmasına karar verildi.

Atık A4 kağıdından, kağıt hamuru yapıldı. Atık kağıtlardan Ag-zeolit içeren ve içermeyen iki adet ayakkabı 
tabanlığı yapıldı. Ag-zeolitli tabanlık numunesi ayak parmak arasından alınan bakteriler üzerinde bakteri 
ekimi ile denendi. Sonuç olarak etki gözlendi.

Ag-zeolitli katkılı ve katkısız yapılan tabanlıklar, ayakkabıya yerleştirilerek bir gün boyunca denendi. Gün so-
nunda, Ag-zeolitsiz tabanlıkta koku oluşurken, Ag-zeolitli tabanlıkta koku oluşmadı. Bu çalışma sonucunda, 
zeolit ve atık kağıtlar ile ayak kokusunu engelleyen antibakteriyel  ayakkabı tabanlığı yapılabileceği tespit 
edilmiştir.

Danışman
Bahtışen RAMOĞLU

Rümeysa SELÇUK

Proje No: 16
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İYONİK JELLER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN İNORGANİK VE ORGANİK 
KİRLETİCİLERİN GİDERİLMESİ
Sanayileşme hızının ve dünya nüfusunun artması ile teknolojideki ilerlemeler, çevre kirlenmesini de berabe-
rinde getirmiştir. Su kirliliği, çevre kirliliğinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Su kaynaklarından büyük 
ölçüde yararlanılmayı sınırlayacak olan organik, inorganik, biyolojik ve radyoaktif herhangi bir maddenin 
suya karışarak suyun nitelik ve kalitesinde değişikliklere neden olması su kirliliği olarak tanımlanabilir. Çev-
resel ortamlarda organik ve inorganik kirleticilerin bulunuşu yaşayan türlere zararlı olup bu kirleticilerin su 
ve atık sulardan giderilmesi halk sağlığı için çok önemli bir olay haline gelmiştir.

Çeşitli endüstrilerin neden olduğu kirleticilerin atık sulardan uygun ve etkili yöntemlerle giderilmesi ekolojik 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Organik ve inorganik kirleticilerin neden olduğu kirliliğin ortadan kaldırı-
labilmesi için uygun destek materyallerinin seçilmesi ve kullanılması çok önemlidir. Bu doğrultuda kolayca 
polimerleşerek, kopolimer oluşturabilen karboksilik asit ve sülfonik asit grupları içeren monomerlerden ko-
layca iyonize olabilen iyonik hidrojeller sentezlenmiştir. Elde edilen jeller ile sulu çözeltilerde bulunan orga-
nik ve inorganik kirleticilerin adsorbsiyonu çalışmaları yapılmıştır.

Sentezlenen iyonik hidrojeller hem organik kirleticilerin hem de inorganik kirleticilerin olduğu ortamlarda 
çok iyi adsorbsiyon özelliği göstermiştir. Adsorban malzeme olarak kullanıldığı ortamlarda pH değişiminden 
çok fazla etkilenmemiş hem asidik hem bazik hemde nötr bölgede adsorbsiyon özelliği göstermiştir. Organik 
kirleticilerin olduğu ortamda %100’e yakın, inorganik kirleticilerin olduğu ortamlarda ise %98 üstü kirletici 
giderim kabiliyeti göstermiştir.

Danışman
Ahmet ŞAHAN

Abdullah Kaan KAYA

Halil İbrahim COŞKUN

Proje No: 17
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RDS TEKNOLOJİSİYLE UZUN MENZİLLİ WİFİ AĞLARINA
ALTERNATİF AĞ MODELİ OLUŞTURULMASI
Projemizde yüksek veri transferi gerektirmeyen akıllı şehir uygulamaları için uzun menzil ve düşük maliyetle 
veri transferi yapabileceğimiz bir ağ modeli kurmayı hedefledik. Projemizde sunulan çözümle, yaptığımız 
hesaplara göre, mevcut teknolojilerden ortalama 3-4 kat daha düşük maliyetle aynı bölgeye yayın yapmayı 
başarabilmekteyiz. Maliyetin mevcut sistemlerden düşük olmasının sebebi, kullanılan düşük dalga boylu 
FM radyo dalgalarının uzun menzilli olması ve bu teknolojinin günümüzdeki ucuzluğudur.

Hedeflediğimiz bu modelde, veri transferini sağlamak için günlük hayatta sıkça kullanılan FM radyo dalga-
ları üzerinden RDS teknolojisini kullandık. RDS teknolojisiyle verici cihazdan alıcı cihazlara gönderdiğimiz 
komutları şifreleyerek 3. kişilerin ağa zarar vermesini engelledik. Geliştiricilerin ağa cihazlarını ekleyip komut 
gönderebilmeleri için bir yönetim paneli tasarladık. Bu yönetim panelinden gönderilen komutların verici 
cihaz üzerinden radyo dalgalarıyla alıcı cihaza aktarılacak istenilen komutun uygulanmasını sağladık.

Ayrıca yazdığımız bir API ile de yönetim paneli dışından ağa komut gönderilebilmesini olanaklı kıldık. Kısa 
mesafeli yaptığımız testlerde, verici cihaz ile alıcı cihaz arasında herhangi bir problem yaşamadık ve gönder-
diğimiz komutların hepsini başarılı bir şekilde iletmeyi başardık.

Danışman
Oğuzhan ÖNDER

Nur Eylül ÖNCEL

Atalay KUTLAY 
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CEBİNİZDEKİ GÜNEŞ: SABAHLARI DAHA KOLAY VE ENERJİK
UYANMAYI SAĞLAYAN ANDROİD UYGULAMASI
Günümüzde sabahları karanlıkta uyanmak zorunda olmak ve bu sebeple kolay uyanamamak ve gün boyu 
yorgun hissetmek başta öğrenciler olmak üzere insanların önemli bir sorunudur. Vücudumuz sirkadiyen rit-
mini, biyolojik saatini, gözümüzde bulunan “kendiliğinden ışığa duyarlı gangloid hücreler”den gelen sinyal-
ler doğrultusunda düzenlemektedir. Bu hücreler 480 nanometre dalga boyundaki mavi ışığa tepki vermek-
tedir ve sabahları güneş ışığı olmadan uyanmak biyolojik saatimizi olumsuz etkilemektedir. Mavi ışığa maruz 
kalmadan uyanmak zor olmanın ötesinde uyku düzenimizi olumsuz etkilediği için ileride kanser, diyabet ve 
obezite gibi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir.

Bu projede, bireylerin hangi saate uyanmaları gerekirse gereksin kolay, sağlıklı ve enerjik bir şeklide uyan-
malarını sağlamak ve gün içindeki çalışmalarını daha verimli hale getirmek amaçlanmıştır. Yapılmış araş-
tırmalar, sabahları mavi ışık ile uyanmanın daha kolay yataktan kalkmayı sağlamakla birlikte, gün içinde 
dikkati arttırdığı, hafızayı güçlendirdiği ve iyi ruh  haline katkıda bulunduğunu kanıtlamıştır. Bu doğrultuda 
gözdeki foto reseptörleri mavi ışık ile uyaran kullanımı oldukça kolay bir Android uygulaması geliştirilmiştir.

Kullanıcı uygulamayı ilk açtığında gerekli bilgileri içeren bir tanıtım slaytları ekranı gösterilmektedir. 480 
nanometreye karşılık gelen renk arka planda kullanılarak ve ekran parlaklığının otomatik arttırılmasından 
yararlanılarak, mavi ışık yayan bir dakikalık uyanma ve yirmi beş dakikalık çalışma seansları kodlanmıştır. 
Son olarak, uyanma işlemini daha da kolaylaştırmak için bir mavi ışık alarm sistemi kodlanmıştır.

Uygulamamızı sabah kalkarken ve gün içinde çalışırken deneyen yirmi öğrencinin oluşturduğu pilot grubun-
dan, sabahları uyanmanın büyük ölçüde kolaylaştığı, gün içerisinde daha enerjik hissettikleri, daha kolay 
konsantre oldukları ve daha etkili ders çalıştıkları geri bildirimleri alınmıştır. Bu sonuçlar, uygulamanın uyan-
mayı kolaylaştırdığı ve insanların işlerinde daha üretken olmalarını sağladığı hipotezlerini kanıtlamıştır.

Danışman
Demet İZGÜ

Doğu Deniz UĞUR

Proje No: 2
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GÖMÜLÜ SİSTEMLERLE UZAKTAN KURUM ENERJİ YÖNETİMİ
Bizi bu şekilde bir proje gerçekleştirmek için harekete geçiren neden okulumuzda ve bir çok okulda da ya-
şanan enerji israfıdır. Biraz daha açmak gerekirse; teknolojinin ilerlemesiyle birlikte okullarda elektrikli araç 
gereçlerin kullanımı artmıştır. Bu tabi ki olumlu bir gelişme fakat kullanım dışında kalan zamanlarda bu alet-
lerin kapalı olması enerji tasarrufu açısından önemlidir. Sonuç olarak israf edilen her enerji maddi olarak bir 
yük getirmektedir. Bizde bu soruna nasıl çözüm bulabiliriz dedik ve araştırma ihtiyacı duyduk.

Okulumuzun Müdür Yardımcıları ve görevlileri ile görüştüğümüzde sınıflarda genellikle klima gibi elektrik 
araçlarının açık unutulduğunu ve öğrencilerin olmadığı zamanlarda bile fazla enerji harcadığını söylediler ve 
bunun genellikle öğle aralarında olduklarını belirttiler.

Amacımız bu proje sayesinde sınıfların anlık enerji kullanımını görmek ve belli saatler içinde gereksiz kul-
lanımı engellemek için önemler almak gibi amaçları vardır ayrıca belli sınıf aletlerinin de kapatılması gibi 
önlemleri vardır. Bizim bu proje ile hedefimiz bu önlemleri daha kolay modüler ve okul yetkilisinin müdür 
yardımcılarının ve öğretmenlerin kullanacağı şekle getirmek web tabanlı bir program sayesinde bunu her 
yerden ve bütün cihazlarda uygulayabilmek bu sayede hedeflediğimiz unsurlara ulaşmaktır.

Temel amacımız enerji tasarrufu sağlamaktır.

Danışman
Özge Halil DUMAN

Aydın Gary YILDIZ

Tanıl İNCİ

Proje No: 3
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AKILLI KART OTOMASYONU VE İSTATİSTİK SİSTEMİ
Projede, öğrencilerin okulda her gün bulundukları eylemleri kolaylaştırmak, bu eylemler hakkında istatistik 
veri tutmak, istatistikler üzerinden öğrenci gelişimine katkı sağlanması ve öğrenci hayatınının kolaylaştırıl-
ması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bilgisayar yazılımları yazılmış olup, öğrencinin kantin, yemekhane, yok-
lama, kütüphane, sınav ve ders gibi eylemlerin yazılımlar ile işlenmesi sağlanmıştır. Veritabanından gelen 
öğrenci bilgileri grafik ve tablolara yerleştirilerek rapor sayfaları oluşturulmaktadır.

Velilere dönemlik olarak oluşturulan rapor sunulup, öğrencinin kişisel gelişimi ve ders başarısını yükselte-
cek öneriler grafik ve tablolardan yararlanılarak verilecektir. Bu sistem öğrencinin kantin, yemekhane ve 
kütüphanedeki eylemlerini kolaylıkla yapmasını da sağlayacaktır. Öğrencinin parasını, pulunu kaybetme-
sinin önüne geçilecektir. Okul içerisinde oluşan otomasyon sorunlarının kolayca üstesinden gelinecektir. 
Yoklama bilgileri, devamsızlık kaydı, devamsızlığa bağlı sınav başarıları ve başarısızlıklarına ilişkin rapor, 
okulda servis kullanımı varsa kullanım istatistiği, öğrencinin servise binme ve inme süreleri hesaba katıla-
rak, öğrencinin aktif zamanı açısından daha iyi bir ortam oluşturulabilir. Öğrencilere ve öğretmenlere dağıtı-
lacak olan akıllı kartların maliyeti hem ucuz hem efektif olması sebebiyle bu alan için idealdir. Kullanımları 
basit olan bu kartlar, öğrencinin okul içerisindeki eylemlerini kolaylaştıracak olan elementtir. MEB’nın her yıl 
dağıtmakta olduğu öğrenci kartları için geliştirilmesi planlanan bir projedir. Ayrıca, okulda bulunan sıcaklık 
sensörleri ile kaloriferin ayarlarının yapılması sağlanabilir, sınıfta öğrenci bulunmadığı takdirde elektrik tü-
keten aletleri kapatabilir ve böylelikle enerji tasarufu sağlayabilir.

Danışman
Semih BAKLACI

Hakan AFAT

Arda NTOURALI

Proje No: 4
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Danışman
Mahmut AKOL

HACKER’LAR PEŞİNDE, SKAŞ’LA VERİLERİN GÜVENDE !
Bu projemde gönderilecek veriyi gönderen ve alıcı dışında başka kimselerin bilemeyeceği bir şekilde iletme-
yi amaçladım. Bir kullanıcıdan bir başka kullanıcıya iletilen önemli verilerin iletimi sırasında sızmaların olup 
olmadığını ve dolayısıyla veriye istenmeyen kişilerce erişilip erişilmediğinin tespiti zor ya da tespit edildiğin-
de çoktan veriye erişilmiş olmaktadır.

Bu amaçla veriyi şifreleyerek güvenliğini sağlamak için yeni bir şifreleme yöntemi geliştirdim ve yönteme 
simetrik karıştırıcı algoritma (SKA) ismini verdim. Geliştirdiğim algoritmanın odak noktasını, şifrelenecek 
veri biçiminde (metin dosyası yada resim) var olabilecek tüm olası değerleri (mesela metin verisi için ASCII 
karakter seti) içeren kümeyi (veri uzayı) tekrar geri getirebilecek şekilde karıştırmak ve veriyi bu yeni veri 
setine göre haritalamak esasına dayanmaktadır.

Şifrelenecek verinin türüne bağlı olarak değişen veri uzayı, metin verisi için ASCII karakter setinden oluşur-
ken görüntü verisi için ise her bir pikselin renk tonunu belirleyen ARGB kodunu oluşturan alfa (A), kırmızı (R), 
yeşil (G) ve mavi (B) bileşenlerinin sahip olabileceği 0-255 aralığındaki değeri içeren diziden oluşmaktadır.

HİLAL BEYZA AKOL

Proje No: 5



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıKODLAMA KODLAMA

115

SENSÖR VE YAZILIM KULLANARAK, ÇOCUKLARIN YAKIN MESAFEDEN TELEVİZYON 
İZLEMELERİNİ KONTROL ALTINA ALMA
Günümüzde ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaşadığı birçok sorun mevcuttur. Çocuklarını belli alışkanlıkların-
dan uzaklaştırmakta oldukça zorlandıkları bilinmektedir. Kitle iletişim araçları da faydalı olduğu gibi zaman 
zaman olumsuz etkileri de olabilmektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili yaşadığı en büyük sorunlardan bi-
risi de küçük yaştaki çocuklarının televizyonu çok yakından izleme istekleridir. Biz bu projemizde bu soruna 
çözüm üretmeye çalıştık.

Televizyonun birçok olumsuz etkisi vardır. Bunun en büyüğü örneği de çocuklarda görülmektedir. Küçük ço-
cuklar televizyonu özellikle çok yakın mesafeden izlemek istemektedirler. Buna bağlı olarak da zamanla bu 
çocuklarda birçok sorun kendini göstermektedir. Ortaya çıkan sorunlardan en büyüğü de çocukların zaman-
la göz problemi yaşamalarıdır.

Biz projemizde çocukların uzaktan televizyon izlemesine yönelik çalışma yaptık. Projemizde küçük yaştaki 
çocukların televizyon ekranına çok yaklaştıklarında kademeli olarak uyarı veren ve sonrasında daha da yak-
laştıkça, yani mesafe azaldıkça kapanan bir sistem tasarladık.

Uygulamamızı mesafe sensörü elemanını ve android yazılımını kullanarak oluşturduk. Bu projemiz sayesin-
de anne ve babaların daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz.

Danışman
Özcan DAVUT

Barış TANRIVERDİ

Tekin KARTAL

Proje No: 6
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Proje No: 7

AKILLI OKUL PANOSU
Okullarımız teknolojik olarak gelişirken bu teknolojinin daha etkin kullanılması için yeni yazılımlara da ihtiyaç 
duyulmaktadır. Akıllı okul panosu da bu yazılımlardan biri olup okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilerin 
arzusu üzerine kodlanan ve web üzerinden çalışan; içerisinde ders programını, nöbetçi öğretmenleri, oku-
lun kaçıncı derste olduğu bilgisini barındıran, slider (fotoğraf) alanı, dersin bitmesine kaç dakika kaldığını, 
YGS ve LYS sınavlarına kalan süreyi, güzel söz veya duyuru alanı olarak kullanılan bir kayan yazı alanına yer 
verilmiştir. Bunların yanında okulun adı, okulun sloganı, logosu, tarih ve saat bilgisini içeren bir yazılımdır.

Yazılımın amacı öğrencilerin ve öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu, duyuru alanı ile idarenin duyurularını 
yazılı bir dil ile iletebilmesi, soru sormak isteyen öğrencilerin aradığı ders öğretmenini daha rahat bulmasını 
sağlama, özetle bilgilendirme amaçlanmıştır.

Yazılımda html, css, php, java, jquery web ve programlama dilleri kullanılarak web tabanlı mysql veritabanı 
üzerine kurulmuş olan kendine özgü kodlanan admin paneli ile yer değiştirilebilir içerikli bir yazılımdır. 8 saat 
ders gören bir okula göre kodlanmıştır.Yazılımın şimdiye kadar 1.0, 1.5, 2.0 ve 3.0 versiyonları mevcut ol-
maktadır. Versiyonlarda kodlamalardaki eksiklikler yeni eklentiler (duyuru, güzel söz, foto galeri) yapılmıştır.

Kodlaması yapılırken fatih projesi kapsamındaki akıllı tahtalarda tarayıcı üzerinde tam ekranda çalışacak 
şekilde 1920*1080 pikselde kodlanmıştır. Yazılım halen okulumuzda kullanılmaktadır. Değerlendirilmiş 
ve üst versiyonlara yükseltilmiştir. Öğretmen, öğrenci ve veliler yazılımdan memnun olduklarını bildirmiş-
ler, okulun en temel bilgilerinin hali hazırda bulunmasının işleyişe önemli katkılar yaptığını belirtmişlerdir. 
Yazılım akıllı tahtalarda istenilirse localhost sunucusu üzerinden (tercih edilmez), istenilirse de web sitesi 
üzerinde (tercih edilir) kullanılabilir.

Sefa Gürkan AVAN

Eyyüb Ahmet YILDIRIM
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SÜRÜCÜYÜ UYANIK TUTMA
Verilere baktığımızda gerek ülkemizde gerek dünya genelinde binlerce insan hayatını trafik kazalarında kay-
bediyor. Bu durumun hem maddi hem de manevi etkileri büyük olmaktadır. Araştırmamızda bulduğumuz 
verilere göre uykusuzluk ve yorgunluktan kaynaklı trafik kazaları hiç de küçümsenecek kadar az olmadığını 
gördük.

Biz de bu kazaların oluşmasını en aza indirebilmek için tasarladığımız projeyi hayata geçirmek istedik. Yaptı-
ğımız bu projeyi direksiyon başındaki uykulu, yorgun uzun yolculuk yapan (tır, kamyon vb. şoförleri) sürücüler 
için yaptık.

Kamera yazılımı opencv’de yazılmıştır. Opencv’ de yazarken Python dilini kullandık. Kameranın düzenli ça-
lışabilmesi için kamerayı Raspberry Pi ile çalıştırdık. Raspberry Pi’nın yazılım kısmında Python dilini kullan-
dık. Arduino ile IMU ve hız ölçtük.Uyarıcı sistemin ses kısmını hoparlör ile ışık kısmını kırmızı LED ışık ile ya-
pılmıştır. Hoparlör ve LED ışığın istediğimiz komutlarda çalışabilmesi için Arduino Uno kullandık. Arduino’da 
C dilini kullandık.

Projenin çalışma mekanizması şöyledir; sürücünün gözleri yol boyunca kamera ile izlenerek belirtilmiş sü-
rede gözler kapalı kalırsa ve sensörlerden gelen veriler de bunu doğruluyorsa uyarı sistemi devreye girer. 
Uyarı sisteminde bulunan ses (hoparlör) ve LED ışıklarla sürücüyü uyandırarak kazanın oluşmasını en aza 
indirgemeyi amaçlıyoruz. Böylece sürücü yolculuğuna kazasız bir şekilde devam etmiş olacak.

Projemizin boyutu çok büyük olmayıp orta boyutlarda sürücüyü seyir halinde iken gözünü rahatsız etme-
yecek kadardır. Bu özellikte projeye avantaj sağlar. Başarılı olduğunu görebilmek için araçta testler yaptık. 
Testlerin sonuca baktığımızda proje, istediğimiz verilere olumlu yönde cevaplar verdi. Ayrıca projenin gelişti-
rilebilir olması ve gelecek vaat etmesi projenin en büyük avantajlarındandır.

Danışman
Hakan BİLİR

Yaşar İDİKUT

Emirhan TAŞTAN

Proje No: 8
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ROBOTİK EL SİSTEMİNİN ÜÇ BOYUTLU EL HAREKETLERİ İLE ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN 
KONTROLÜ - TELETOUCH
Bu çalışmada; gerçek el hareketlerinin üç boyutlu ortamda eş zamanlı olarak robotik el tarafından taklit edil-
mesini sağlayan yazılımın ve mekanik sistemin kurulması amaçlanmıştır. Kurulan sistemde, el hareketleri 
Leap Motion’dan görüntü işleme metodu ile okunmakta, TCP/IP protokolü ile veriler robotik ele ulaştırılmak-
tadır. Uzaktan kontrol edilebilme kabiliyeti ile gerçekleştirilen sistem geliştirilerek; bomba imha teknoloji-
sinde, uzay yüzeyi için tasarlanmış insansız keşif araçlarında, ameliyat robotunun kullanıldığı alanlarda ve 
otomasyon sistemlerinde yeni gelişmelerin önünü açacaktır.

Proje yapımı üç aşamalı olarak planlanmıştır. İlk aşama; kullanıcının el ve parmak değerlerini okumayı ve 
robotun bulunduğu ortam bilgilerini göstermek için C#.net’te hazırlanmış arayüz yazılımını kapsamaktadır. 
İkinci aşama; alınan parmak ve el değerlerinin robot ele internet üzerinden ulaşabilmesi ve aynı zamanda 
TCP/IP protokolü üzerinde görüntü ve sensör bilgilerinin aktarımını yapabilecek Python kodunun yazılma-
sıdır. Son aşama ise servo motorlarını kontrol ve sensör değerlerini okuma amaçlı Arduino platformunun 
gerçekleştirilmesidir. Kullanıcı ellerini ve parmaklarını hareket ettirdiği zaman LeapMotion görüntü işleme 
yöntemini kullanarak el bilgilerini dijital çıktılar olarak vermektedir. Kullanıcı bağlanmak istediği cihazın IP 
adresini arayüzde girdikten sonra karşı cihaza (servera) bağlanılır. Ardından kullanıcının parmak ve el ha-
reketleri hiçbir eldiven ya da sensör kullanmadan robot el tarafından taklit edilir. Sistemde RaspberryPi’a 
bağlı olan Arduino kartından sensör değerleri okunmakta ve OpenCV sayesinde alınan kamera görüntüleri 
birleştirilerek kullanıcı arayüzüne gönderilmektedir. Okunan değerler arayüzde gerçek zamanlı grafikler ola-
rak çizdirilmekte ve kamera görüntüleri Emgu CV aracılığı ile gösterilmektedir.

Projede tasarımı yapılan veri aktarım sistemi kurulmuş ve çalıştırılmıştır. Sistemin geliştirilerek teknolojinin 
farklı alanlarında yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlayacak özelliklere sahip olup, şu an için bomba imha 
robotu olarak geliştirilmeye  devam edilmektedir.

Danışman
Ersin ERTÜRK

Musa Sadık ÜNAL

Proje No: 9
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MEME KANSERİ RİSKLERİ TESPİTİ İÇİN 1/D2 UZAKLIK
VE NİTELİK AĞIRLIKLI K-NN KULLANIMI
Kanser hastalığı dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisidir. Meme kanseri de kanser grubu 
hastalıklar arasında en önemlilerden birisidir. Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanseri hastalığı ve hastalığın 
tespiti ile ilgili birçok bilimsel makale yazılmaktadır. Ancak tıp alanında hastalığın doktor dışı tespiti, tıptaki 
etiketli veri yetersizliği ve söz konusu mevzunun insan hayatı olması dolayısıyla bu alana yönelik çalışmaların 
önü açıktır. Bu önemli sorun hakkında bu makalelerden yola çıkarak proje yapılmıştır.

TÜBİTAK tarafından organize edilen Ulusal Bilim Olimpiyatları’dan Bilgisayar alanında hazırlanan bu önemli 
hastalığın tespiti için projede bu alanda kullanılan algoritmaları optimize etmek ve bu alanda kullanılabile-
cek en optimal algoritmayı ortaya koymak hedeflenmiştir. Ana amaç olarak da meme kanseri için doktorlara 
yönelik bir karar destek sistemi oluşturmak hedeflenmiştir. Projede kullanılan algoritmalar sağlık alanında 
kullanılan veya kullanılabilecek olarak görülen Makine Öğrenmesi alındaki regresyon ve sınıflandırma algo-
ritmalarından seçilmiştir.

Bu amaca dönük olarak anket çalışması alanyazındaki meme kanseri ile doğrudan ilişkili olan değişkenler 
ile tespit edilen kavramlar ile geliştirilmiştir. Bu geliştirilen anket sonuçlarına göre optimize edilmiş algo-
ritma eski algoritmalar ile kıyaslanabilecektir. Böylece meme kanserine yönelik optimal bir karar destek 
sistemi oluşturulmuştur.

Danışman
Duygu TOKGÖZLÜ

Yusuf Miraç UYAR

Mustafa Ege ŞEKER

Proje No: 10
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ROBOTİK EL: KOD-038
Günümüz teknolojisi robotik sistemlere olan ilgiyi artırmış olmakla beraber bu alanda yapılan projelerde gün 
geçtikçe artmaktadır. Hobi olarak yapılan robotik sistemlerin yanında insan hayatını kolaylaştırmak için de 
birçok çalışma yapılmıştır. Bizim gerçekleştirdiğimiz robotik el projesinin de engelli bireylerimiz için özellikle 
işitme engelli ve konuşma engelli yada kendince konuşsa da karşısındaki insanlara derdini anlatamayan 
bireyler için geliştirilmiş çok yönlü bir sistemdir.

Eldivene monte edilmiş MPU6050 gyro (6 eksen ivme) senörü yardımıyla insan elinden alınan konum bil-
gileri, parmak hareketi ve sinirlerin titreşimini algılayan esneklik (flex) sensörlerinin yardımı ile işaret dilini 
anlama sağlanmıştır. İnsan elinin parmaklarının açısal hareketleri ve elinin konumu algılanarak bir mikro-
denetleyici tarafından işlenerek, tft ekran, sd kart modül ve bluetooth hc-04 sayesinde engelli bireylerimiz-
le iletişim sağlanmıştır. Bu robotik eldiven engelli bireylerimizin arasında ve engelli olmayan bireylerimizle 
iletişim sağlamıştır. Robotik eldivenimizin algıladığı hareketler sonucunda hem sesli hem de yazılı olarak 
geliştirdiğimiz kodlar ve programlamalar sayesinde projemiz amacına ulaşmıştır.

Bir “Robotik Eldiven” projesi oluşturulurken geniş bir yelpazeden bakmaya çalıştık. Oluşturulacak olan pro-
jenin her açıdan incelenmesi gerekmektedir. Proje oluşturulurken sadece insanın yaşamını kolaylaştıran fik-
rinin dışına çıkılarak insanların ruh sağlığı, nesneleri iyi kavrayabilmesi, materyalin vücuda uyumlu olması, 
bağımsız hareket edebilmesi, hareketlerin yazıya ve sese dönüşmesi, hareket hızı ve kavrama hassasiyeti, 
küçük bir batarya ile fazla enerjiye ihtiyaç duymadan çalışabilmesini göz önünde bulundurduk.

Proje No: 11
Danışman

Ferhat ÇEKİM

Hakan LATİFOĞLU

Mustafa ÖZPAÇACI
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Danışman
Serkan SAĞLAM

Furkan DURAK

Enis POYRAZ

NFC-GÖZ
Yakın alan haberleşmesi (Near Field Communication - NFC) kısa mesafelerde bilgi alışverişini sağlayan bir 
kablosuz haberleşme teknolojisidir. Bu haberleşme sisteminin en önemli özelliği cep telefonuna entegre bir 
biçimde kullanıma olanak sağlamasıdır.

Günümüzde yaygınlaşmış cep telefonu kullanımı göz önünde bulundurulduğunda NFC birçok kullanım ala-
nında kullanıcılara daha öncesinde üstlerinde taşımak zorunda oldukları kart veya bilet gibi ödeme ya da 
geçiş için kullanılan cihazları kullanmadan zaten sürekli yanlarında taşıdıkları bir cep telefonu ile bu işleri 
yerine getirmelerine imkan vermektedir.

Görme engelli bireyler eğitim ve okuma gerektiren birçok durumlarda yakın zamana kadar brail alfabesini 
kullanmaktaydılar. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte ekran okuma programları, ses ile komut 
sistemleri ve sesli kütüphaneler gibi yöntemlerle hayata daha etkin katılımları sağlanmış oldu.

Yapmış olduğumuz proje ile birlikte NFC teknolojisini kullanarak görme engelli bireylerin yanlış ilaç kulla-
nımlarının önüne geçmek, sağlık alanında kullandıkları ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları-
nı sağlamak ve bu işleri yaparken başkalarının yardımını almadan kendilerine yetebilmelerini sağlamayı 
amaçladık.

Birey telefonunda bulunan uygulamayı aktif ederek ilaç kutusuna yaklaştırarak ilacın kullanım talimatını 
sesli olarak dinleyebilecektir. Bu işlem sırasında herhangi bir uygulamaya girmesi veya bir başkasından yar-
dım alması gerekmeyecektir.

Uygulama otomatik olarak bir web sayfasına yönlenerek sunucu üzerinde bulunan ses kaydını dinletmeyi 
sağlayacak ve süre sonunda kendiliğinden kapanacaktır.

Bu proje çalışmasında NFC kartlarını okuyabilecek bir Android uygulaması yapılmış olup bu uygulama tara-
fından yönlendirilecek bir web sitesi çalışması hazırlanmıştır.

Proje No: 12
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TÜRKÇE PIC PROGRAMLAMA MODÜLÜ (TPPM)
Bu projede ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin ve yeni başlayanların elektroniğe ve program geliştirmeye ilgisini 
artırmak, bu alanda kolay alıştırma yapma ortamı oluşturmak, elektronik devrelerin programlanmasında 
kolaylık sağlamak ve Türkçenin teknolojik sahada daha fazla yer almasını amaçladık.

Projemizin elektronik kısmında 1 adet 18F4550 PIC, bu PIC’i programlamada kullanılmak üzere bir adet 
programlayıcı devre kartı tasarladık. Ayrıca uygulamanın türüne göre devreler tasarlayıp ek aparatlar ile PIC 
devresine bağlantısını oluşturduk.

Yazılım ayağında ise Bilgisayar ortamında Visual Studio isimli editör yazılımında C# dili ile Türkçe yazılacak 
program kodlarının çevrimini yapacak ara yüz tasarımını yaptık.

Derleyici yazılımında giriş çıkış pinleri önceden belirlenerek kullanıcının Türkçe ifadeler ile bu pinleri kontrol 
etmesi sağlanmıştır.

Yazılımın ara yüzünde “çalıştır”butonuna basıldığında PIC’e bağlanmak için bir port açılır ve yazdığımız Türk-
çe kodlara göre PIC’in kontrolü sağlanmış olur. Projede Servo motor ve DC motorlar için PWM sinyali üreten 
3 tane Pinimizde bulunmaktadır bu Pinler sayesinde 3 eksenli robot kol veya hız kontrolü uygulamalarıda 
yapılabilmektedir.

Projemizde şu an Pin kontrolleri, Sensörler, LCD panel ve motor kontrolleri bulunmaktadır. Projemizi daha 
da geliştirerek kablosuz haberleşme modülleri, bluetooth ve birçok diğer kartlar eklemeyi hedeflemekte-
yiz. Bu proje sayesinde ilk ve ortaöğretim öğrencileri yada devre programlama işine yeni başlayanlar fazla 
zorlanmadan Türkçe ifadeler kullanarak programlama ve elektronik kart kontrol mantığını kavrayacak ve 
çağımızda ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen en büyük etkenlerden olan bilgisayar ve elektronik tek-
nolojilerinde üretken yeni nesiller yetişecektir.

Danışman
Murat EĞLENEN

YUSUF BAYRAM

Proje No: 13
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PARABOL SERİLERİNİN EKLEMELİ TOPLAMLAR DİZİSİNİN TERİMLERİ İLE ÜÇGENSEL 
SAYILAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Parabol serilerinin eklemeli toplamlar dizisinin terimleri ile üçgensel sayılar arasındaki ilişkinin ilk adımı 
Temmuz ayında atıldı. Parabol serilerinin eklemeli toplamlar dizisinin tepe noktalarını bulmaya çalıştık, son-
ra bu tepe noktalarını ikişer ikişer birleştirdik. İki noktası bilinen doğrunun eğimi bağıntısından, bu doğru 
parçalarının eğimlerini sırası ile inceledik.

Bu doğru parçalarının eğimlerinin birer üçgensel sayı oluşturduğunu gördük. Daha sonra uzunluklarını bul-
duk. Üçgensel sayılarla ilişkili olduğu görüldü. Dahada ileri giderek bu sefer altlarında kalan yamuk alanla-
rını hesapladık yine üçgensel sayılarla ilişkili olduğunu gördük.

Bu kez parabollerin tepe noktalarını birleştiren doğru parçalarının altlarındaki dik üçgenlerin alanlarını he-
sapladık yine alanların karşımıza üçgensel sayı çıktı.

Araştırmamızda parabolün tepe noktasının koordinatları, iki noktası bilinen doğrunun eğimi, üçgensel sayı-
lar, iki nokta arasındaki uzaklık, yamuğun alanı ve dik üçgenin alanını kullanarak hedefimize ulaştık. Buldu-
ğumuz bu sonuçlar bize parabol serilerinin eklemeli toplamlar dizisinin terimlerinin üçgensel sayılarla ilişkili 
olduğunu göstermektedir.

Umuyoruz ki parabol serilerinin eklemeli toplamlar dizisinin terimleri ile üçgensel sayılar arasındaki ilişki 
yeni yöntemlere ve farklı soru şekillerinin oluşumuna katkı sağlayacaktır.

Danışman
Zeki CEREN

Yağmur SARI

Emrecan AKSOY
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KUVVET FARK ÜÇGENLERİ İLE DİZİLERİN GENEL TERİMLERİNİN FORMÜLÜZASYONU VE 
ASAL SAYILARLA OLAN İLİŞKİSİ
Bu çalışma iki kısımdan oluşur.

Birinci bölüm, genel terimleri basit yada karmaşık olabilen dizilerin genel terimlerini bir yöntem dahilinde 
elde etmeyi amaçlar. Bunda da başarılı olur. Bundan başka, geometri, matematik ve matematiğin tüm uy-
gulama alanlarındaki formüllerin çoğu bulduğum yöntemle elde edilebilmektedir.

İkinci bölüm ise asallarla ilgilidir. İstenildiği kadar büyük asal sayı üretmede düzenli bir formül serisi elde 
etmeyi umut edecek kadar ilerlediğimi düşünüyorum. Böylesi bir formüle hali hazırda ulaşamamın nedeni 
mevcut elektronik hesap yapan aletlerin ve hesap tablosu yazılımlarının sınırlı sayıda basamak üzerinde 
işlem yapıyor olmalarıdır.

Bu çalışma, Kuvvet-Fark Üçgenleri adını verdiğim, Pascal Üçgenine benzer bir yapı üzerine kurgulanmıştır. 
Elde ettiğim tüm sonuçlar bu yapının bir sonucudur.

Yöntemi, bir satır üzerine matris formatında yazılan değişik türden sayıların kuvvetlerinin sağdakinin sol-
dakine farkının bir üst satırı oluşturması şeklindedir. Böylesi farklardan oluşan satırlar küçülerek tek haneli 
satıra indirgenir. Tek haneli son satırın sıfır olup olmamasına  göre işlem sonlandırılır ya da devam ettirilir. 
Elde  edilen değerler yorumlanır.

Yaptığım bu çalışmanın orijinal sonuçlar içerdiğini düşünüyorum. Projem 32 sayfadan oluşmaktadır. 63 
şekil içerir.

Danışman
Kemal ÇELİK

Melih ŞAHİN

Proje No: 2
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ÇİFT MERKEZLİ DÖRTGENLERDE ALAN BAĞINTILARININ
İSPATLARI VE ÇİFT MERKEZLİ DELTOİD
Nicolaus Fuss, Henrich Dörrie, Martin Josefsson, J.C. Salazar, Paul Yiu, Brahmagupta... gibi matematikçile-
rin çalışma konusu olarak seçtiği çift merkezli dörtgenler, hem iç teğet çembere hem de çevrel çembere aynı 
anda sahip dörtgenlerin özel adıdır. Bu sebeple çevrel çemberini ve iç teğet çemberinin tüm özelliklerine  
sahiptir.

Karşılıklı köşe açıları, birbirlerinin bütünler açılarıdır, karşılıklı iki kenarların toplamları birbirlerine eşittir, te-
ğet noktalarından uzatılan kirişlerin kesiştikleri yerdeki  açı  dik  açıdır, alanı kenar uzunluklarının çarpımları-
nın kareköküne eşittir. Bazı özel durumları ise; kare, çift merkezli deltoid ve çift merkezli yamuktur. Projemde 
ise çift merkezli deltoidlere yer verdim.

Araştırmamda çift merkezli dörtgenin alan bağıntılarını şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir şekilde ispat-
ladım. Yeni bir formül bulamamakla birlikte olan bağıntılara farklı bakış açıları getirdim.

Özellikle çift merkezli dörtgenin çevrel çemberinin merkezinden kenarlara indirilen dik uzunluklarla herhangi 
bir çalışmaya rastlamamıştım. Bu konuda bilinen alan bağıntısını farklı şekilde ele alarak yazdım. Aynı za-
manda çevrel çemberin merkezinden kenarlara indirilen uzunluklar arasında da bir bağıntı bulmuş  oldum.

Danışman
Ender ÖZDEMİR

Mehmet Emin ÖZTÜRK

Proje No: 3
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ÜÇGENİN TEĞET NOKTALARI İLE OLUŞAN ALAN BAĞINTILARI,
DOĞRUSALLIK VE NOKTADAŞLIK İLİŞKİLERİ
Düzlem geometrinin temel şekillerinden biri olan üçgen ile ilgili yapılmış bir çok inceleme, çıkarılmış bir çok 
sonuç bulunmaktadır. Bulunan her sonuç, farklı inceleme alanları açmakta ve yeni bulguların elde edilme-
sine öncü olmaktadır.

Üçgenlerin kendilerine has özel noktaları ve özel doğruları vardır. Günümüzde üçgene has olan yüzlerce özel 
nokta ve özel doğru tanımlanmış ve bunların kendi aralarında ki ilginç ilişkiler ortaya konmuştur.

Bu çalışmada bir üçgenin teğet çemberlerinin değme noktaları ile bu çemberlerin merkezlerinin ve üçgenin 
açıortay, kenarortay, yükseklik ayaklarının farklı seçimleri ile oluşturulan çokgensel bölgelerin alanları ara-
sında eşitlik veya eşitsizlik durumları elde etmek, ayrıca bu noktaları kullanarak çizilen doğrular için nokta-
daşlık ve oluşan kesim noktaları arasındaki doğrusallık ilişkilerini göstermek amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle üçgenin özel doğruları ve bu doğruların üçgenin kenarları ve açıları 
ile olan ilişkileri ele alınmış ayrıca üçgenin teğet çemberlerinin merkezleri ve teğet noktalarının özellikleri 
incelenmiştir. Yapılan incelemelerin sonucunda elde edilen bulgular iki bölümde ele alınmıştır. Birinci bö-
lümde; oluşturulan bölgeler arasındaki alan eşitlikleri ve alan eşitsizlikleri gösterildi. Bu ilişkileri elde eder-
ken üçgende temel alan bağıntıları, Routh teoremi ortalama eşitsizlikleri, Euler eşitsizliği gibi özelliklerden 
faydalanıldı. İkinci bölümde de doğrusal olan noktalar ile noktadaş olan doğrular belirlendi. Doğrusallık 
ve noktadaşlık ilişkilerinin ispatları için Ceva, Menelaus ve Desargues teoremleri ile homoteti özelliğinden 
faydalanıldı.

Danışman
Erhan ERDOĞAN

İzzet ŞARK

Proje No: 4
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Proje No: 5

VEKTÖREL TABANLI ŞİFRELEME
Bu çalışmada Türkçe dilinde açık bir mesajı, vektörel temelli bir teknikle şifreleyerek gizli bir mesaja ve deşif-
re ederek yeniden açık bir mesaja dönüştürmeyi içeren bir kriptoloji uygulaması geliştirmek amaçlanmıştır. 
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda bir kriptoloji uygulaması geliştirilmiştir.

Bu uygulama şu ilkelere dayalı olarak geliştirilmiştir: Mesajlaşma dili Türkçedir; Türkçe kelimelerdeki harf 
sıklığına ilişkin istatistiki veriler şifrelemenin daha etkin olması amacıyla değerlendirilmiştir; şifreleme vek-
törel temele dayalıdır; şifreleme ve deşifreleme sürecinde vektörlerde iç çarpım ve asal sayıların özellik-
lerinden yararlanılmıştır; şifrelemenin dayanıklı olması amacıyla kriptanaliz incelemesi yapılmıştır. Sonuç 
olarak, çalışmada vektörel temelli olarak vektörlerin iç çarpımına dayalı olarak şifreleme yapılabildiği bulun-
muştur. Deşifreleme sürecinde doğal sayıların çarpanlarına tek türlü ayrılmasının ve konum referanslarının 
şifrelenmiş metni net olarak deşifre etmeyi sağladığı anlaşılmıştır.

Şifreleme süreci sonrasında kriptanaliz incelemesi yapılmasının, anahtarın zayıf noktalarının farkedilmesi-
ne ve daha nitelikli bir şifreleme sağlanmasına yardımcı olduğu bulunmuştur. Kriptanaliz çerçevesinde vek-
törlerin iç çarpım eşitliği ve asal sayı özelliklerini kullanarak geliştirilen anahtar, daha sonra permütasyon 
fonksiyonu ve rastgele permütasyon seçimi ile şifreleme daha dayanaklı hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu ça-
lışmada geliştirilen kriptolama anahtarının güçlü yönleri olarak üretilen şifre taşıyıcı vektörün (mesaj vektö-
rü) bileşen sayısının değişkenliği, vektörel işlemlerin-asal çarpan işlemleri ile harmanlanması gösterilebilir.

Şifrelemenin diğer bir güçlü yönü, kelimelerin harflerinin doğrudan bir şifrelenişini içermediğinden harf fre-
kans analizini güçleştirmesidir. Şifre çözücüler için ayrıca yanıltıcı bir nokta olarak asal sayıların konumları-
nın verildiği mesaj vektöründe kelimelerdeki harf tekrarlarında dahi asal sayıların sıra numaralarının ilerletil-
mesidir. Bu da harf-frekans analizi yaparak şifrelemeyi çözme girişiminde bulunanların işini güçleştirecektir.

Danışman
Yusuf SÖZER

Aslı TOPRAK

Hanife ARSLAN
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EĞRİLERİN SINIRLADIĞI ALANLARDA YERLEŞEN KAFES NOKTALARININ SAYISI
Literatürde kafes noktalarının sayısını bulma konusunda çalışmalar olduğunu gördük ve bu yapılanları geliş-
tirmek adına kafes nokta sayısı ve eğri kavramlarını bu projede buluşturmak için çalışmalara başladık. Bizim 
çalışmamızın amacı başta parabolik olmak üzere farklı eğrilerin doğrularla ve eğrilerin yine eğrilerle oluş-
turduğu alanların barındırdığı kafes noktalarının sayısının hesaplanabileceği genel  formüllere ulaşmaktı.

f(x)=𝑥𝑛 parabol fonksiyonu ile f(x) = nx (𝑛 ∈ 𝑍+) şeklindeki doğrusal fonksiyon grafikleri çizildiğinde 
sınırlanan alan içine yerleşen kafes nokta sayısını belirleyecek bir formül geliştirdik. Farklı 𝑛 ∈ 𝑍+ değerlerini 
formülde yerine koyarak kafes noktası sayısı dizilimi yapmayı başardık ve bu dizilimi tablo haline getirdik. Bu 
formülün, kesim noktalarının koordinatları tam  sayı olan 𝑦 = 𝑎𝑥2+𝑏𝑥+𝑐  eğrisi  ile y=mx+n doğrusunun 
sınırladığı alan içine yerleşen kafes noktaları sayısının bulunması ve 𝑦 =  𝑎1𝑥2+𝑏1𝑥+𝑐1 eğrileri ile 𝑦=
𝑎2𝑥2+𝑏2𝑥+𝑐2 eğrilerinin sınırladıkları alan içine düşen kafes nokta sayısı bulunurken de kullanılabileceği 
belirlendi. Ayrıca √𝑛 ∈ Z olmak üzere y=𝑥3 eğrisi ve y=nx doğrularının sınırladığı alan içine yerleşen kafes 
noktası sayısı için de bir formül geliştirilmiştir. Bu genellemelere ulaşabilmek hertürlü eğri için bu tür bir 
çalışmanın yapılabileceğinin göstergesi olmuştur.

Danışman
Esden YILMAZ

Cem Bora GEMİCİOĞLU

Emre ÇİFÇİ

Proje No: 6
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Danışman
Fatih Rıza ÇELİK

GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Matematik alanında eşitsizlik konusu oldukça ilgi çekici olmuş ve olimpiyat sorularında öğrencilere sorul-
muştur. Özellikle daha güçlü eşitsizlikler bulmak her zaman  matematikçilerin araştırma konusu olmuştur. 
Bu çalışmada karşımıza çıkan cebirsel eşitsizlik ile geometrik eşitsizliği, Cauchy-Schwarz eşitsizliğini kul-
lanarak başka bir eşitsizlik elde  ettik. Elde ettiğimiz eşitsizlik ile üçgen içinde alınan bir noktanın köşelere 
olan uzaklığı ve kenar uzunlukları ile ilgili önceden bulunmuş eşitsizlikleri daha kolay bir yolla elde ettik. 
Ayrıca farklı değişkenler kullanarak yeni eşitsizliklerde elde ettik. Bu eşitsizlik ile üçgende minimum değer 
hesaplama tarzı sorulara da kolaylık getirdiği görülmektedir. Daha farklı değişkenler kullanılarak, örneğin 
yükseklik, açıortay, kenarortay, diğer trigonometrik fonksiyonları da kullanarak farklı ve ilginç eşitsizlikler 
elde edilebilir. Özellikle olimpiyat çalışmaları için güzel eşitsizlik sorularının kullanımında kullanılabilir.

P, ABC üçgeninin düzleminde bir nokta olsun. x, y, z negatif olmayan gerçel sayılar ve |AB| = c, |AC| = b, 
|BC| = 𝑎 kenar uzunlukları olmak  üzere;
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Bu eşitsizliği kullanarak elde ettiğimiz bazı ilginç eşitsizlikler;
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Yakup AKBULAK

Veysel AKTAŞ

Proje No: 7



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıMATEMATİK MATEMATİK

131

GEO-MODÜLER SİSTEM İLE KRİPTOGRAFİK YENİ BİR KODLAMA TEKNİĞİ
Günümüzdeki en büyük problemlerden biri özel hayatın ve özel görüşmelerin güvenliğindeki açıklardır. Bu 
hem kişisel hem de toplumsal hayatta büyük bir tehdit unsurudur. İstihbarat bilgileri gibi devlete özel bil-
gilerin ya da daha basitleştirecek olursak kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerin çalınması çok büyük bir 
problemdir.

Kriptografi alanında gün geçtikçe gelişmeler olsa da şimdiye kadar geldiğimiz noktada mükemmel bir şifre-
lemeden bahsetmek mümkün değildir.

Bu projeye genel olarak bakıldığında; projemiz matematiğin modüler aritmetik(Kongrüanslar) ve geometri 
konularından yardım alarak olabilecek en yüksek seviye şifrelemeyi oluşturmayı amaçlamıştır.

Projenin Spesifik Amacı; Yeni oluşturulan bir şifreleme tekniği ile, veri ne olursa olsun, onu şifrelemek ve 
gerektiğinde geri dönüştürmesini sağlamaktır. Ancak bu sistemin gerçekleşmesi sırasında, verilerin kötü 
niyetli yazılımlarca ele geçirilmesini engellemekte sistemin önemli ve ayırt edici özelliklerinden biridir.

Projede bol bol sayısal verilerden yararlanılmış hatta yeni bir sayı dizisi ortaya konulmuştur.

Projeyi Üç kısma ayırmak mümkündür. Bunlar; projenin temelinin atıldığı Geo-Modüler Şekiller Düzeneği (İlk 
Kısım), Projenin geliştirilerek yüksek sayılarda işlem ve şifrelemenin gerçekleştirildiği Geo-Modüler Algorit-
ma (İkinci Kısım) ve bu yöntemlerin birleştirildiği şifreleme kısmıdır (Son Kısım).

Danışman
Ömer KARADAĞ

Bora PİRSELİMOĞLU

Muharrem B. BAYRAKLI

Proje No: 8
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Proje No: 9

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA KULLANILARAK TARIM ALANLARI İÇİN MAKSİMUM KAR 
MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ, KONYA ÖRNEĞİ
Tarım, Türkiye ekonomisinde büyük bir role sahiptir. Bilinçli ekimin yapılamaması, tarımın gelişimi önündeki 
en büyük engeldir. Bu bağlamda belirlenen bir tarımsal arazi üzerinde, ekilen tarım ürünlerinden daha fazla 
kazanç sağlamak için hangi tarım ürününe ne kadar arazi ayrılması gerektiği doğru tespit edilmelidir. Birçok 
ticari alanda yapısal sorunların  çözümünde matematiksel programlamalardan yararlanılırken tarımdaki ör-
nekler oldukça  azdır. Projede Türkiye’nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Konya ili ele alınmıştır. 
Konya’da yetiştirilen ürünlerden elde edilecek kârı maksimize etmek için ürünlere ayrılması gereken alan 
dağılımlarının hesaplanması hedeflenmiştir.

Konya’da yetişen 10 tane ürün tespit edilmiştir ve ekimlerinin yapıldığı 10.953.429 dekarlık arazi üzerin-
de çalışılmıştır. Her ürün için karar değişkenleri belirlenerek maksimum amaç fonksiyonu oluşturulmuştur. 
Mahsullerin üretimi için harcanacak masrafları (işçi sayısı,  mazot masrafları vb.) minimum düzeyde ve sağ-
layacakları katkıları maksimum düzeyde tutarak kısıt denklemleri kurulmuştur. Konya ili örneği için oluştu-
rulan amaç fonksiyonu ve kısıtlayıcı denklemler Lindo programında çözümlenerek maksimum kârı oluşturan 
tarım alanlarının dağılımına ulaşılmıştır.

Bu projede, sulama yapılarak yetiştirilen mahsullerden üzerinde çalışılan 10.953.429 dekarlık arazinin; 
%23,10’una buğday, %4,25’ine kuru fasulye, %1,74’üne patates, %6,53’üne şeker pancarı, %0,27’sine 
ayçiçeği ekilerek ve yine aynı arazinin; %40,81’inde buğday %15,43’ünde arpa, %1,00’inde mercimek ve 
%0,001’inde ayçiçeği, sulama yapılmadan yetiştirildiğinde maksimum kârın elde edilebileceği hesaplan-
mıştır. Düşük kazanç getiren nohut ekimine alan ayrılmamıştır. Kullanılan doğrusal programlama sayesinde 
toplamda %19,2’ lik fazladan kazanç elde edilebileceği hesaplanmıştır.

Sonuçlar tarım alanlarının ekim planlaması için doğrusal programlama modeli kullanıldığında daha fazla 
kazanç sağlanabileceğini göstermiştir. Oluşturulan model, Türkiye’nin farklı tarım alanlarına sistemli bir şe-
kilde uyarlanarak ciddi ekonomik kazançlar elde edilebilir.

Danışman
Ersin ERTÜRK

Vildan BAŞ

Zeynep Zulal KARAKAŞ
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MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERDEKİ SAKLI ÖRÜNTÜ
Bu projede olimpiyat çalışmalarında ve üniversite giriş sınavlarına yönelik sorularda karşılaşılan tam sayılar 
kümesinde, mutlak değerli denklem ve mutlak değerli eşitsizliklerin çözüm kümeleri alıştırmalarından yola 
çıkılmıştır. Bu tür soruları çözmek için genel  bir formül bulunması hedeflenmiştir. 

Tam sayılar kümesinde, değişkenlerin mutlak değerlerinin toplamının negatif olmayan bir tam sayıya eşit 
olduğu denklem ve eşitsizliklerin çözümünde örüntüler fark edilmiş ve bu örüntüler toplam sembolü altında 
ifade edilmiştir. Bu örüntülerin elde edilme sürecinde tekrarlı permütasyon ile kombinasyon kullanılmış ay-
rıca işaret faktörü de göz önünde bulundurularak çözüm sayısını veren formüller elde edilmiştir.

| x1 | +  | x2 | x3 | +.......+ | xk | = n denkleminde ve | x1 | +  | x2 | x3 | +.......+  | xk | ≤ n eşitsizliğinde çözüm kü-
melerinin eleman sayısı bulunurken burada geçen k ve n’nin birbirine göre durumları ayrı ayrı incelenmiştir. 
Toplam sembolü kullanılarak uzun ifadeler sade ve anlaşılır bir forma getirilmiştir. Toplamsal ifadeler toplam 
sembolü altında yazılırken Gauss toplam formülü ayrıca ardışık doğal sayıların kareleri toplamını veren for-
mül de kullanılmıştır. Elde edilen bu formüller projenin çıkış noktası olan alıştırmalar üzerinde denenmiştir. 
Bu  çalışmada yer alan toplamsal ifade yerine çarpımlar oluşturularak denklem veya eşitsizlik üzerinde çalı-
şılabilir ayrıca bu denklem ve eşitsizlikler geometrik olarak da incelenebilir.

Bununla birlikte x1, x2, x3,......., xk tam sayıları özel koşullar altında incelenebilir.

Danışman
İsmet BAYKAL

Ege FAKI

Kaan CAN

Proje No: 10
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TANJANT Q_MATRİS
Matematikte en çok karşılaştığımız ve öğrencilerin en çok zorlandığı konulardan biri trigonometridir. Günlük 
hayatta karşımıza çıkan bu kadar önemli bir konu, bilinen formüller üzerinde işlem yapıldığında çok kar-
maşık ve uzun haller alabilmektedir. Trigonometrik fonksiyonlardan biri olan tanjant fonksiyonunu belirli 
açılarla bilinen formüllerle incelemek yerine, daha kolay bir formülizasyonu Fibonacci dizilerini inceleyerek 
bulmaya çalıştık. Tanjant fonksiyonunu Fibonacci dizisinin özel bir hali olan Pell denklemlerine benzettik. 
Pell denklemlerine benzettiğimiz bu tanjant fonksiyonunu Q matris ya da bilinen diğer adıyla Fibonacci nin 
altın matrisinin özel bir formunu elde ederek hesaplama işlemlerinin daha kolay bir şekilde yapıldığı matris 
işlemleri ile tanjant fonksiyonunun işlemlerinin matrisler üzerinde hesaplanabileceğini gösterdik. tan(nα) 
için bulduğumuz formül tan(α)=x dönüşümü yapıldığında

                                                    tan(nα)=[ 1 𝑥𝑥
−𝑥𝑥 1]

𝑛𝑛−1
.[𝑥𝑥1] 

dir. Dikkat edilirse bu formül ile tan(nα) fonksiyonu sadece tan(α) cinsinden yazılabilir. Bu sayede tan(nα) 
için daha hassas bir şekilde hesaplama yapılabilir. Benzer bir çalışma trigonometrideki diğer fonksiyonlar 
üzerinde yapılabilir.

Danışman
Gökhan KUZUOĞLU

Aleyna ŞEN

Muhammet H. OYNAK

Proje No: 11
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MORLEY TEOREMİNE DÖRTGENLERLE FARKLI BİR BAKIŞ
Projemizde, Morley teoreminin özel dörtgenlerde, uygulana bilirliğini araştırdık. Projemizin birinci teoremin-
de kareyi inceledik. Teoremi uyguladığımızda tekrar bir kare elde ettik ve kenarları arasındaki oranı bulduk. 
İkinci teoremimizde eşkenar dörtgeni inceledik. Teoremi eşkenar dörtgene uyguladığımızda, dikdörtgen 
elde ettik. Eşkenar dörtgenle, dikdörtgen arasında alan ve uzunluk bağıntıları bulduk.

Üçüncü teoremde tekrar bir eşkenar dörtgen seçtik. İkinci teoremi devam ettirdik ve dikdörtgene teoremi uy-
guladığımızda yine bir eşkenar dörtgen elde ettik. İçte oluşan eşkenar dörtgenin, dıştaki eşkenar dörtgenle 
olan kenarları arasındaki bağıntıyı bulduk. Bu teorem uygulamasını n defa uygulayıp en içte oluşan eş kenar 
dörtgenin dar olan iç açısını en dıştaki eşkenar dörtgenin iç açısı türünden yazıp bunu genelledik.

Sonra bu genellemeden yararlanarak en içte oluşan eşkenar dörtgenin kenarının, en dıştaki eşkenar üç-
geninin kenarına olan oranını bulduk ve genelledik. Daha sonra uygulamayı sonsuz defa yaparsak diyerek 
genellediğimiz açı bağıntısının n sonsuz için limitini aldık ve sonsuzda oluşan eşkenar dörtgenin bir kareye 
dönüşeceğini gösterdik. Dördüncü teoremimizde. İkizkenar yamuğu inceledik. Teoremi uyguladığımızda olu-
şan dörtgenin deltoid olduğunu gördük.

İkizkenar yamuğun taban açısını özel durumlarda incelediğimizde içeride eş kenarlı bir sekizgenin oluştuğu-
nu gösterdik. Oluşan deltoid in alanı ile yamuğun alanını genelde ve özel durumlarda inceledik ve oranlarını 
bulduk. İkizkenar yamuğun içinde oluşan deltoid ile yamuk arasında çeşitli bağıntılar bulduk, bunları özel 
durumlar arasında inceleyip yeni bağıntılara ulaştık.

Projemizde izlediğimiz yol çoğunlukla doğrudan ispat ve karşılaştırma yöntemleridir. Projemizde bulduğu-
muz bu sonuçların, bu alanda yapılacak yeni çalışmalara, örnek olacağını düşünüyoruz.

Danışman
Erkan ÖZAL

Buse GÜL

Damla ENGÜR

Proje No: 12
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Proje No: 13

N TANE N DOĞAL SAYININ ARDIŞIK OLARAK YAN YANA YAZILMASIYLA OLUŞAN 
RAKAMLAR DİZİSİNİN GENEL TERİMİ
Bu projede ilk n doğal sayının belirli pozitif tam sayı kuvvetleri toplamını n değişkenine bağlı bir polinom 
olarak ifade edip, genel formülün bulunması amaçlanmıştır.

Genel Formüller:

Doğal sayıların belirli bir pozitif k tamsayı kuvvet dizisinin ilk n terim toplamı n değişkenine bağlı bir Polinom 
olarak ifade edildi. Bu polinomun derecesi k+1 dır.

Bu yöntem sayma sayılarının daha büyük pozitif tam sayı kuvvetlerine de uygulanabilir.

Fakat eşitlikleri düzenlemek için birçok cebirsel işlem yapmak gerekir.

Danışman
Mustafa AKKUZU

Hasan ELBEY

Yıldız HASBALTACI
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ÇOKLU TERAZİ KURAMI - GENEL TARTMA FONKSİYONU VE SONUÇLARI
Ortaokul ve lisede yaptığım matematik olimpiyatı çalışmaları sırasında rastladığım terazi problemlerini ge-
nelleyerek daha önce hiç düşünülmemiş yeni bir kuram ve genelleştirilmemiş yeni bir soru tipi oluşturdum.

Çok kollu terazi kuramı;

• m adet kefesi bulunan bir terazimiz olsun.

• Bu terazi, tartma işlemi sonucunda kefelerindeki ağırlıkları; ağır olan kefe daha hafif kefeden alçakta 
olacak şekilde yükseltisini değiştirir.

• Bu terazi kuramı tamamen benim tasavvur ettiğim bir teoridir. Yapılan literatür taraması sonucu böyle bir 
teraziye rastlamadım.

Genel tartma fonksiyonu (GTF);

A. Çift kollu terazi, özdeş n nesne biri diğerlerinden farklı

B. m kollu terazi, özdeş n nesne biri diğerlerinden farklı

C. Üç kollu terazi, özdeş n nesne ikisi diğerlerinden farklı kendi aralarında özdeş 

Olmak üzere üç farklı başlık altında GTF’yi hesapladım ve ispatladım.

Sonuçları;

i. Üniversiteye geçiş sınavında veya ulusal bilim olimpiyatlarında sorulabilecek yeni bir kombinatorik soru-
su oluşturuldu.

ii. Yeni soru tipleri geliştirilebilecek çok kollu terazi kuramı ortaya atıldı.

iii. Kullanışlı değerler için genel tartma fonksiyonunun sonuçları bulundu.

Halil Salih ORHAN

Proje No: 14
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Proje No: 15

DÜZGÜN ÇOKGENLERDE Kn TAM ÇİZGESİNİN UZUNLUĞU,
EULER TURU VE GEZGİN SATICI PROBLEMİ.
Projemizin amacı bir düzgün çokgende Euler turunun uzunluğunu hesaplamak ve Gezgin satıcı güzergah 
uzunluklarının kaç farklı değer aldığını bulmaktır. Yaptığımız çalışmanın farkı diğer çalışmalarda Euler turu-
nun uzunluğu kenar sayısı olarak verilmişken biz düzgün çokgenin bir kenarının uzunluğu türünden trigono-
metri kullanarak hesapladık. Graf teorisi, çizge teorisi veya çizit teorisi grafları inceleyen matematik dalıdır.

Her kenardan tam bir kez geçen ve başladığı noktaya geri dönen yolculuklara Euler turu denir. Euler turu olan 
çizgelerin tek parça ve her noktasının çift dereceli olması gerekir.

Kapasite kısıtlamasının olmadığı tek bir araçlık klasik Hamilton turlu problem Gezgin satıcı problemidir.Gez-
gin satıcı problemi, en önemli algoritma problemlerinden biridir. NP- Tam olan problem şu şekildedir:

– Bir gezgin satıcı mallarını n farklı şehirlerde satmak istiyor.

– Satıcı bu şehirleri mümkün olan en kısa şekilde ve her bir şehre maksimum bir kere uğrayarak turlamak istiyor.

Problemin amacı, satıcıya en kısa yolu sunabilmektir.

Sonuç ve Tartışma

• Köşe  sayısı   n   olan   düzgün   çokgenin   oluşturduğu   Kn   tam çizgesinin  tüm kenarlarının toplam uzunluğu 
aynı zamanda Euler turunun uzunluğu; a çokgenin bir kenarının uzunluğu olmak üzere �.�
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 dır.

• Çokgenin en uzun köşegeninin uzunluğu x olmak üzere Euler turunun uzunluğu 
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olarak da yazılabilir.

• Köşe sayısı n=2k+1 olan düzgün çokgende tüm köşelere uğrayan turlar (gezgin satıcı)  C(3k,k-1) si kadar 
farklı uzunluk vardır.

• Düzgün çokgen üzerindeki gezgin satıcı turlarının en küçüğü çokgenin çevre uzunluğudur.

Danışman
Eray KANPAK

Sinem ULU

İrem BOLAT
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DÜZGÜN ÇOKGENLERDE BİRİNCİ TAMAMLAYICI TEĞET ÇEMBERLER
Herhangi bir düzgün n-genin iç teğet çemberi ile arasında kalan boşluklara çizilecek en büyük yarıçaplı n 
adet çemberlere düzgün n-genin birinci tamamlayıcı iç teğet çemberleri denir. Bu çemberler düzgün n-ge-
nin iki kenarına teğet iken, iç teğet çember ile bir noktada değme noktası mevcuttur. Herhangi bir düzgün 
n-genin çevrel çemberi ile arasında kalan boşluklara çizilecek en büyük yarıçaplı n adet çemberlere düzgün 
n-genin birinci tamamlayıcı dış teğet çemberleri denir. Bu çemberler düzgün n-genin bir kenarına teğet iken, 
çevrel çembere bir noktada değme noktası mevcuttur. Yukarıdaki gibi tanımladığımız tamamlayıcı teğet 
çemberlerle düzgün n-gen arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere bu çalışmayı yaptık.
Öncelikle kenar uzunluğunu a birim aldığımız eşkenar üçgen, kare, düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün 
yedigen, düzgün sekizgen çizdik. Bu düzgün çokgenlerin sırasıyla iç teğet, çevrel ve birinci tamamlayıcı çem-
berlerini çizerek her birinin yarıçapını a cinsinden veren formülleri bulduk. Bahsettiğimiz düzgün çokgenleri 
tekrar çizerek, bu düzgün çokgenlerin birinci tamamlayıcı iç teğet çemberlerinin merkez noktaları birleştiri-
lerek oluşturulan çokgenlerin alan formüllerini a cinsinden bulduk. Aynı işlemi birinci tamamlayıcı dış teğet 
çemberlerin merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşan çokgenler ile birinci tamamlayıcı iç ve dış teğet çem-
berlerin merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşan çokgenler için uyguladık. Elde edilen formülleri genelleyerek 
düzgün n-gen için genel formüller elde ettik. Düzgün çokgenleri Cabri II Plus programıyla çizerek elde etti-
ğimiz cebirsel formüllerin sağlamasını yaptık. Çalışma boyunca kullandığımız ifadelerin karşılığını yazalım.
a : düzgün n — genin bir kenar uzunluğu
r : düzgün n — genin iç teğet çemberinin yarıçapı
R : düzgün n — genin çevrel çemberinin yarıçapı
ri : düzgün n — genin 1. tamamlayıcı iç teğet çemberlerinin yarıçapı
rd : düzgün n — genin 1. tamamlayıcı dış teğet çemberlerinin yarıçapı
Elde ettiğimiz sonuçları aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

Bir kenar uzunluğu a birim olan düzgün bir n- genin; iç teğet çemberinin yarıçapı ile çevrel çemberinin yarı-
çapının  a cinsinden ifadesi;

 

Danışman
Ali İhsan BORAN

Özge Dilay ÖRÜM

Proje No: 16
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Proje No: 17

İKİ KENARLI EĞRİSEL ÇOKGENLER
“İki tanımlı eğrinin iki noktada kesişmesi ile oluşan simetrik ve konveks iki kenarlı eğrisel çokgenler ve olu-
şan açılar için kurallar geliştirebilir miyiz?” sorusuna açıklayıcı cevaplar bulmak için yaptığımız araştırmalar 
ile elde ettiğimiz veriler anlamlandırılıp açıklanacaktır. İki eş çemberin iki noktada kesişmesi ile oluşan iki 
kenarlı eğrisel çokgenler üzerinde ilginç sonuçlar bulunacaktır. Kaynaklarda pek yer bulmayan iki tanımlı eğ-
rinin iki noktada kesişmesi ile oluşan eğrisel çokgenler kavramını işleyerek geometri alanına katkı sunmak, 
temel amacımızdır.

Kullanılan Yöntem ve Sonuçlar:

Eş iki çemberin herhangi iki noktada kesişmesi ile oluşan şekli iki kenarlı eğrisel çokgen olarak tanımladık.

P ve  P noktalarında kesişen çemberlerin oluşturduğu iki kenarlı eğrisel çokgeni P'P yaprağı şeklinde isim-
lendirdik.

P'P yaprağının oluşum özellikleri ile üzerinde ki açılar için bağıntılar oluşturduk. Kosinüs teoremini  P'P  yap-
rağının eş açılarının hesabı için kullandık.

Bir yaprak için kesişme açısı, asal ve yedek eksen tanımlayarak çeşitli özellikler ifade ettik.

P'P yaprağında çevre, alan, hacim hesabı yaptık. P'P yaprağının iç açılar toplamının değer aralığını belirle-
dik.

Danışman
Mehmet ARSLAN

Ece BALANLI

Öykü Selin TOPRAK
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KOSİNÜS TEOREMİ İLE ŞİFRELEME
Elektronik aletler ve internetin yaygınlaşması ile kişiye özel bilgiler günümüzde çok kullanılmaktadır. Bu bil-
gilerin başkalarının eline geçmemesi için bunlar kullanıldıkları ortamlarda şifrelenerek karşı tarafa iletilirler. 
Aslında şifreleme işlemleri çok eski yıllardan beri kullanılmakta olup dünyada bazı savaşların seyrini değiş-
tirmiştir.

Hepsi olmasa da şifrelemenin temelinde matematiksel bağıntılar vardır. Asal sayılar 1 ve kendinden başka-
sına bölünmediklerinden şifrelemede önemli bir yere sahiptir.

Biz de bu çalışmamızda kosinüs teoremi ve asal sayıları kullanarak bir şifreleme algoritması geliştirmeyi 
amaçladık.

İlk olarak üçgende kenar uzunlukları şartını sağlayan üç büyük asal sayı seçtik. Üçgenin kenar uzunlukları 
olan asal sayıları alıcı ve göndericiye iletmede RSA şifreleme sistemini güvenli kılan iki asal sayının çarpımı-
nın çarpanlarına ayrılamamasının zorluğu ilkesinden faydalandık

Kenar uzunlukları Küçükten büyüğe doğru sıralanmış asal sayılardan oluşan üçgende  en küçük iki dar açı-
nın kosinüslerinin virgülden sonraki kısımlarını en küçük açıdan başlamak üzere alt alta yazarak düşey oku-
ma ile karakter madundaki karşılıklarından oluşan bir şifre anahtarı elde ettik.

Türkçe alfabeye boşluk yerine kullanılan (—) sembolü ve rakamlar ekleyerek 40 karakterden oluşan tablo 
oluşturduk. Tabloyu, 0 ile 39 arasındaki tamsayılarla eşlenen karakterden başlayan karakter satırları alt alta 
yazarak oluşturduk.

Tabloda hata yapmamak için tablonun üzerine yapıştırılmış olduğu silindir şeklinde bir alet tasarladık.

Sistemimizin hızlı çalışması, yeni asal sayılar seçerek değişik şifre anahtarı elde edilebilmesi, düz metinden 
farklı harflere şifre metinde aynı harfin gelme durumunun olması, şifre anahtar boyutunun istenilen kadar 
seçilebilmesi sistemimizin avantajları olup bunlar, başkaları tarafından metnin deşifre edilmesini son dere-
ce zorlaştırmaktadır.

Danışman
İdris YALÇIN

Nazlı Nur ÇAĞLIYAN

Seda ŞAHİN

Proje No: 18
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MODÜLER KALAN SINIFTA ÇARPIM TABLOLARI VE SONUÇLARI
Modüler aritmetik sayılar teorisinin oldukça önemli konularından biridir. Literatür taramaları sonucunda, 
Modüler kalan sınıflarda toplama işlemine göre yapılan tabloların sıkça kullanıldığı, ancak çarpım tablo-
larının pek kullanılmadığı görüldü.Biz bu proje çalışmasında farklı olarak modüler kalan sınıflarda çarpım 
tablolarını inceledik.

Okulumuz matematik olimpiyat çalışma takımımız ile yaptığımız problem çözme saatlerinde karşılaştığımız 
TÜBİTAK (2010). 18. Ulusal Matematik Olimpiyatında sorulmuş bir sorunun çözümünden hareketle Mod m 
de m nin asal olma ve asal olmama durumlarına göre çarpım tabloları yaparak kalan sınıflarının devirli olma 
ve olmama durumlarını inceledik.

Denkliklerini çözmemize yardımcı olacak modüler kalan tabloları geliştirdik, bu tablodaki kalanlar arasında-
ki ilişkileri inceledik ve bu ilişkiler yardımıyla modüler aritmetikteki işlemlere yeni bir bakış açısı getirdik.Yine 
modüler kalan sınıfta çarpım tabloları oluşturarak bölme işlemi,çarpım tablolarındaki devir uzunluklarını 
Euler Phi fonksiyonu, Wilson Teoremi, Küçük Fermat Teoremi, kongrüansının çözümü-
nü yani Kuadratik Rezidüler gibi sayılar teorisinin oldukça önemli konularını farklı  bir bakış açısı ile proje 
konusu ile ilişkilendirdik.

Proje No: 19
Danışman

Taner KALYONCU

Demirkan DEMİRBAŞ

Doğukan NAMLI



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıMATEMATİK MATEMATİK

143

BİR ÜÇGENİ EŞİT ALANLI VE EŞİT ÇEVRELİ İKİ BÖLGEYE PARÇALAMA
Bu çalışmada üçgeni bir doğru ile eşit alanlı ve eşit çevreli iki bölgeye ayrılabileceğini ve bunu kısa bir yön-
tem ile olabileceğini gösterdik. Üçgeni eşit alanlı ve eşit çevreli bölgeye ayıran doğruya SAY doğrusu dedik. 
Ve genel bir üçgenden yola çıkarak her üçgenin en az bir SAY doğrusuyla eşit alanlı ve eşit çevreli iki bölgeye 
ayrıldığını gösterdik. SAY doğrusunun kolaylıkla çizilebilmesi için AKF formülü dediğimiz 

 

 

 for-
mülünü bulduk. AKF formülünün bulunmasında sinüs alan teoremi ve ikinci derece denklemlerin çözümün-
den  yararlandık.

Bu formül işlemlerimizi kısaltarak üçgenin çevre uzunluğunun karesinden SAY doğrusunun geçtiği a ve c  
kenarlarının çarpımının sekiz katını çıkardığımızda elde ettiğimiz bir kontrol sayısıdır. Bu kontrol sayısı sa-
yesinde doğrunun çizilip çizilemeyeceği hakkında yorum yapabiliyoruz. Projemizde AKF formülünün nasıl 
ortaya çıktığını ve her zaman doğru sonuç verdiğini örneklerle  destekledik.

Araştırmalarımız süresince her üçgende SAY doğrusundan en az bir tane olduğunu fark ettik. Bazı üçgenler-
de ise bu doğrunun birden fazla  çizilebileceğini  gördük.  Bundan sonra ikizkenar, eşkenar ve çeşitkenar üç-
genlerde bu doğrunun varlığını ayrıntılı inceleyerek hipotezimizin geliştirilmesi yolunda önemli adımlar  attık.

Bu proje 10. sınıftaki hem geometri dersi hem de matematik 
dersi için yeni uygulama alanı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca projemiz 
sonucunda yeni bir problem ve çözüm  tekniği  bulduk.

Danışman
Adem GÜNER

Azmi Oğuz KILINÇ

Gül Yağmur ARAÇ

Proje No: 20
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Proje No: 21

İRRASYONEL SAYILARIN RASYONELLEŞTİRMESİ FAKTÖRÜ
Matematik, günümüzde bir bakkalda dükkanında yapılan alışverişten bilgisayar kullanımına, uzay çalışma-
larından temel bilimlere kadar birçok alanda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle çağımızda, kent-
sel doku içerisinde, en basit ilişkilerin sürdürülebilmesinde bile matematikle ilgili temel becerilere büyük 
gereksinim duyulmaktadır. Matematiğin yaşamımızı bu kadar etkilemesine, eğitim programlarındaki ma-
tematik ders saatlerinin çokluğuna, ilk ve orta öğretim programlarındaki yenileşmelere karşın, matematik 
başarısının istenilen düzeye ulaştırılamadığı bir gerçektir. Bu sorunun temelinde yatan unsurun; matema-
tiğe olan yaklaşımın yanlışlığından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Matematikte sürekli kısa yol arayışları 
ve yanlış yöntem kullanımları, matematiksel düşüncenin doğasına zarar vermektedir. Matematiğin en temel 
kazanımlarından biri de; sebep-sonuç ilişkisine önem vermek suretiyle analitik düşünme yetisini insana 
kazandırmasıdır.

Bu düşünce yapısından hareketle; irrasyonel sayıları rasyonelleştirme faktörü olarak kullandığımız eşlenik 
kavramını sağlam bir zemine oturtmaya çalıştık. Bir irrasyonel sayının eşleniğini belirlerken olası tüm du-
rumları göz önünde bulundurduk. Şayet bu iki ifade birbirlerinin eşleniği ise çarpımlarının sonucu rasyonel 
sayı olmalıdır. Buda irrasyonel sayıların katsayılarının sıfıra eşit olmasıyla mümkündür. Katsayıların sıfıra eşit-
lenmesiyle elde ettiğimiz denklemlerin çözümünden, verilen ifademizin eşleniğini bulmuş oluyoruz. En basit  
şekliyle  ifadesinin  eşleniğini  olarak  kullanmaktayız. Hâlbuki 

 ifadeleri de  ifadesinin birer eşleniğidir. Biz, bu çalışmamızda  
ifadesinin eşleniğinin  olduğunu ispat ettik. Bununla birlikte köklü ifadelerimizin derecesi-
nin artması veya köklü terimlerimizin artması sonucu rasyonelleştirme faktörünün ne olacağıyla ilgili genel 
sonuçlar elde ettik. 

Danışman
Yılmaz EKİNCİ

Haktan URUK

Yusuf KAHRAMAN
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NOTLAR:
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMU VE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ "ADANA BİLSEM ÖRNEĞİ"
Üstün yetenekli öğrencilerde öz duyarlık ve yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkileri birlikte inceleyen 
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma ile üstün yetenekli öğrencilerin öz duyarlık ve yaşam 
doyumu düzeyleri ile öz duyarlık düzeylerinin etkilemesi muhtemel çeşitli değişkenler (cinsiyet, sınıf, BİLSEM 
eğitim programı, örgün eğitim kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi ve çalıştığı sektör, aile 
geliri ve akademik başarı durumu) açısından incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın bağımsız değişkeni demografik değişkenler (cinsiyet, sınıf, 
BİLSEM eğitim programı, örgün eğitim kurum türü, kardeş sayısı, anne-baba eğitim düzeyi ve çalıştığı sektör, 
aile geliri ve akademik başarı durumu) bağımlı değişkenleri ise yaşam doyumu ve öz duyarlıktan oluşmak-
tadır.

Araştırma 2016–2017 eğitim öğretim yılında Kasım ayının 1. 2. 3. ve 4. haftalarında Adana ili Çukurova 
ilçesi Adana Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören 383 öğrenciden  105 kız  ve 119 erkek olmak üzere 
toplam 224 öğrenciden oluşan çalışma  grubu  ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırmamızda toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 16 istatistiksel paket programından yararlanıl-
mıştır.

Üstün yetenekli öğrencilerin yaşam doyumları yüksek, öz duyarlıkları orta düzeydedir.

Yaşam doyumu; BİLSEM gurubu, anne eğitim durumu ve ailenin toplam geliri ile anlamlıdır. Öz duyarlık alt 
boyutları ise BİLSEM eğitim gurubu ve cinsiyet ile anlamlıdır.

Araştırmanın, üstün yetenekli öğrencilerin öz-duyarlık ile yaşam doyumu düzeyleri arasındaki ilişkilere yöne-
lik somut bulgular ve önemli kanıtlar ortaya koyduğu söylenebilir.  Bu yönüyle çalışmanın eğitim ve danışma 
psikolojisi alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.

Danışman
Tolgahan BOSTAN

Şevval FARSAK
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LÜTFEN ANNEME VURMA! AİLE İÇİ ŞİDDETE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARININ 
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ
Siz bu satırları okurken, dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kadın ve çocuk şiddet ve istis-
marın mağduru olmaktadır. Çünkü; evlilikle kurulan ve toplumsal yapının temeli olarak gösterilen "ailede" 
son zamanlarda yaşanan sıkıntılar ve dağılmalar toplumsal anlamda çözülmelere yol açmaktadır. Bu durum 
yeni nesil için kaygılar oluşturmaktadır.

Gençlik toplumsal olaylara duyarlılığın arttığı yıllara denk gelmektedir. Her türlü olayların sorgulandığı bu 
dönemde, aile içinde yaşanan olayların tanığı bazen mağduru olabilecek çocuk ve gençler olduğu düşü-
nülmektedir. Bu nedenle gençlerin görüşünü öğrenmek, tutumlarını saptamak ve bilgilendirerek bu konuda 
yapılacaklar konusunda gençlerin fikirlerini almak amaçlanmıştır. Geleceğin ana-babası olacak gençlerin 
tutumlarım öğrenmek ve bilinçlendirmek ana hedef olmuştur. En kötü durum olayları olağanlaştırma ve ka-
bullenmedir. Bu konunu da normalmiş kabul edilmesini engellemek ana hedefimiz olmuştur.

Lise öğrencilerinin aile içi şiddete karşı tutumları nasıldır? sorusunun cevabı araştırılmak istenmiş ve 138 
Anadolu lisesi ile İmam Hatip Lisesi öğrencisine Kişisel bilgi formu ve Aile İçi Şiddet Tutum Ölçeği uygulan-
mıştır.

Veriler SPSS 21- for Windows paket programı ile değerlendirilerek, frekans ve yüzdeleri alınmış ve gruplar 
arası değişkenler açısından farklılaşmaya t-Testi ile bakılmıştır. Öğrenciler ailelerini genelde sevecen ve de-
mokratik bulduklarını, hem anne hem de babalarından aile içinde şiddete maruz kaldıklarını, şiddet deyin-
ce fiziksel şiddeti algıladıklarını, şiddeti saldırı karşısında ve namusla ilgili durumlarda gerekli gördüklerini 
belirtmişlerdir.

Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve gerekli öneriler sunulmuştur.

Danışman
Sedef BAL

Buse ADANAN

Esra ÇİFTÇİ

Proje No: 2
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Ülkemizde ekonomik ve toplumsal yapının değişmesiyle birlikte kentleşme sürecine bağlı olarak geleneksel 
aile yapısından çekirdek aile yapısına geçilmiş, ortalama insan ömrü uzamış ve yaşlı nüfus da gittikçe art-
mıştır. Bu araştırma; bir yandan lise öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere 
göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek, diğer yandan yaşlılık kavramının neyi çağrıştırdığını belirleye-
rek problemin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.

Bu araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi Ankara ili Etimesgut ilçesine bağlı olan 4 farklı türden lisede öğrenim gören rastgele 
örneklem metoduyla belirlenmiş 402 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada “Demografik Bilgi Formu” ve 
Vefikuluçay (2009) tarafından geliştirilen Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendiril-
mesinde frekans, t testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır.

Öğrencilerin yaşlılığı bilgelik, güçsüzlük, yalnızlık olarak algıladıkları, yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma 
sahip oldukları (puan ortalaması 81,0±9,5) saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçe-
ğinden aldıkları puan ortalamalarının okul türü, aile gelir durumu, yaşlılarla birlikte yaşama durumu değiş-
kenlerine göre anlamlı fark olduğu, cinsiyet, sınıf düzeyi, hangi yaşlıyla birlikte yaşadığı, bebeklik ve çocuk-
luk döneminde bakımından sorumlu kişi veya kurumlar, huzurevi ziyaretinde bulunup bulunmama durumu 
değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bu araştırma özellikle ergenlerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi ve ülkemizde ileride sorun yaratabilecek konuya ışık tutması ve problemin çözümüne katkıda 
bulunması açısından önemlidir.

Danışman
Bilge EMİL

Özüm P. BAYPINAR

Umay B. KÜLEKÇİ 

Proje No: 3
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ ÇEŞİTLİ
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Amacımız, lise öğrencilerinin yaratıcılık puanlarını (yaratıcılığın alt boyutlarına ilişkin puanlar ve yaratıcı-
lık toplam puanları) cinsiyet, sınıf düzeyi, tercih ettikleri kitap türü, dinledikleri müzik türü ve kişilik tipleri 
açısından karşılaştırmaktır. Araştırmamız, ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma 
grubumuz, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 238 lise öğrencisinden oluşmaktadır.

Verileri toplamak amacıyla, yaratıcılığı ölçmede Iraksak Düşünme Alıştırması (IDA), kişilik tiplerinin belir-
lenmesinde Sıfat Listesi (SL) ve öğrenci bilgilerini almak için Kişisel Bilgi Formu (KBF) kullanılmıştır. Ana-
lizlerin yapılmasında, SPSS 15 istatistik programı kullanılarak t testi ve ANOVA ile veriler çözümlenmiştir. 
Yaratıcılığın alt boyutlarından özgünlük ve detaylandırma ile yaratıcılık toplam puanlarında cinsiyetlere göre 
kız öğrenciler lehinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda akıcılık ve de-
taylandırma ile yaratıcılık toplam puanlarında sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 
belirlenmiştir. Akıcılık ve başlıklar ile yaratıcılık toplam puanlarında öğrencilerin tercih ettikleri kitap türüne 
göre anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Akıcılık, esneklik ve başlık puanlarında öğrencilerin dinledikleri müzik 
türüne göre anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

Yaratıcılığın alt boyutlarından akıcılık, esneklik, özgünlük, detaylandırma, başlıklar ile yaratıcılık toplam pu-
anlarında kişilik tiplerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin 
alanlara ve mesleklere yönlendirilmelerinde, yaratıcılıkları ile bu çalışmada incelenen değişkenler arasın-
daki ilişkiler göz önünde bulundurulursa, öğrencilerin alan ve meslek seçimlerinde daha doğru tercihlerde 
bulunmaları sağlanabilir.

Danışman
Leyla AYVERDİ

Efekan VAROL

Şevval ÇOŞGUN

Proje No: 4
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LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA AKRAN ZORBALIĞININ
YAYGINLIĞI VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
Akran zorbalığı çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine veya tek bir kişiye karşı 
fiziksel, sözel, duygusal, cinsel ve siber olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Fiziksel, 
sözel, duygusal, cinsel ve siber olmak üzere beşe ayrılır. Zorbalık yapana zorba, zorbalığa maruz kalana 
mağdur, hem zorba hem mağdur olana ise zorba-mağdur adı verilir.

Zorbalar “fiziksel güçlerine eşlik eden saldırgan tepki örüntüleri” ile karakterize edilirler ve “çabuk öfkelenen 
bir mizaca” sahiptirler. Zorbalar genellikle popülerdir ve yanlarında birkaç öğrenciden oluşan ve zorbaları 
destekleyen ya da onlar gibi olmaya çalışan küçük gruplar bulunmaktadır. Kurbanların en temel kişisel özel-
liklerinden biri, diğer öğrencilerden daha kaygılı ve güvensiz olmalarıdır. Genellikle temkinli, hassas ve ses-
sizdirler. Zorba öğrencilerin saldırısına uğradıklarında özellikle küçük sınıf düzeylerinde olanların genellikle 
ağlama ve geri çekilme şeklinde tepkiler vermektedirler.

Sonuç olarak, zorbalığın çocukların yaşamlarının ileriki yıllarında fiziksel ve psikolojik sağlıklarını etkileye-
cek önemli bir problem olduğu ve ileride ortaya çıkabilecek bazı davranış bozukluklarına sebep olabileceği 
bilinmektedir. Bu sorunu önlemek için zorbayı yaptığı davranışın yanlışlığı konusunda eğitmek, sonuçlarını 
göstermekten başlayıp, düzelme görülmediği takdirde davranışlarını kontrol etme eğitimlerinden, çeşitli da-
nışmanlıklar almaya yönlendirmek gibi yollara başvurulmalıdır.

Kurbanlarla yapılacak çalışmalarda ise en başta kişiyi soyutlanma duygusundan kurtarmakla başlamak 
gerektiğini belirten araştırmacılar, arkadaşlık çemberleri kurmak, bir ya da birkaç gönüllü öğrenciyi kurbana 
arkadaşlık yapması için yönlendirmek gibi yöntemlerin yararlı olacağını dile getirmektedirler.

Erzurum merkez ilçelerinden çeşitli okul türlerinde okuyan lise öğrencileri arasında akran zorbalığının tespiti 
ve farkındalığını arttırmak için anket uygulandı. Okulumuzda akran zorbalığını tespit etmek ve bu öğrenciler-
le iletişime geçip zorbalığı yenmek için birçok çalışma amaçlanıyor.

Danışman
Elif Almula ÇELİK

Sema Nur BULDAĞ

Nur ALTUNKAYNAK

Proje No: 5
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LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ OKB YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ
Erzurum’daki liseli gençler arasındaki Obsesif Kompulsif Bozukluğun yaygınlığını tespit etmek ve bu tespitler 
sonucunda bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü çoğu OKB hastası, hastalığını bilmiyor veya hastalığını 
gizliyor.

Yaygınlığı tespit etmek için lise öğrencilerine anket uyguladık. Bu anketler OKB’nin cinsiyete göre yaygınlığı-
nı, bu yaygınlığın OKB türlerine göre ne düzeyde olduğunu, cinsiyete göre anlamlı farklılaşma gösterip gös-
termediğini ve yaşa göre anlamlı farklılaşma gösterip göstermediğini içerir. Anket sonuçlarına göre Obsesif 
Kompulsif Bozukluğun kız öğrencilerde görülme oranının daha fazla olduğu görülmüştür. OKB türlerinin yay-
gınlığı ise ağırlıklı olarak obsesyon, kontrol, istifçilik ve düzen takıntısıdır. OKB’nin cinsiyete göre obsesyon, 
kontrol ve temizlik takıntısı boyutları anlamlı farklılaşma göstermektedir ve kızların OKB puanları erkeklere 
göre daha fazladır. Ergenlerde yaşın ilerlemesi ile birlikte OKB belirtileri de artış gösterir.

Bu hastalığın tedavi ve farkındalığı için hastanın yanı sıra ailelerin, okulların hatta büyük kuruluşların da 
çaba göstermesi gerekir. Bu hastalık öğrencilere afişler, sunumlar, broşürler yardımıyla tanıtılmalı, bu konu-
da öğretmenlere ve velilere de bilgilendirme yapılmalı ve bu hastalığın üstesinden gelinmeye çalışılmalıdır.

Danışman
Elif Almula ÇELİK

Esma Ceren DAŞTAN

Zeynep Sena KELEŞ

Proje No: 6
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Proje No: 7

TABLETİMLE BÜYÜYORUM: TABLET KULLANIMININ 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL 
VE DİL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİSİ
Okul öncesi dönem zihin ve dil gelişiminin en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Bu nedenle bu dönemde 
çocuğun maruz kaldığı uyarıcılara oldukça dikkat edilmesi gerekir. Günümüzde maddi kültür ögeleri kontrol 
edilemezcesine artmakta ve bunların çocuklar üzerindeki etkilerini göstermeye yetecek kadar bilimsel ça-
lışma yapılamamaktadır. Özellikle tablet bilgisayarlar neredeyse her çocuğun evine girmeyi başarmışlardır. 
Tabletin tek yönlü bir iletişim kaynağı olduğu ve çocuğu edilgenleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda 
etkilerinin neler olabileceği ile ilgili akıllarda ciddi sorular uyanmaktadır.

Bu araştırma, tablet kullanımının 5-6 yaş çocukların bilişsel ve dil gelişimine olan etkisini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Çalışmada aile ve öğretmen görüşleri yapılan ölçek ve görüşmelerle toplanıp yorumlan-
maya çalışılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 programında frekans, t testi, tek yönlü anova ve korelasyon gibi 
analizler yapılarak değerlendirilmiştir. Aileler için, çocukların zihinsel ve dil gelişimi becerilerini kazanma 
ve tablet kullanımının bu becerileri kazandırmadaki etkileme düzeyini belirlemek için bir ölçek hazırlanıp 
uygulanmış, öğretmen görüşlerini toplamak için ise görüşme yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın en temel sonucuna göre, 5-6 yaş çocukların bilişsel ve dil gelişimi becerilerini kazanma düzeyi 
ile tablet kullanımının bu becerileri kazandırmadaki etkileme düzeyi arasında anlamlı düşük düzeyli negatif 
bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Yani çocukların bilişsel ve dil gelişimlerinin tablet kullanımından etkilenme 
düzeyleri arttıkça, bilişsel ve dil gelişim becerilerini kazanma düzeyleri azalmaktadır. Öğretmenler ise çocuk-
ların gelişimlerinin tablet kullanımından etkilendiğini ayrıca ilgisiz ve tutarsız aile tutumlarının çocukları fazla 
tablet kullanımına ittiğini belirtmişlerdir.

Danışman
Gözde UYSAL

Ebrar ŞAHİN

Reyhan C. AKDOĞAN



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıPSİKOLOJİ PSİKOLOJİ

153

TEOG SINAVININ VE SONUCUNUN ÖĞRENCİ ÖZGÜVENİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı TEOG sınavının ve sonuçlarının öğrenci özgüvenine etkisi olup olmadığını ortaya çıkar-
maktır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinin Beşiktaş ilçesinin bazı ortaokul ve lise öğrencileri oluşturmak-
tadır. Araştırmada, örneklem olarak belirlenen Şair Nedim Ortaokulu 8. sınıflarından 60 öğrenci, Erhan Ge-
dikbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin 9. sınıflarından 60 öğrenciye ve Kabataş Erkek Lisesi’nin hazırlık 
sınıflarından 60 öğrenciye uygulanan tutum ölçeği ve anket veri olarak kullanılmıştır.

Elde edilen bulgular ışığında varılan sonuçlar şu şekildedir. TEOG sınavında gösterilen azim ve rekabet duy-
gusunun başarıda önemli bir etken olduğu ve sekizinci sınıflarla lise öğrencilerini karşılaştırdığımızda TEOG 
sınavının öğrenci özgüveninde düşüş yarattığı tespit edilmiştir. Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Anadolu Li-
sesi örnekleminin ve sekizinci sınıfta okuyan öğrencilerin ikinci şans isteme durumu Kabataş Erkek Lisesi 
örnekleminden fazla olması Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin almış olduğu TEOG puanıyla ilgili bir sıkıntı-
ları olmadığını göstermektedir.

Fakat buna rağmen  TEOG sonuçlarının düşük olmasının öğrenci özgüveninde düşüş yaratmadığı, yüksek 
olmasının da özgüveni arttırmadığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra TEOG sürecini atlatmış olan yüksek 
puan alan öğrencilerin gösterdiği önem, düşük puan alan öğrencilerden daha yüksek sekizinci sınıf öğren-
cilerinden daha düşüktür. Başarı özgüven getirir yargısını ispatlamak veya çürütmek fikriyle başladığım ve 
yürüttüğüm bu projedeki verilerden yola çıkarak; başarıya ulaşmış olmalarına ve ailelerinin iyi tutumlarına 
karşın neden özgüven sıralamasında en sonda olduğu araştırılmalıdır.

Danışman
Betül DÜNDER BİLSEL

Özlem YILDIRIM

Proje No: 8
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Proje No: 9

ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE 
ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezine devam eden üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin internet 
ve oyun bağımlılığı düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişken-
lere göre (cinsiyet, yaş durumu, haftalık internet kullanım süresi, algıladıkları gelir durumu, kardeş sayısı, 
internet kullanım amacı) karşılaştırılmasıdır. Ayrıca internet ve oyun bağımlılığı ölçeği puanları ile algılanan 
sosyal destek ölçeği puanları arasındaki ilişki de incelenmiştir.

Araştırma, tarama modelinde  betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın katılımcı grubunu 101’ i kız öğrenci 
117’si erkek öğrenci olmak üzere toplam 218 üstün zekalı ve yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Yapılan 
araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Soru Listesi”, (Ayas 
ve ark., 2011) tarafından geliştirilmiş ergenler için bilgisayar bağımlılığı ölçeği, (Gökler, 2007) tarafından 
Türkçeye uyarlanan çocuk ve ergenler için sosyal destek değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma ve-
rileri SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Niceliksel verileri karşılaştırmada iki grup arasındaki farkları 
belirlemek amacıyla t-testi; ikiden fazla grupların karşılaştırılmasında ANOVA testi, farklılığın hangi gruplar 
arasında olduğunu belirlemek için de Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmada ilişkiye bakmak için ise Pearson 
Korelasyon testi kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda demografik  değişkenlere bakıldığında internet ve oyun bağımlılığının cinsiyet, yaş, 
haftalık internet kullanım süresi, gelir düzeyi, kardeş sayısı, internet kullanım amacına göre farklılaştığı bu-
lunmuştur. Algılanan sosyal destek düzeyinin ise cinsiyet, yaş, internet kullanım amacına göre farklılaştığı 
bulunmuştur. İnternet ve oyun bağımlılığı ile algılanan sosyal destek düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında 
aralarında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmada yer alan bulgular literatürde 
yer alan araştırmaların ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Danışman
Oğuzhan YAVUZ

Aşkım Burçe TUNAY

Gül Deniz AKSOY
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EĞİTİMDE İKİ BİLİNMEYENLİ İLETİŞİM: X VE Y KUŞAĞI
Öğrenciler ve öğretmenler arasındaki etkileşim, eğitimin niteliği ve kalitesi üzerinde belirleyici özelliklere 
sahiptir. Bu araştırmada, liselerde görev yapan X kuşağı öğretmenlerin ve lise öğrencisi olan Y kuşağı öğren-
cilerin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl algıladıkları ve bu algıların belirli değişkenlere göre farklılaşıp fark-
lılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür taramasının ardından X kuşağı 
Öğretmenlere “Y Kuşağı Öğrenci Özellikleri Algıları Ölçeği”, Y kuşağı öğrencilere ise “Öğretmen Etkileşim 
Ölçeği” ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır.

Ek olarak öğretmen ve öğrencilere birbirlerinden beklentileri hakkında açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araş-
tırmaya İzmir ili Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde görev yapan 125 öğretmen ve öğrenim gören 350 
ortaöğretim öğrencisi katılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak analiz  edilmiştir. 
Bulgular öğretmenler ve öğrenciler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Öğretmen ve öğrenci algılarının 
yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, daha iyi anlaşılan öğretmenlerin yaş aralığı, öğretmenlik süresi ve öğretmenlik 
mesleğini tekrar seçip seçmeme isteğine göre farklılaşmadığı bulunmuştur.

İçerik analizi sonucunda ise X kuşağı öğretmenlerin Y kuşağı öğrencilerde gördüğü olumlu özellikler “Etkin 
Digital Kullanıcı Olma”, “Girişken ve Özgüvenli Olma”, “Olumlu Çalışma Davranışı”; olumsuz/ geliştirilmesi 
gereken özellikler ise “Teknoloji Bağımlılığı”, “Kişilerarası İletişim Becerilerinin Zayıf Olması”, “Olumsuz Ki-
şilik Özellikleri”, “Olumsuz Çalışma Davranışı ve Disiplin Eksikliği” başlıkları altında toplanmıştır. Y kuşağı 
öğrencilerin X öğretmenlerde bulunmasını istediği özellikler ise “Pozitif Kişilik Özellikleri”,”Etkili İletişim Be-
cerileri”, “Etkili Sınıf Yönetimi ve Öğretim Becerileri”, “Adil Otorite” başlıkları altında incelenmiştir. Öğretmen 
ve öğrenciler arasındaki karşılıklı algı ve beklentilerin belirlenmesinin, yaşanan etkileşim sorunlarının azal-
tılmasında da katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Danışman
Gülseren VARDARLI

Ece HASBAHÇELİ

Gizem ÖZŞAHİN

Proje No: 10
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Proje No: 11

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN "OKUL" KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK 
ALGILARI (A? İLİ ÖRNEĞİ)
Bu araştırma, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin (n=1255) okul kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları 
araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların her birinin “Okul... gibidir/benzer, çünkü ...” ibaresini 
tamamlamasıyla elde edilen ham verilerin istatistiksel analizinde içerik analizi ve nicel verilerin istatisti-
ğinde de SPSS programı (T-Testi, Anova, CrossTab, Ki-Kare, Tukey HSD testi) kullanılmıştır. Araştırmanın 
bulgularına göre, katılımcılar okul kavramına ilişkin olarak toplam 71 adet geçerli metafor üretmiştir. Oluştu-
rulan metaforların SPSS programı ile frekans ve yüzdeleri oluşturulmuştur. Bu metaforlar daha sonra ortak 
özellikleri bakımından irdelenerek iki uzman görüşüne göre 8 farklı kategori altında toplanmıştır. Cinsiyet, 
anne ve baba eğitim düzeyi, aylık gelir durumu değişkenlerinin oluşturulan kategorilere ve öğrenci başarısı-
na etkisi incelenmiştir. Söz  konusu bu 8 kavramsal kategori katılımcı bakımından önemli derecede farklılık 
göstermiştir. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerin okul kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlara ait bulgular 
incelendiğinde;

1255 öğrencilerinin %78,5’i sevgi ve dayanışma yeri olarak okul, % 9,3 bilgi ve aydınlanma yeri olarak okul, 
% 4,8 özgül fobi olarak okul, % 2,6 kültürlenme ve şekillenme yeri olarak okul, % 2,5 hoş ve güzel bir yer ola-
rak okul, %,4 araç olarak okul, (%,5) geleceğin umudu ve güvencesi olarak okul, %1,4 iş ve çalışma merkezi 
olarak okul ile ilgili metaforlar geliştirdiği görülmektedir.

Oluşturulan metafor kategorilerine cinsiyetin ve aylık gelir durumunun anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit 
edilirken, sınıf düzeyinin anlamlı etkisini olduğu görülmüştür.

Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu, anne ve baba eğitim düzeyi yükseldikçe ve aylık 
gelir durumu arttıkça öğrencilerin akademik başarılarının arttığı görülmüştür.

Danışman
Özkan KAHVECİ

Seher Ecem Gül KIZILCIK
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SAVAŞ PSİKOLOJİSİNİN ÇOCUK RESMİ ÜZERİNE YANSIMALARI
Bu projede tüm dehşetiyle insanlığı derinden etkileyen Suriye İç Savaşı’nın mağduru Suriyeli çocuklar ile 
savaşı hiç yaşamamış Türk çocuklarının savaş konulu çizdikleri resimleri karşılaştırmak suretiyle insan psi-
kolojisinde travmatik etkiler yaratan savaşı yaşayan bireylerin psikolojik durumlarını tanımlamada resmin 
ne derece önemli olduğunu göstermek amaçlanmıştır.

Proje çalışması kapsamında kullanılan veriler; Suriye İç Savaşı’ndan kaçarak ülkemize sığınmış ve hali hazır-
da Malatya Beydağı konteyner kentinde yaşayıp, eğitimlerine devam eden 8-11 yaş aralığındaki 18 gönüllü 
Suriyeli kız ve erkek öğrenci ile aynı yaş aralığı ve sayıda olan Özel Final Malatya İlkokulu'ndan gönüllü top-
lam 36 öğrenciye ‘savaş’ kavramına ilişkin resim çizmelerini istemek suretiyle toplanmıştır.

Tüm resimler tek tek analiz edilmiştir. Tüm resimlerden Türk ve Suriyeli öğrencilerin tamamının ortak özel-
liklerini taşıyan 12 öğrencinin resimleri Türk ve Suriyeli öğrenciler şeklinde ikişerli gruplandırıp, birbirleriyle 
karşılaştırmak suretiyle analiz edilerek savaş psikolojisinin çocuk resmine ne şekilde yansıdığının sonuçları 
çıkarılmıştır

Sonuç olarak; Suriyeli öğrenciler resimlerinde yoğun duygulara yer verirken, savaşı yaşamamış Türk öğren-
cilerde duyumsama olmamıştır. Suriyeli öğrenciler duygularını kolayca şekillendirirken; Türk öğrencilerin 
duygularını göstermek için çizdikleri objeler daha yapay kalmıştır.

Savaşın psikolojilerini derinden etkilediği ve hafızalarında kalıcı etkiler bıraktığı Suriyeli öğrenciler bu etkileri 
çizdikleri resimlerde de göstermiş

Doğru analiz yöntemlerini kullanmak suretiyle çizilen resimler, insanların psikolojik durumlarının anlaşılma-
sının yanında, konu ve figür seçiminde rol oynayan sosyal ve kültürel yapılarının değerlendirilmesinde de 
etkin bir yöntem olabilmektedir.

Danışman
Serpil KILAVUZ

Gaye ŞAHİN

Proje No: 12
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN BAZI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu araştırma lise öğrencilerinin psikolojik sağlamlıklarının; yaşam amaçlarını belirleme ve bilişsel esneklik 
düzeyleri ile ilişkili olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırma içerisinde, öğ-
rencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri ile bazı demografik değişkenlerin ilişkisi de incelenmiştir. Araştırma, 
ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Sivas ili merkezinde bulunan, akade-
mik başarının düşük olduğu  bir lisede öğrenim gören 277 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın veri 
toplama sürecinde; Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği (PSEGÖ) lise öğrencilerinin psikolojik sağ-
lamlıklarını ölçmek için, Bilişsel Esneklik Ölçeği (BEÖ) bilişsel esneklik düzeylerini ölçmek için ve Ergenler 
İçin Yaşam Amaçları Ölçeği (EYAÖ) ise yaşam amaçlarını belirleme düzeylerini ölçmek için kullanılmıştır. 
Ayrıca öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla, Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.Araştırma 
kapsamında toplanan veriler; t-testi, ANOVA testi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi kullanı-
larak analiz edilmiştir. Bu analiz işlemlerinin yapılmasında, SPSS 15.0 paket programından yararlanılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre; psikolojik sağlamlık ile bilişsel esneklik düzeyi (r=.30) ve yaşam amaçları ara-
sında (r=.43) oranında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Ayrıca erkek öğrencilerin, gelir durumu yüksek öğrencilerin ve anne-babası düzenli ve uyumlu bir ilişki içinde 
olan öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek bulunmuştur. Ancak psikolojik sağlamlık ile doğum 
sırası ve yaş arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Araştırma sonunda, psikolojik sağlamlık düzeylerini desteklemek ve artırmak adına; okullarda Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Servislerinin ve öğretmenlerin, öğrencilerin bilişsel esneklik düzeylerini artırmaya 
ve yaşamda amaç belirlemenin önemine yönelik daha yoğun çalışmalar yapmaları önerilmiştir.

Danışman
Sezen GÜLEÇ

Servet DAĞ

Mustafa ALTUN

Proje No: 13



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıPSİKOLOJİ PSİKOLOJİ

159

KAVRAM SAATİ
Birçok eğitim felsefesi kaynağında farklı materyaller kullanarak öğrencilerin sadece kulağına değil ayrıca farklı duyu or-
ganlarına hitap ederek öğrenmenin öneminden bahsedilir. Farklı duyu organlarına hitap etmeyi sağlayacak en önemli 
unsurlardan biri farklı materyaller kullanmaktır. Bu noktada eğitim – öğretim sürecini somutlaştırmak ve daha anlamlı 
hale getirmek için en önemli unsurlardan birsinin materyal geliştirme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Materyal geliştirme öğrenilecek malzemenin daha somut bir hale gelmesini sağlamaktadır o halde somutlaşmış 
şeylerin öğrenimin daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Bilişsel Öğrenme kuramcılarından Piaget bireyin geli-
şimsel süreçte bilişsel olarak belli bilişsel yapılara sahip olunduğunu söyler, bu bilişsel yapılar belli algılama potan-
siyellerini ifade eder ve öğrenmelerinin bilişsel yapının özelliklerine göre gerçekleştiğini söyler.

Piaget’nin bahsettiği bilişsel yapı dört evreden oluşur ve bunlar; duyusal hareket dönemi, işlem öncesi dönem, 
somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemidir. Piaget her bir dönem için mutlak sınır olmayan aralıklar ver-
miş ve bu aralıkların öğrenme süreci için doğrudan bir önem arz ettiğini söylemiştir.

Piaget soyut işlemler dönemini 7-11 yaş olarak ifade etse de somut işlemler döneminden bir bütün olarak soyut iş-
lemler dönemine geçmek oldukça zordur. Bu nedenle eğitim sürecini daha anlaşılır bir şekilde sürdürmek için öğre-
nilecekleri somutlaşmayı sağlayacak materyallerle sunmak adına materyal geliştirme oldukça önemlidir. Biz de öğ-
renme sürecini daha anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek adına kavram saati adını verdiğimiz bir materyal geliştirdik.

Kavram saati bir oyun düzeneği olarak tasarlanmış bir çalışma masasıdır ve bu masanın uygulanışı şu şekildedir: 
Oyunun birinci aşamasında sırası gelen oyuncu çarkı çevirir ve saatin birinci sütunlarına yerleştirdiğimiz kavram 
ya da formüle denk gelen sütuna göre eşleştirmesini yapar. Seçili sütunun karşılığı neyse seçenekler arasından 
bulup yerleştirir, eğer eşleştirmeyi doğru yaptıysa oyunun ikinci aşamasına geçilir ve oyuncu hazırlanan soru 
kartlarından ilişkili dersin bir sorusunu çözer, şayet soruyu yanlış çözerse sıra diğer oyuncuya geçer. Diğer oyuncu 
oyuna başlamadan önce önceki oyuncunun doğru eşleştirdiği kavramlar çarkın üzerinden kaldırılır ve oyuncu eş-
leştirilmek üzere kendi istediği her hangi bir dersten istediği bir kavram ya da formülünü seçerek çarka yerleştirir.

Geliştirdiğimiz bu materyal en fazla altı farklı dersin kavram ve formüllerinin bir arada öğrenimine yönelik bir mater-
yaldir. Aktif öğrenmeyi ve anında dönüt vermeyi sağlamaktadır. Ayrıca yukarıda da bahsettiğimiz gibi kavram saatinin 
aktif öğrenmeyi ve anında geri dönütü sağladığını kanıtlamak için öğrencilere hazırladığımız kavram saati bilgi formunu 
uygulanmış ve bu sonuçlar bize kavram saatinin beklentilerimizi karşıladığını göstermiştir.

Danışman
Kübra KOÇ ŞEN

Rabia Barin ADSIZ

Nazlıcan KIPÇAK
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KAZAN İLÇESİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE KAHRAMAN UNVANINI ALMASI
15 Temmuz 2016’da Türkiye, tarihinin en kanlı darbe girişimine ve terör saldırısına maruz kaldı. FETÖ te-
rör örgütünün darbe girişimi, Türk halkının vatanına, demokratik iradesine sahip çıkarak gösterdiği direnişi 
sayesinde bozguna uğratıldı. Bu direnişin dikkat çekici örneklerinden biri de Ankara’nın Kazan ilçesidir. 15 
Temmuz gecesi Kazan halkı neden, hangi duygu ve düşüncelerle, nasıl bir gayret göstererek Kazan’a “KAH-
RAMAN” unvanını aldırmıştır? Araştırmamızda bunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktayız.

15 Temmuz ile ilgili literatür taraması yapılırken, darbe girişiminin daha önce gerçekleşen 1960 ve 1980 
darbelerinden farklı olan yönleri de ele alınmıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı sonrasında adlarının önüne unvan 
alan Antep, Maraş ve Urfa şehirlerinin mili mücadeleye katkıları araştırılmıştır. İlk kez bir ilçenin adının önüne 
unvan alması bu anlamda Kazan’ı farklı kılmaktadır. Bu farklılığı ortaya koymak için Kazan halkının o gece 
mücadele eden kesiminden alınan örneklem üzerinde, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmış, göz-
lem ve doküman incelemesine başvurulmuştur.

Kazan halkının terör örgütüne karşı verdiği mücadelede etkisi olan unsurları şöyle sıralayabiliriz:

• Kazan sınırları içerisinde Akıncı 4’ncü Ana Jet Üs Komutanlığının yer alması

• Kazan’ın Türkiye’nin her yerinden göç alan bir bölge olmasından dolayı halkın birlik ve beraberliği benim-
semesi

• İnsanların milli ve manevi değerlere bağlılığı

• Tarihteki darbelerin insanlarda oluşturduğu olumsuz etkiler.

15 Temmuz gecesi yapılan araştırmalar sonucunda Kazan halkı o gece yaşananları darbe girişiminden zi-
yade Türkiye’nin işgali olarak değerlendirmiş, vatanına seçimle gelen demokratik iradesine sahip çıkmıştır. 
Her kesimden insanın sokaklarda tepki vermesi, halkın Akıncı Üssünden uçakların kalkmaması için göster-
diği olağanüstü çaba Kazan’ı “KAHRAMANKAZAN” yapmıştır.

Danışman
Ayşegül ÇEMEK

Beyza Nur CEYLAN

İbrahim TUTKUN
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GÖRME ENGELLİLERDE KENDİ KIYAFETİNİ SEÇME VE GİYİNME BECERİSİNE KATKI VERME
Engellilik vücut fonksiyonlarından kaynaklı, bir aktiviteyi gerçekleştirme becerisinde kısıtlılık veya yetersizlik 
olarak tanımlanabilir (WHO). Engelliler, zihinsel engelli, işitme ve konuşma engelli, ortopedik engelli, süre-
ğen engelliler ve görme engelli, olmak üzere beş gruba ayrılmaktadır. Bu grupta yer alan görme engelli; tek 
veya iki gözünde tam veya kısmi görme kaybı ya da bozukluğu olan kişilerdir.

Projemizde Görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayatla bağlantılarını güçlendirmek ve 
özgüven duygusunu kazanmaları amaçlanmıştır. Görme engelli bireylere kıyafet seçimi becerisi kazandır-
maktır. Bağımsız hareket becerisi kazanmış görme engelli bireyler, hayatın her alanında etkin bir şekilde yer 
alabilmelerini sağlamaktır.

Sabah uyandığında yeni bir güne adım atacak olan bir görme engelli, elbise dolabını açıp “Bugün Ne Giysem?” 
sorusunu kendine sorup istediği renkte kıyafet kombini seçme ve giyme konusunda başarısız olmaktadır. Mut-
laka evdeki bireylerden yardım alarak istediği kıyafetleri seçtirmek zorunda kaldığı; yeni başladığı günün ilk 
anlarında engelli oluşunu hatırlatacak durumu yaşatan psikolojik olarak negatif etkilenmektedirler.

Görme engelliler içerisinden birincil öğrenme kanalı olarak dokunmayı kullananlar, Kabartma Alfabe (Braille 
Alfabesi) ile okuma yazma öğrenmektedirler. Kabartılmış altı nokta (Braille Sistemi), görme engellilerin kul-
landığı dokunarak okuma sistemidir. Parmak ucuyla hissedilebilecek büyüklüklerde altı kabartma nokta bir 
dikdörtgen biçiminde, yukarıdan aşağıya üç nokta ve soldan sağa iki nokta olmak üzere dizilmesi şeklinde 
oluşmaktadır.

Projemizde kabartma yazılı etiketler, içerisindeki bilgiler, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bay-
ram Özen ile denemesi yapılarak, okuması sağlanmıştır. Hedeflediğimiz şekilde kıyafetlere kabartma yazılı 
etiketler eklenerek görme engellilerinde faydalanmasını gerçekleştirilmiştir. Hazır giyim sektöründeki bütün 
firmalar, görme engellileri de düşünerek tasarladığımız etiketleri daha profesyonelce dizayn edilerek, üretim 
aşamasında kıyafetlerde kabartma yazılı etiketleri yerleştirerek satışa hazırlanmalıdır.

Danışman
Hüsnü DEMİRTAŞ

Merve Azra YILMAZ

Ece ABAK

Proje No: 2



48. 
Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması SOSYOLOJİ

162

MODERN TIBBIN GELİŞMESİYLE BİRLİKTE KAYBOLAN BİR KÜLTÜREL DEĞER 'HALK 
HEKİMLİĞİ' (BALIKESİR ÖRNEĞİ)
İnsanoğlunun ortaya çıkışından beri hastalıkların tedavisi şifalı bitkiler, hayvansal ürünler, şifalı sular gibi 
doğal kaynaklardan sağlanmıştır. Halk hekimleri de bu tedavilerin uygulayıcıları olmuşlar ve toplumda saygı 
görmüşlerdir. Ancak modern tıbbın gelişmesiyle birlikte geleneksel şifacılar dışlanmışlardır. Önümüzde do-
ğal kaynaklara olan ilginin artmasıyla halk hekimliği ile ilgili araştırmalar önem kazanmıştır.

Bu araştırmada Balıkesir yöresinde kırsal kesimde bulunan şifacılara ulaşılmıştır. Katılımcıların sosyo-de-
mografik özellikleri ve kullandıkları sağaltım yöntemleri tespit edilmiştir. Araştırma betimsel olup nitel araş-
tırma teknikleri temel alınarak desenlenmiştir. Derinlemesine mülakat tekniği ile veri toplanmıştır.

Görüşmeler görüntülü veya sesli olarak kayıt edilmiştir. 23 katılımcıdan elde edilen veriler çözümlenmiş ve 
değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik özellikler, bitkilerle uygulanan sağaltım yöntemleri ve holistik (bütün-
cül) veya spiritual güç (dua) ile yapılan sağaltım yöntemleri tablo olarak verilmiş ve yorumlanmıştır.

Katılımcıların 45 yaşın üzerinde olduğu ve “el verme” yöntemi ile aktarılan şifacılığın yok olmakta olan bir bilgi 
birikimi ve kültürel bir değer olduğu, eğitim düzeylerinin düşük olduğu için bilgi birikimleri ile ilgili kayıt tutmadık-
ları tespit edilmiştir. Kullandıkları sağaltım yöntemlerine bakıldığında Hititler ve Uygurlar’dan gelen yöntemlerle 
benzerlikleri bulunmaktadır. Edirne yöresinde yapılmış araştırma ile karşılaştırıldığında birebir aynı yöntemler 
olduğu görülmüştür. Şifacılığın yakın yörelerde ortak bir öğretiden geldiği sonucuna varılmıştır.

Öneri olarak; şifacılık geleneğiden gelen bilgi birikiminin araştırmalarla kayıt altına alınması gerektiği ve 
alternatif (bütüncül) tedavi hizmetlerinin bilimselleştirilerek sağlık kuruluşlarında verilmesi gerektiği belir-
tilmiştir.

Danışman
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Rabia AY
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KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜS HASTANELERİNDE YAŞANAN YOĞUNLUK VE YETERSİZLİĞİN 
HASTA VE SAĞLIK PERSONELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE HASTANE FOBİSİ (BATMAN İLİ 
ÖRNEĞİ)
İnsanlığın varoluşundan itibaren sağlık hizmeti zorunlu bir ihtiyaç olarak toplumsal hayatta yer almıştır. Bi-
reylerin sağlık ile ilgili bilinç düzeylerinin arttığı günümüzde, hastanelerin verdiği hizmetler önem kazanmış 
ve hasta memnuniyeti kaliteli hizmetin en önemli göstergesi sayılmıştır. Devlet yapılanmasının ana hizmet 
alanlarının başında sağlık hizmeti bulunmaktadır. Çünkü sağlık hizmeti hem bireysel hem de toplumsal bir 
ihtiyaçtır. Sağlıksız bir birey topluma faydalı olamayacaktır. Dünyada 1000 hastaya düşen doktor sayısı 
ortalama 3.3 iken ülkemizde bu oran 1.8’dir.

Bu oranın düşük olması hastanelerde yoğunluğa, aksaklığa, sağlık personellerinde tükenmişlik ve hasta-
larda hastane fobisine neden olmaktadır. Batman ilinde günlük giriş çıkış sayısı 9000 olup bu yoğunluk 
hastaların sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanmasına engel olmaktadır. Söz konusu sebeplerden yola 
çıkılarak bu konu hakkında çalışma yapmak uygun bulunmuştur.

Amacımız hastaların sağlık olanaklarından yoğunluk nedeniyle yeterince yararlanamadığı bu dönemde so-
runları tespit edip sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktır.

Problemlerin tespiti anketleriyle hastanelerdeki yoğunluktan kaynaklanan hastalardaki hastane fobisinin 
nedenleri belirlendi ve çözüme yönelik önerilerde bulunuldu.

Danışman
Emre ARSLAN

Bahar ÇEBER

Selcan ERİN
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Proje No: 5

TRAFİKTE SÖZDE NORMALİN ENGELLERİ
Araştırmanın amacı engellilerin trafikte karşılaştığı problemleri saptayarak insanların bunlarla ilgili bilinç 
düzeyi ve tutumları ve algıları, ölçmektir. Bu yolla daha duyarlı bir toplum oluşturma hedefine katkıda bu-
lunmaya çalışmak en nihai amaçtır. Bu yolla toplam 199 anket uygulanarak normal insanların algı, tutum 
ve bilinç düzeyleri ölçülmeye çalışılmış, hem engelli bireylerle hem de kamu kurumlarının yetkilileriyle müla-
katlar (görüşme) gerçekleştirilmiştir.

Anketler SPSS 23.0 programıyla analiz edilmişken görüşme formları içerik analizine tabi tutulmuş ve özel-
likle betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda normal insanların bilinç düzeyinin olduğu ama 
duyarlılık konusunda  eksikliklerinin olduğu anlaşılmıştır. Bireylerin duyarlılıklarının arttırılması için çeşitli 
bilgilendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. Kamu kurumlarının engelli bireylerin trafikte 
yaşamlarının kolaylaştırılması için insiyatif kullanması ve faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırmalarının ge-
rekliliği sonucu her üç paydaşın ortak fikridir.

Bu ayrıca sosyal devlet ilkesinin de doğan sonucudur. Katılımcıların engellilere karşı bilinç düzeyi yüksek 
olmasına rağmen sayıca az da olsa bazı katılımcıların bilinç düzeyinin neredeyse olmadığı tespit edilmiştir. 
katılımcılar engel gruplarına göre bireylere nasıl yardım edebileceklerini (%74) bildiklerini dile getirmişler-
dir. Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda engelli bireylere uygun otobüs sayısının yetersiz 
olduğu, G katılımcısının belirttiği üzere sinyalizasyon sisteminin acil bir öncelik olması gerektiği anlaşılmıştır.

Danışman
Eylem ÇİFTÇİ

Zilan KAYA
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AFGANLI MÜLTECİLERİN YAŞAMA ŞARTLARI
Irkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasın-
dan yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu 
tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu 
korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa mülteci denir. Ülkemiz kurulduğundan bu yana değişik ülke-
lerden mülteciler misafir etmektedir. Ülkemizde şu anda çok sayıda mülteci bulunmaktadır. Ülkelerinden 
çeşitli nedenlerle ayrılmış olan Afganlı mültecilerin yaşadığı sıkıntıları tespit etmek, Türk vatandaşlarının 
Afganlı mültecilerin sıkıntılarını ne kadar bildiklerini tespit ederek bilinen yanlış düşünceleri değiştirmek ve 
Afganlı mültecilerle Türk vatandaşlarını kaynaştırmak için bu proje hazırlanmıştır.

Erzurum ilinde yaşayan tesadüfi örneklem yönetimi ile seçilen 32 Afganlı mülteci ile Farsça olarak hazırla-
nan anket çalışması yapılmıştır. Daha sonra Erzurum ilinde yaşayan tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 
412 bireye Türkçe olarak hazırlanan aynı sorulardan oluşan anket uygulanmıştır. Yapılan anketler SPSS 22 
(Statistical Package for the Social Sciences) veri analiz programı ile incelenerek analizler yapılmıştır. 2 Gru-
ba yapılan anket cevapları karşılaştırılmıştır. Analiz işlemlerinden sonra proje hazırlayıcısı olan Afganlı mül-
teci ve diğer araştırmacı tarafından Afganlı mülteciler ve proje hakkında bilgilendirme semineri verilmiştir.

Grafikler, analizler ve karşılaştırmalar incelendiğinde Afganlı mültecilerin  sıkıntılarını, nasıl yaşadıklarını, 
neler istediklerini Türk vatandaşları bilmemektedir. Sokaklardaki yabancı uyruklu dilenciler, televizyonda 
gösterilen yabancı uyruklu suç işleyen kişiler ülkemizde yaşayan tüm mültecilere yansıtılmaktadır. Erzurum 
ilinde 550 Afganlı mülteci bulunurken başka ülkelerden de mülteciler bulunmaktadır. Bir mültecinin yaşat-
tığı sorun bütün mülteciler yapmış gibi görülmektedir.

Danışman
Özkan YETKİN
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CİNSİYET AÇISINDAN HOMOJEN VE HETEROJEN EĞİTİMİN KARŞI CİNS ALGISINA ETKİSİ
Projemizin temel amacı cinsiyet açısından homojen ve heterojen eğitim yapılan okullarda gençlerin karşı 
cinse bakış açısının nasıl değiştiğini, karşı cins algısının nasıl oluştuğunu belirlemek ve karşılaşılan sorunları 
tespit edip çözüm önerileri getirmektir.

Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Projenin evreni Giresun ilinde yer alan ve ikisi cinsiyet açısından 
heterojen, diğer ikisi de cinsiyet açısından homojen eğitim yapan toplam dört lisenin 11. Sınıf öğrencileri-
dir. Bu evrenden rastgele örneklem yöntemiyle toplam 200 kişiden önceden hazırlanmış bir anket formu 
aracılığı ile bireylerin karşı cinsi nasıl gördüğü ve nasıl algıladığı hakkında bilgi toplanmıştır. Bilgi toplamada 
kullanılan anket kızlar ve erkekler için iki ayrı formda hazırlanmıştır. Objektif sonuçlara ulaşabilmek için de-
neklerle yüz yüze görüşme yapılmamıştır. Anket formları isteğe bağlı olarak deneklere verilmiş doldurduktan 
sonra kapalı bir kutuya bırakmaları istenmiştir. Elde edilen bilgiler Microsoft Excel ve SPSS programları ile 
değerlendirilmiş, homojen ve heterojen kız/erkek gruplar arasında anlamlı bir fark oluşup oluşmadığı “T 
Testi” ile kontrol edilmiş ve sonuçlara bu şekilde ulaşılmıştır.

Deneklerimize sunduğumuz 20’şer ifadeden kızlarda 9, erkeklerde ise 10 ifadede yapılan T Testi ile cinsiyet 
açısından homojen eğitim gören öğrencilerle heterojen eğitim gören öğrenciler arasında karşı cinse bakışta 
kayde değer bir fark olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre genel olarak cinsiyet açısından ho-
mojen eğitim gören grupların karşı cins algılarının heterojen eğitim gören gruplara oranla daha geleneksel 
olduğu görülmüştür. Heterojen eğitim gören erkekler ise bu konularda homojen eğitim gören akranlarından 
farklı olarak karşı cinse daha eşitlikçi ve olumlu bakmaktadır. Ayrıca homojen eğitim gören erkekler ve kız-
lar karşı cinsten arkadaşlarını sıradan bir arkadaş olarak görmekte zorlanmakta, onlara cinsellik üzerinden 
yaklaşmaktadır.

Danışman
Engin YILMAZ

Şule KARADENİZ

Selin HAFIZOĞLU

Proje No: 7
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TÜRKİYE'DE GENÇLERİN KORE MÜZİĞİ VE DİZİLERİNE (POPÜLER KÜLTÜR) OLAN 
İLGİLERİNİN TOPLUMSAL, KÜLTÜREL, SANATSAL TEMELLERİ (KORE GAZİLİĞİNDEN 
KORECAN'LIĞA)
Günümüz Türkiye’si içerisinde çeşitli kültürler barındırmaktadır. Bu kültürlerden bazıları geçmişe dayanan 
köklü kültürlerdir; bazıları ise, ülkemizde ve dünyada yeni ortaya çıkan popüler kültürlerdir. Popüler kültürler 
gelişen teknolojinin etkisiyle hızlı bir şekilde ve geniş alanlara yayılırlar. Ülkemizi etkileyen pek çok popüler 
kültür olmasına rağmen Kore kültürü bu kültürlerden en yenilerindendir. Günümüz Türkiye’sinde Kore kültü-
rünün etkilerini erken dönem gençleri üzerinde görürüz. Ülkemizde gençler  arasında yaygın bir Kore popüler 
kültür etkisi var ancak bu sosyolojik olarak yeterince ele alınıp incelenmemiştir.

Türkiye ile yakın siyasi, ticari ve sosyal ilişkiler içerisinde olan Kore günümüzde kültürünü dünya çapında 
pazarlayarak da para kazanmaktadır ve bu yolla Türkiye ile başka  bir ilişki köprüsü kurmuştur. Türkiye ile 
Kore arasındaki kültür köprüleri erken dönem gençleri tarafından Kore dizileri izleyerek ve Kore müzikleri din-
leyerek oluşturulmaktadır. Kültür aktarımı sırasında kullanılan dizilerin ve müziklerin erken dönem gençleri 
arasında yayılması tartışma konusudur. Bu yayılma akılara “Kore kültürünün günümüz Türkiye’sinde yayıl-
masının nedenleri ve sonuçları nelerdir?” sorusunu gündeme getirmektedir.

Erken dönem Türk gençleri Kore kültürünü ağırlıklı olarak dizilerden öğrenmektedirler. Bu nedenle Kore di-
zilerinin izlenilme oranları yüksektir ve Türk dizi yapımcıları gençlerin ilgisini çeken ve başarılı olan bu yeni 
türden uyarlanmış diziler yapmaktadırlar. Kore dizilerinin bu etkisi göz önünde bulundurularak eskiden Kore 
savaşı üzerinden tanınan Kore günümüzde dizi ve müzikleriyle tanınmaya başlamıştır. Bu durum ülkemizde, 
çalışmamızda “korecanlar” dediğimiz Kore kültürüyle ilgilenen erken dönem gençleri etkilemiştir.

Danışman
Mehmet AYGÜN

Hatice Nur KUBUR

Ahmet B. GÜLVER

Proje No: 8
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA "KIRGIN ÇİÇEKLER" VE 
"ANNE" DİZİLERİNİN İNCELENMESİ
Günümüz Türkiye’sinin en önemli sorunlarından birisi kadına yönelik şiddettir. Gün geçtikte artmakta olan 
kadına şiddet beraberinde birçok soruna yol açmaktadır. Bu sorun sadece toplumumuzla kalmayıp kitle 
iletişim araçlarına da yansımaktadır. Televizyon dizilerinde gerek doğrudan gerek ise dolaylı yoldan her gün 
kadına gösterilen şiddeti görmekteyiz.

Bu projedeki amacımız, dizilerde gösterilen kadının yerinin gerçek hayattaki kadının yeriyle karşılaştırmak 
ve bu dizilerin toplumdaki kadınlar üzerindeki etkisini gözlemlemektir. Çünkü yapılan araştırmalar televizyon 
dizilerinin izlenmesinde büyük bir artış olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla toplumumuzun kadına yöne-
lik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı izleme oranını da yükseltmektedir. Bu araştırmaya dayanarak kadına karşı 
şiddetin dizilerde nasıl gösterildiğini tespit etmek amacıyla içerik analizi yöntemi ile seçilmiş olan “Kırgın 
Çiçekler” ve “Anne” dizileri incelenmiştir. İncelemelerin sonunda “Kırgın Çiçekler” ve “Anne” dizilerini izleyen 
kitlenin şiddet sahnelerini ilgili kurul ve kuruluşlara şikayet etmediklerini, etseler bile dizileri izlemeye devam 
ettiklerini tespit edildi.

Bu bağlamda  dizilerin izleyici kitlesinin göz önünde bulundurulmak ve gerekli yaş sınırlamasının  getirilmesi 
gerekmektedir. Şikayet edilen dizilerin izlenmeye devam edilmemesi, sorumlu kurul ve kuruluşların senar-
yoları yazarken izleyicinin tepkisini değerlendirmesi gerekmektedir.

Danışman
İlbey DÖLEK

Yasemin TAT

Ceyda N. KAHRAMANOĞLU

Proje No: 9
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ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET İMGELERİ İLE ORTAOKUL 
ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN 
ARAŞTIRILMASI
Simone de Beauvoir'ın "Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur" sözleri ters okumayla erkekler içinde geçer-
lidir. Böylece birey içinde doğduğu toplumun sosyal kültürel yapısına göre her alanda olduğu gibi cinsiyet 
rolleri açısından da sosyalleştirme sürecine tabi tutulur. Türk toplumunda geleneksel kadın erkek rollerini 
incelediğimizde, erkeklerin daha çok sosyal yaşam içerisinde varlık göstermesi beklenirken, kadından bek-
lenen daha çok ev sınırları içerisinde yaşamasıdır. Tüm bu çerçevede çalışmamız ile ortaokul öğrencilerinin 
"toplumsal cinsiyet" rollerine nasıl baktığını ve bu bakışı etkileyeceğini düşündüğümüz ders kitaplarında 
toplumsal cinsiyet rollerini belirlemeye dönük imgelerin bulunup bulunmadığını tespit etmeyi amaçladık.

Araştırmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde nitel araştırma yöntemi "eleştirel söylem analizi" 
tekniği ve ikinci bölümde ise nicel araştırma yöntemi "anket" tekniği kullanılmıştır.

Çalışmamızın bazı sonuçları:

1- Ortaokul 7. ve 8. sınıf ders kitaplarında çalışma yaşamı ile ilgili 45, toplumsal yaşama ilişkin 39, evlilik 
ve aile yaşamına ilişkin 25 ifade, cümle ve görsel olmak üzere toplam 109 toplumsal cinsiyet rollerine 
ilişkin ifade, cümle ve görselin varlığı tespit edilmiştir.

2- Çalışma yaşamına ilişkin tespit ettiğimiz ifade cümle ve görselleri incelediğimizde kadınların daha çok 
fiziksel güç gerektirmeyen, zihinsel ve duygusal yönlerin ön plana çıktığı işleri yapan cinsiyet olarak gös-
terildiğini tespit ettik.

3- Toplumumuzun çalışma yaşamına ilişkin geleneksel anlayışının ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerin ko-
nuya ilişkin anlayışlarına etki ettiğini, öğrencilerin (kız öğrenciler dâhil) önemli bir bölümünün çalışma 
yaşamında kadınların rolünün erkeklerle eşit olmadığını düşündüğünü tespit ettik.

Danışman
Selami DURAN

İpek SOYSAL

Proje No: 10
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TOPLUMSAL AYRIŞMA, ÇÖZÜLME VE BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA FARKLI KÜLTÜR VE
Çalışmamız ile milletimiz içerisindeki etnik, siyasi, kültürel, anlayış ve yaşam tarzı farklılıkların toplumsal 
ayrışma, çatışma ve çözülmeye yol açacak bir yapı arz edip etmediğini, toplumsal bütünleşmemizin ne sevi-
yede olduğunu tespit etmeyi amaçladık. Çalışmamız ile toplumsal yapımızla ilgili varsa riskleri tespit etmek, 
ulusal ve yerel ölçekte alınması gereken tedbirlere dönük çalışmalara kaynaklık edecek bilgilere ulaşmak ta 
çalışmamızın amaçları arasındadır.

Araştırmamızda nicel araştırma yöntemi, anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmamızda veri toplama aracı ola-
rak iki bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır.

Çalışmamızın bazı sonuçları:

1- Kayseri halkının, etnik anlamda birlik ve beraberlik duyguları içersinde olduğu, siyasi görüş, ya da etnik 
köken fark etmeksizin birlik ve beraberlik anlayışının halkın büyük bölümünce paylaşıldığı, bununla bir-
likte halkın genelinin %10-12'lik bölümünde ve Kürt kökenli vatandaşlarımızın %28'inde etnik ayrımcı-
lık eğiliminin bulunduğunu tespit ettik.

2- Kayseri halkının farklı dini inançlara (%85) ve mezhep farklılıklarına (%80) karşı büyük oranda saygıyla 
yaklaştığı sonucuna ulaştık. Din ve mezhep temelli ayrışma eğilimlerine sahip %10-14 arasında bir kesi-
min varlığını da tespit ettik.

3- Kayseri halkının siyasi ideolojik farklılıkları olağan bir durum olarak gördüğünü ve saygı ile karşıladığını 
belirledik. Kayseri halkı siyasi ideolojik farklılıkları toplumsal ayrışma ve çatışma sebebi olarak görme-
mektedir.

4- Kayseri halkının genel kültür ve zihniyet dünyası çerçevesinde kabul etmediği, uygun bulmadığı farklı 
yaşam tarzlarına dahi saygıyla yaklaştığı sonucuna ulaştık.

Danışman
SELAMİ DURAN

Said Berke ÖZÜBERK

Proje No: 11
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ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ÜZERİNDE GÖRSEL MEDYADA Kİ ŞİDDETİN ETKİSİ
Projemiz, Ortaöğretim okullarında şiddet olaylarında görsel medyanın etkisini tespit ve çözüm önerileri getir-
meyi amaçlamıştır. Araştırmamızın özgünlüğünü araştırma evrenimize  ait bulgular oluşmaktadır.

Konumuzu açıklayacak anahtar kelimelerden oluşan bir literatür taraması yapılmıştır. Belirtilen okullardaki 
öğrencilere uygulanan anket formu ile veriler toplanmıştır. Şiddete neden olabilecek faktörlerden özellikle 
TV programları, internet üzerinde durulmuştur.

Evrenimiz 64 ortaöğretim kurumu ve 33447 öğrenciden oluşmaktadır. Okul türlerine göre 4 okuldaki 4865 
öğrenci çalışma evreni olarak alınmıştır. Örneklem olarak 500 öğrenci rastgele seçilmiştir. Çeşitli kaynaklar 
taranarak 39 sorudan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Veriler SPSS 22 programıyla analiz edilmiştir. Değer-
lendirilmesinde frekans, yüzde değerler ile ki-kare tekniğinden yararlanılmıştır.

Sonuçta hipotezlerimizi destekleyici bulgulara ulaşılmıştır.

Gençlerin %67.8 i her an şiddet içerikli suçun faili olabileceğini düşünmektedirler. Genel olarak tehlikeli bir 
dünyada yaşadığını düşünenler 331 öğrenciyle %66.2, geceleri yalnız dolaşmanın tehlikeli olduğunu dü-
şünenler  %52.2, internet ortamında şiddet içerikli oyunları tercih edenler %20.8, kendimi yeterince güçlü 
hissettiğimde adaleti kendim sağlarım sözünü doğru bulanlar %56.2, akademik başarısı yüksek öğrenciler-
de bu oran düşmektedir. Tehlikeli bir dünyada yaşadığını düşünenler % 66.2, şiddeti sorunların çözümün-
de önemli araç olarak görenler % 67.8’dir. Bunların içerisinde en büyük oranı şiddet içerikli yayınları takip 
edenler oluşturmaktadır.

Ülkemizde sorunların yasal yollarla çözülebileceğine inanmayan %50.4 bu öğrencilerden %46.4’ü internet 
ortamında, %86.4’ü televizyon karşısında 1 ila 9 saat aralığında vakit geçirmektedirler.

Medyadaki şiddetin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini önleyebilmek için toplumun her kesimine büyük 
görevler düşmektedir. Sonuç itibariyla medya kullanıcısı bireylerin bilinçlendirilmesi için “Medya Okuryazar-
lığı” eğitimi önem kazanmaktadır.

Danışman
Mehmet ERDEMOĞLU

Müstecep BÜYÜKKEÇECİ

Mehmet Ali ŞİMŞEK

Proje No: 12
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PEDOFİLİ HABERLERİNE KARŞI TUTUMLARININ 
ÖLÇÜLMESİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
Ülkemizde son bir yılda çocuk istismarı tür olayların haberlerinde bir artış vardır. Projemizde 14-18 yaş ara-
sında Konya ilinde yaşayan lise öğrencilerinin haberler ve pedofili olaylarına karşı tutumlarını ve duyarlılığını 
ölçmek amaçlanmıştır. Çalışmamız pedofili rahatsızlığın çok iyi bilinmesi ve bunun sosyal içerikli bir suç 
olduğu için çok fazla gündeme getirilip haberlerde sürekli gösterilmesinin özelde Konya genelde ise Tür-
kiye’deki çocuk istismarı olaylarının yaygınlaşmasına etkisinin olup olmadığını göstermek hedeflenmiştir.

Gençlerin pedofili konusunda tutumunu öğrenmek ve pedofilinin haberlerde çok gösterilmesinin gençler 
tarafından nasıl algılandığını öğrenmek amacıyla 30 maddelik bir anket hazırlanmıştır. 14-18 yaş aralığında 
olan kız-erkek ayrımı gözetmeksizin rastgele  seçilen 281 kişiye anket uygulanmıştır. Anketimizin güvenirliği 
SPSS programında %84,5 çıkmıştır. SPSS programı ile anketin önermeleri değerlendirilmiştir. Tablolar ha-
linde yorumlanmıştır.

Anketimize katılanlara göre haberlerin istismarı artırdığı ve kişilerin kararsız kaldıkları görülmüştür. Çalışma-
mızın sonuçları doğrultusunda önerimiz, haberlerdeki istismar olaylarının çok yaygın bir şekilde kullanılma-
masıdır. Haberlerin veriliş şekli ve saati bu tür suç teşkil eden olayların artışına sebep olmaktadır.

Danışman
Meral ÖZCAN

Semra SEVİNÇ

Nurhayat İLGİN

Proje No: 13
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Danışman
Zeynep DAŞAN

BULAŞICI HASTALIKLARIN ARTIŞI ÜZERİNDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN
ETKİSİ, OSMANİYE ÖRNEĞİ
Tarihin hemen her döneminde varlığını devam ettiren göçmenlik konusu gittikçe artan bir öneme sahiptir. 
Günümüzdeki göçmen gruplarının içinde sığınmacılar en önemli kategoriyi oluşturmaktadır. Bu sığınmacılık 
süreci birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Son Suriye savaş ortamının yarattığı ve ülkemize tüm 
dramatik tablosuyla yansıyan bu süreç sorunlarla birlikte sağlık sorunlarını da gündeme taşımıştır Bunun 
yanında Suriyeli sığınmacılarla halkın iç içe olması bulaşıcı hastalıkların ve salgınların artmasına zemin ha-
zırlamaktadır.

Bu araştırmanın amacı, Osmaniye ilinde bulaşıcı hastalıkların artışında Suriyeli mültecilerin etkisine dik-
kat çekmektir. Bu kapsamda Osmaniye merkez mahallelerinde bulunan Suriyeli mültecilerle yakın komşu 
olan Türk ailelerin bulaşıcı hastalıklardan daha çok etkilendiğini saptamak İçin, 15 sorudan oluşan anket 
uygulanmıştır. Verilen cevaplar Word ve Excel programıyla değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu mahallerde 
yaşayan ailelerde Suriyeli mülteciler geldikten sonra bulaşıcı hastalıkların arttığı gözlemlenmiştir. Suriyeli 
Mültecilerin gelmesiyle bulaşıcı hastalıklardan etkilenenler daha çok; Eğitim düzeyi düşük, çocuk sayısı faz-
la, gelir düzeyi düşük ve bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olmayan aileler olduğu gözlemlenmiştir.

Öneri olarak, Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları hakkında Osmaniye halkının bilinçlendirilmesini sağla-
mak, mahallelerde yaşayan sığınmacılara gezici sağlık ekipleriyle düzenli ve sürekli koruyucu sağlık hizmet-
lerinin yaşadıkları yerlerde sunulmasını sağlamak, Suriyeli mültecilere yapılan sağlık uygulamalarının kayıt 
altına alarak tekrar uygulamalarının (aşılama, ilaç vb.) önüne geçmek ve Suriyeli mültecilerin bağışıklama 
işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin sınır kapısında kayıt sistemine dayalı olarak yapılmasını sağlamak çalış-
maları yapılmalarıdır.

Sariye DEMİR

Merve Nur YİĞİT

Proje No: 14
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'FARKLI ETNİK KÖKENLER VE CENAZE RİTÜELLERİNİN SOSYOLOJİK
ANALİZİ (SAKARYA ÖRNEKLEMİ)
Geçmişten günümüze kadar daimi olan bir şey varsa o da bireyin hayatının bir gün mutlaka son bulmasıdır. 
Bu son bulma bir çok neden yüzünden olabilir ; savaşlar, hastalıklar, hava şartları ve doğal nedenlere daya-
nır. İnsanlar yaşamları boyunca mutlaka bir öndere, kurallara, millet duygusuna ve etnik bir gruba mensup 
olarak yaşama ihtiyacı duyar.

Bu etnik gruplar insanların ortak özellikleri ile bir araya gelip toplu halde barınmaları ile oluşan topluluklar-
dan meydana gelir. Ortak özelliklere konumuzu da kapsayan ölüm ritüelleri örnek verilebilir. Eskiden etnik 
gruplar toplu halde yaşadıkları için geleneklere sahip çıkmışlar ve önem vermişlerdir. Etnik gruplar Osmanlı 
döneminde ve ondan önceki tarihlerde meydana gelen savaşlar,  iskân  politikaları işgaller sebebiyle Türki-
ye’ye yerleşmişlerdir.

Yerleşim yerlerine bakıldığında Sakarya ilinde fark edilen, kozmopolit yapısının çok geniş olduğudur. Gelişen 
ve gelişmekte olan günümüz teknolojisinde gerçekleştirilen geleneklerle ve eskiden (20-30 yıl) gerçekleşti-
rilenler karşılaştırıldığında ciddi bir fark görülmektedir.

Günümüzde modernizmin vermiş olduğu çalışma hayatı bağlılık; bunun yanında her şeyin belli bir düzen ve 
tek düzelik halinde gerçekleşmesi etnik grupları gerçekleştirdiği cenaze törenlerine verilen önemin azalma-
sına hatta yok olmasına yol açmıştır. Bu durumu araştırmamızda polisiye romanda ve edebiyat üzerinde de 
inceledik.

Bu projede Sakarya’da yaşayan farklı etnik gruplardaki insanlara anket uygulanarak farklı gelenekleri gün 
yüzüne çıkarılmaya çalışılmış ve günümüz insanlarının ölüme karşı duruşları belirlenmeye çalışılmıştır.

Proje No: 15
Danışman

Bülent DERE

Beyzanur ASLAN

Miray ÇOBAN
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İRAN'DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN KÜLTÜRLEŞME TUTUMLARI VE SOSYAL KİMLİK ALGILARI 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bir ülkeden farklı ülkelere göç eden insanlar, gittikleri ülkenin kültürü ile geldikleri ülkenin kültürü arasında 
ikilemler, uyum sorunları, benimsemeler gibi farklı durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Göç eden insanla-
rın kültürleşme ve sosyal kimliklerine ilişkin algıları ve geliştirdikleri tutumlar, gittikleri ülkelere göre farklılık 
gösterebilecektir. Bu nedenle kültürleşme ve sosyal kimliğe ilişkin tutumlar her ülke için ayrı ayrı araştırıl-
malıdır. Doğu ve Batı ülkelerine yapılan göçlerde karşılaşılan güçlüklerin karşılaştırılması için söz konusu 
farklılıkların bilinmesi önemli olacaktır.

Bu kapsamda bir doğu ülkesi olan İran, kültürel ve dini yönden bazı özellikleri ile Türkiye’den göç eden kişiler-
ce adapte olunması kolay bir ülke özelliği gösterirken bazı özellikleri yönüyle de zorluklar barındırmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’den İran’a göç eden ailelerin kültürleşme ve sosyal kimlik algıları araştırılmış, göç 
eden bireylerin kültürleşme ve sosyal kimlik algılarına yaş, göç etme nedeni, Türkiye’yi ziyaret sıklığı, cin-
siyet, ikamet süresi gibi faktörlerin etki düzeyinin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda 2016 Temmuz 
ayında İran’da saha araştırması yapılmış, göçmenlerin kültürleşme ve sosyal kimlik düzeylerini belirlemeye 
yönelik anketler uygulanarak SPSS programıyla veriler analiz edilmiştir.

Danışman
Ergün DEMİR

Zehra Nur GENÇ

Proje No: 16
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ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN-ERKEK ALGISI
(SAMSUN ATAKUM İLÇESİ ÖRNEKLEMİ)
Bu projenin amacı ortaöğretim öğrencilerinin okul türüne göre kadın-erkek algılarının belirlenmesidir.Bu 
bağlamda Atakum’da yer alan ortaöğretim kurumları araştırma evrenini meydana getirmektedir. Bu evren-
den tabakalı örneklem yöntemiyle toplam 720 kişi örneklem olarak ele alınmıştır. Bu 720 kişiye 52 sorudan 
oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin nicel verilerini destekleyebilmek amacıyla mülakat ve gözlem yön-
temleri de kullanılmıştır. Her okuldan 2 kişi toplamda 8 öğrenci ile mülakat yapılmıştır. Görüşmelerde elde 
edilen sonuçlar anketten elde edilen verilerin yorumlanması aşamasında kullanılmıştır. Örneklem alınan 
okullarda 2 gün boyunca katılımsız gözlem yapılmış ve davranış kontrol testi uygulanmıştır.

Proje kapsamında okullarda kısa film gösterimleri yapılmış, tartışma etkinlikleri düzenlenerek öğrencilerin 
farkındalığının artması amaçlanmıştır. Bu yapılan etkinliklerde gözlem raporları tutulmuş ve verilerin yorum-
lanmasında kullanılmıştır. .

Öğrencilerin şiddet türleri hakkında yeterince bilgilerinin olmadığı, ataerkil algının kadın kadar erkek cinsi-
yetine mensup gençleri de baskısı altına aldığı fakat bu algıdan en fazla etkilenenlerin yine kadın cinsiyet 
grubu olduğu görülmüştür

Öğrencilerin kadın-erkek algısındaki farklılıkları azaltmak için kadının toplumsal hayattaki statüsünün iyileş-
tirilmesi ve etkin bir eğitim sisteminin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.

Danışman
GÖKHER ŞÜKRÜ BAYLAN

Özlem İlayda DEMİR

Zeynep Sude KORKMAZ

Proje No: 17
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FARKLI KUŞAKLARIN OYUN KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Bu nitel çalışmanın amacı, özel yetenekli öğrencilerin ve velilerinin oyunu nasıl algıladıklarını metaforlar 
yoluyla ortaya çıkarmak ve kıyaslama yapmaktır. Katılımcılar, 2015-2016 eğitim öğretim yılı, Şanlıurfa Bi-
lim ve Sanat Merkezinde eğitim görmekte olan, özel yetenekli olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği 
uzmanlar tarafından uygulanan WISC-R testi ile daha önceden tespit edilmiş (zekâ testi puanı 130’un üze-
rinde olan) 45 özel yetenekli öğrenci ve bu öğrencilerin velilerinden oluşmuştur.

Araştırmaya katılan özel yetenekli öğrencilerden 22’si kız, 23’ü erkek öğrencidir. Velilerin ise 35’i erkek, 10’u 
kadındır. Nitel araştırmanın bir çeşidi olan karşılaştırmalı durum çalışması deseni kullanılmıştır. Katılımcı-
lara yarı yapılandırılmış form dağıtılmış ve verilerin içeriği analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre 
katılımcı 45 öğrencinin ve 45 velinin oyuna dair ürettikleri metaforların her birinin farklı olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Araştırmada, özel yetenekli öğrenciler tarafından oyun kavramı ile ilgili üretilen metaforlar 4 
kavramsal kategori, veliler tarafından üretilen metaforlar da 4 kavramsal kategori altında toplanmıştır.

Özel yetenekli öğrencilerce üretilen kavramsal kategoriler: ‘’Bağımlılık Yapan Bir Unsurun İfadesi Olarak 
Oyun’’, ‘’Yalnızlık Unsuru Olarak Oyun’’, ‘’Vazgeçilmez Bir Unsurun İfadesi Olarak Oyun’’ ve ‘’Rekabet Unsuru 
Olarak Oyun’’ başlıkları altında toplanmıştır. Velilerce üretilen kavramsal kategoriler ise ‘’Özgürlük Unsuru 
Olarak Oyun’’, ‘’Sosyalleşme Unsuru Olarak Oyun’’, ‘’Vazgeçilmez Bir Unsurun İfadesi Olarak Oyun’’ ve ‘’Da-
yanışma Unsuru Olarak Oyun’’ şeklindedir. Çıkan sonuçlara göre de yapılan çıkarımlar ve tartışmalar makale 
sonunda paylaşılmıştır.

Danışman
Ümit DOĞAN

Melek Gizem SAKAR

Proje No: 18
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ÖĞRENCİLERİN GİZLİ DÜNYASINI KEŞFETMEDE SIRA ÜZERİNE YAZILANLAR
Okul sırasına yazılanlar öğrencilerin okul hayatının ve öğrenci- öğrenci, öğrenci- öğretmen arasındaki ilişki-
lerin kaçınılmaz sonuçlarından biridir, tıpkı insanlar gibidir: komik, duygusal, popüler ve arkadaşça olabil-
diği gibi, hakaret edici, küçültücü, edepsiz ve sinir bozucu olanları da vardır. Genel anlamıyla okul sırasına 
yazılanlar, izinsiz olarak yazılan bireysel ya da kişisel nitelikteki yazılardır. Orada öğrenciler ya aşkını dillendi-
rir, ya beklentilerinin  olmayışına isyan eder, ya da güncel hayattan bahseder. Ancak öğrencilerin bu davra-
nışları “-ki bazıları kasıtlı olmasa da” Litaratürde vandalist davranış olarak değerlendirilmektedir.

Okul sıralarına yazı yazmakla öğrenciler kime ya da kimlere ne mesaj gönderirler? Sorusu araştırmamızın 
problem cümlesidir. Bu araştırmada amaç; farklı disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerin sıra üzerine yaz-
dıkları ifadelerin analizini yapmaktır.

Araştırmada ayrıca okul sıralarına yazılan ifadelerde okul türüne göre farklılık ortaya çıkarılmıştır. Araştırma-
mız Trabzon ilinde bulunan Fen ve Sosyal bilimler liseleri (3),  Anadolu liseleri (1), meslek liseleri (2) ve imam 
hatip liseleri (1) okullarında yapılmıştır. Bu okullarda bulunan sıralar fotoğraf makinesi ile fotoğraflanmıştır.

Öğrencilerin sıra üzerine yazdıkları mesajlar yaşadığı çağ açısından ortak değerleri, tutumları, kültürü, dav-
ranışları da içerdiğinden ait olduğu kesimin yapısı hakkında çok önemli ipuçlarıdır. Araştırmamızda 1309 
adet ifade toplanmış ve bu ifadeler “yazı içerikli ve şekil içerikli ifadeler” olmak üzere iki kategoride toplan-
mıştır. Öğrenciler çoğunlukla yazı içeren ifadeler kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin sıra üzerine yazdık-
larında okul türüne göre önemli farklar bulunmuştur.

Danışman
Eyüphan ÇELİK

Melek AKÇAY

Türkü TÜFEKÇİOĞLU

Proje No: 19
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NOTLAR:



48. 
Lise Öğrencileri
Araştırma Projeleri Final
Yarışması TARİH

Proje No: 1

180

ÇAĞINI AŞAN SULTAN'IN ÇAĞINI AŞAN PROJELERİ
Bu projemizde okulumuza ismini veren Sultan 2. Abdülhamid Han’ın çağını aşan projelerini ele aldık. Proje-
mizin amacı; ecdadımız tasarladığı projeyi günümüzdeki yapılan projenin ilham kaynağı olabileceğini sap-
tamaktır. Bu kapsamda "Marmaray projesinin ilham kaynağı 2. Abdülhamid Han zamanında çizimi gerçek-
leştirilen ‘Tünel-i Bahri’ mi?" sorusuna yanıt aradık. Bunun yanı sıra Abdülhamid'in birkaç projesini genel 
hatlarıyla ele aldık. Yöntemimiz kaynak tarayarak gerekli bilgilere ulaşmaktır.

Dünyaya 624 yıl hükmeden Osmanlı Devleti’nin 34.padişahı olan Sultan 2. Abdülhamid Han‘ı dünyaya ve 
topluma yanlış tanıtmak isteyenlerin amacına ulaşamayacağını ispatlamak istiyoruz. 2. Abdülhamid Han’ın 
çağının ilerisinde bir düşünce ile bilim ve fenne önem veren kişiliği bizi bu proje yöneltti. Bizce tarihimizin 
bilinmeyen gerçeklerini öğrenerek ve ecdadımızın ne kadar büyük işler yaptığını görerek bizlerde çok büyük 
başarılara imza atabileceğimizi düşünüyoruz. 2. Abdülhamid Han’ın; Tünel-İ Bahri, Hamidiye Köprüsü,  Hi-
caz Demiryolu, Hicaz’da Deniz Suyu Arıtma Tesisleri, Konya Ovası Sulama Projesi gibi birçok projesinden 
örnek olarak Marmaray projesi ile Tünel-i Bahri projesini ilişkilendirdik.

Danışman
Bülent KAYA

Reyhan MENTEŞ

Sariye EFE
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AMASYA'DA BİR ALMAN KOLONİ VE MİSYONERLİK TEŞEBBÜSÜ: ATABEY ÇİFTLİĞİ (1845 - 1915)
Almanya, II. Wilhem’in iktidarında genel bir politika değişikliğine gitmiş sömürgecilik ile ilgili daha aktif bir 
siyaset takip etmeye başlamıştır. Denizlerde İngiltere ile baş edemeyeceğini düşünen Almanya yakın gele-
ceğin en önemli coğrafyası olacağını düşündükleri yakın-doğu toprakları ile ilgilenmeye başlamıştır. Bazı Al-
man fikir adamlarının tesiri ile Osmanlı Devleti ile yakın ilişkiler kuran Almanya, bu dostluğu Osmanlı  toprak-
larının önemli noktalarında yerleşmek için kullanmaya çalışmıştır. Bu şekilde bir taraftan Alman iş adamları 
Osmanlı ülkesinde, ipek fabrikası, kibrithane, sabunhane gibi sanayi tesisleri kurarken, Protestan misyoner-
ler de bu tesislerin yanında yetimhane ve mektep gibi kurumlar açarak faaliyet yürütmeye başlamışlardır.

Amasya’da açılan ipek fabrikası ve Atabey Çiftliği’nde faaliyete geçen yetimhane ve mektep bu düşüncele-
rin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Böylece Alman kolonizatör ve misyonerler kısa zaman içinde dağılacağı-
nı düşündükleri Osmanlı Devleti’nin kendilerince stratejik noktalarında diğer büyük devletlerden daha önce 
konumlanmaya çalışmışlardır.

Projemizde bugüne kadar yerel tarih araştırmacılarının ilgileri dışında ciddi bir çalışmaya konu olmamış Al-
man Atabey Çiftliği çerçevesinde Amasya’da Protestan Alman  misyonerlerin çalışmaları ve neden Amas-
ya’yı tercih ettikleri konusu irdelenecektir. Ayrıca, Osmanlı devlet adamlarının bu girişimlere karşı tutumu, 
aldıkları tedbirleri, Osmanlı kanun ve mevzuatının bu girişimlere ne kadar imkân tanıdığı veya sınırladığı 
cevap aranan diğer sorular olacaktır.

Danışman
Hadi BELGE

Adem ALİBAZ

Proje No: 2
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Proje No: 3

ANLAT HÜNKÂRIM
Tarih; geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını, yer 
ve zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde, belgelere dayanarak, doğru ve tarafsız olarak inceleyen 
bilim dalıdır. Tarih öğretimi ise, geçmişle ilgili bilgi, tutum ve değerlerin öğrencilere kazandırıldığı eğitim bi-
limleri alanıdır. Geçmişle günümüz arasında bitmeyen diyalogun, öğrenciye aktarımında, öğretmen önemli 
bir rol oynamaktadır. Öğrenciler açısından ise tarih öğretimi, uzun yıllar, önemli isimlerin, tarihlerin, yerlerin, 
savaşların ve diğer olguların ezberlenmesini gerektiren monoton bir ders olarak görülmüştür.

Bu durum, öğrencilerin tarih dersini sıkıcı ve gereksiz bulmalarına neden olmaktadır. ’’Anlat Hünkârım‘’ adlı 
proje, hem tarih öğretimini ilgi çekici kılmak, hem de tarih derslerini eğlenceli bir hale getirip bilgilerin ka-
lıcılığını sağlamak için tasarlanmıştır. Çalışma için Osmanlı Devleti Padişahlarından yirmi tanesi seçilmiş, 
tek tek padişah objeleri yapılmış, her padişahın dönemlerine ait olayların aktarıldığı sesli bir oyun düzeneği 
oluşturulmuştur. İlk olarak 10.Sınıf öğrencilerinden toplam elli kişilik gruba bilgi soruları sorularak, öğrenci-
lerin bilgi düzeyleri saptanmıştır.

İki hafta sonrasında ise aynı süreler içinde, yirmi beş kişiye klasik anlatım ile, diğer yirmi beş kişiye ise oyun 
oynatılarak padişahlara ait bilgiler aktarılmıştır. Bu aktarımların ardından, bilgi soruları tekrar sorularak, öğ-
rencilerin bilgi düzeylerindeki değişim tespit edilmiştir.Yapılan çalışma göstermiştir ki,oyun ile öğretim, hem 
tarih dersine olan merak ve ilgiyi çoğaltmakta, hem de bilgilerin öğrenilmesini hızlandırıp kalıcılığını arttır-
maktadır. Sonuç olarak tarih derslerinde görsel-işitsel oyunlar ile eğitim desteklenmelidir.Yapılan bu çalış-
manın tarih alanında eğitim veren veya oyun tasarlayan kişilere ilham kaynağı olacağına inanılmaktadır.

Danışman
Aysu ATAY

Berfin İpek YALÇIN 

Şeyma IŞILDAR
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ORTA ASYA'DAN EMİN KÖK'E YAYLI ÇALGILARIN ATASI: IKLIĞ
Iklığ yaylı bir müzik aletidir. Türklerin anayurdu olan Orta Asya’da ortaya çıkmıştır

ve yaylı çalgıların atası olarak kabul edilmektedir. Iklığ, Orta Asya’daki Türklerin kültür etkileşimlerinin bir 
ürünüdür. Bu ürün Türk Kültür Mirası içinde uzun süre önemini korumuştur. Fakat bu önemli konuma rağmen 
Iklığ unutulmaya yüz tutmuş ve rafa kaldırılmıştır.

Bu projede amacımız; Iklığ'ın tarihsel süreçteki önemini araştırarak, unutulma sebeplerini irdelemek, tekrar 
tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sunmaktır. Bu amaca uygun olarak, iki bölüme ayırdığımız proje-
mizin birinci kısmında; Iklığ'ın ortaya çıkışı,  önemi ve tarihsel gelişim sürecini araştırdık. İkinci kısımda ise 
Iklığ'ın tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptık.

Iklığ’ın Anadolu’da yüzyıllar boyunca önemini koruduğu; Cumhuriyet’in ilanından sonraki birkaç yıl içinde de 
Anadolu'da benimsendiği gerek yazılı gerek görsel belgelerden anlaşılmaktadır.

Iklığın sonraki yıllarda, yaylı çalgıların yeni versiyonlarının ortaya çıkmasıyla önemini yitirdiği anlaşılmıştır. 
Ancak bu durumun yaşanmasında bir ihmalkarlık olduğu da göze çarpmaktadır.

Sonuç olarak Iklığ’ın bir kültür mirası olduğu anlaşılmıştır. Bu değerin göz göre göre karanlığa gömülmesinin 
doğru bir yaklaşım olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; bir ortaöğretim kurumunda, 
özel ders kapsamında Iklığ'ın tarihsel öneminin ve icrasının öğretilmesine yönelik eğitimin, 2016-2017 
Öğretim Yılı ikinci yarıyılında gerçekleştirilmek üzere, planlaması yapılmıştır. Üniversite Güzel Sanatlar Fa-
kültesi ve Konservatuar Bölümleri öğrencilerine yönelik nisan ve mayıs aylarında Iklığ için özel bir tanıtım 
günü planlaması yapılmıştır. Ayrıca Iklığ’ın önemli kültür öğesi olması dolayısıyla tarih ders kitaplarında ve 
etnografya müzeleriyle, müzik müzelerinde yer alması fikri öne sürülmüştür.

Danışman
Sedat ALTAŞ

Erkan ÜLKER

Buse DİKMEN

Proje No: 4
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ÜÇ LİVÂNIN MECMUÂSI "YEŞİL YUVA"
Yerel yayınlar, o bölgenin tarihine ışık tutar. Bu yüzden bir bölge hakkında bilgi almak için başvurulması gereken önemli 
kaynaklardır. Ancak bu kaynaklara ulaşmak her zaman  mümkün olmayabilir. Ya da ulaşıldığı halde bazı kaynaklar seviyeye 
uygun olmayabilir. Çalışmada 1922 yılında Artvin’de çıkarılmaya başlanan “Yeşil Yuva” mecmuası ele alınmıştır. Bu mec-
muadan yola çıkılarak yerel gazete ve dergi gibi kaynakların tarihe ışık tutmadaki önemi üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
Çalışmalara göre “Yeşil Yuva” dergisi bölge halkı için önemli tarihi bir kaynaktır ama pek bilinmemektedir. Daha önce yapılan 
çalışmalar ise akademik düzeyde kalmış, alan dışındaki kişilere hitap etmemiştir. Ancak tarih şuurunun oluşması için bu tarz 
kaynakların mümkün olduğunca işlenmesi gerekmektedir. Dergi toplam yedi sayıdan oluşmaktadır. Bu yedi sayı incelenmiş 
ve derginin genel profili çıkarılmıştır. Derginin birinci sayısı günümüz Türkçesine çevrilerek aslına uygun  olarak tekrar basıl-
mış ve bölge halkına dağıtılmıştır. Bu çalışmadaki amaç tarihi belge niteliğindeki gazete ve dergi gibi yerel yayınları güncel-
leyerek çağa uygun hale getirmek ve özellikle  çocuk ve gençlerin bu kaynaklardan kolaylıkla yararlanmalarını sağlamaktır.

Tarihi olayları yansıtan yerel kaynakların daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesini sağlamak,
Tarihe ışık tutmada yerel basının önemine dikkat çekmek,
Yöresellikten evrenselliğe yönelen tarih bilinci oluşturmak,
Artvin, Ardahan ve Kars’ın Milli Mücadele dönemine ışık tutacak yazılı kaynak oluşturmak,
Yeşil Yuva dergisinin yedi sayısını inceleyerek derginin profilini oluşturmak, bölge halkı için değerini ortaya koymak,
Derginin Artvin’de yayınlanan ilk sayısının günümüz harflerine çevrilip aslına uygun olarak tekrar basımını yaparak bölge 
halkına tanıtmak. Böylece geçmişle gelecek arasında köprü kurmak.
Milli bilinci oluşturmak, toplumsal dayanışmayı sağlamak hatta toplumun yeniden inşasında yönlendirici olmak gibi roller ül-
kemiz gazeteciliğinin göze çarpan özelliklerindendir. gazete, dergi gibi kaynaklar yazıldığı dönemdeki olayların en canlı tanığıdır.
Tarihe kaynaklık eden ürünlerin özellikle çocuk ve gençlere tanıtımı yapılmalıdır.
Tarihi değer niteliğindeki kaynakların ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için günümüz insanının anlayabileceği bir hale getirilmelidir.
Her bölge için kataloglar oluşturulmalıdır. Bu kataloglar içine bölgenin tarihine ışık tutan yerel ve genel ilk el kaynaklara 
seviyeye uygun olarak yer verilmelidir.
Çocuklara ve gençlere tarih bilincini aşılamak için il halk kütüphanelerinde, okul kütüphanelerinde hatta sınıf kütüphane-
lerinde bölge tarihine ışık tutan kaynaklarla ilgili bir “Dededen Toruna” bölüme oluşturulmalıdır. Bu bölüm olabildiğince ilgi 
çekici hale getirilmelidir.
Tarih ve Türk Edebiyatı ders kitapları bölgelere özel basılarak bölge ile ilgili kaynakları içerecek şekilde müfredat düzenlen-
melidir. Böylece çocukların kendi tarihi ve kültürüne ilgi duymaları sağlanmalıdır.
Tarihi belge niteliğindeki gazete, dergi gibi yerel yayınlar güncellenerek çağa uygun hale getirilmelidir. Çocuk ve gençlerin 
kolaylıkla yararlanmaları sağlanmalıdır.

Danışman
Berrin BATMAN

Elif Yasmin CAN

Tuğba DOĞAN

Proje No: 5
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ÇALIKUŞU'NUN KÖYÜ: ZEYNİLER'İN YAĞMALANAN TARİHİ
Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanıyla tanıdığımız Bursa’nın Zeyniler Köyü, merkeze 3 km olup en yakın 
köylerindendir. Uludağ’ın eteklerinde kurulan köyün mezrasında antik dönemde Hristiyan keşişlerin inzivaya 
çekildiği manastırlar olduğu bilinmektedir. 15. Yüzyılda Zeyniyye Tarikatı’na ait bir vakıf arazisi iken Zeyniler 
Yaylağı olarak kullanılmıştır ve konaklama odaları yaptırılmıştır. Zeyniler Köyü’nün tarihi  ise  1800’lü yıllara 
kadar dayanır ve Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur.

15. Yüzyılda alimler tarikatı olarak bilinen Zeyniyye Dergahı, Bursa’nın Yıldırım ilçesindedir. Dergahın alanı 
küçülmüş sadece camisi ve küçük bir mezarlığı kalmıştır. Zeyniler Cami’si 1449’da yaptırılmış olup mezarlı-
ğında 450 ye yakın mezar bulunmaktadır ki bunlar ünlü alim, şair, din adamlarıdır.

Projemizin amaçları: Zeyniler Dergahı ve Zeyniler Köyü’nün yerini tespit etmek ve tarihini araştırılmak.Doğa-
nın ve beşeri faktörlerin etkisiyle kaybolmakta olan Zeyniler’deki tarihi kalıntıları tespit etmek. Zeyniler için 
yapılan iyileştirme çalışmaları ve turizmdeki yerini belirlemektir. Zeyniler Köyü’nü genç kuşaklara tanıtarak, 
tarihi değerlerimize sahip çıkmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturarak tarihsel ve kültü-
rel bilincin artmasına katkı sağlamaktır.

Reşat Nuri Güntekin, Bursa’da öğretmenken Zeyniler’e sık sık gelir ve Feride adlı hareketli kız çocuğundan 
esinlenerek, onu Çalıkuşu romanının baş kahramanı yapar. Türk sinema tarihinde üç kez beyaz perdeye ak-
tarılan bu film, yerli ve yabancı kanallarda yayınlanmış ve beğenilerek izlenmiştir. Zeyniler’e öğretmen olan 
Feride, Zeyniler  Tekkesi’nde dua eder. Filmle köyün tanıtımı da yapılmaktadır.

Zeyniler Mezrası’nda keşişler dönemine ve 15. yüzyıl tasavvuf tarihine ışık tutacak tarihi kalıntılar bulun-
maktadır. Definecilerin gözdesi olan kalıntılar hakkında yeterli akademik çalışmalar yapılmamıştır.Kalıntı-
ların korunması ve gün yüzüne çıkarılmasına yönelik çalışmalar yeterli değildir. Tarihi farkındalık ve koruma 
sağlanmazsa hıristiyanlık ve tasavvuf tarihine ışık tutacak olan bu arkeolojik kalıntılar yok olacaktır. Kaynak-
lar korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

Danışman
Ayşegül ALKAN

Betül ÖZCAN

Hande KOBAK

Proje No: 6
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Proje No: 7

KOVANCILAR'DAN KOVANCILAR'A MUHACİR GÖÇÜ
Vaktiyle  Osmanlı  Devleti  döneminde  Anadolu’dan  Rumeli’ye  göç  etmiş  Türkler, XIX. yy’da Osmanlı Dev-
leti’nin bölgedeki üstünlüğü yitirmesiyle göç tersine dönmüştür. Türklerin Balkanlar’dan Anadolu’ya doğru 
zorunlu göç hareketi başlamıştır.

Balkanlar’dan gelen göçmenler, İstanbul’a geldikten sonra Anadolu’nun değişik bölgelerine dağıtılmıştır. 
Elazığ’a da birçok göçmen yerleştirilmiştir. Özellikle bugün Elazığ’ın Kovancılar ilçesi olarak bilinen yerin özel 
bir anlamı vardır. Kovancılar ismi, Romanya’nın Silistre iline bağlı Tutrakan ilçesinin Kovancılar köyünden 
esinlenerek alınmıştır (Aslan, 2010: 37). 1941 yılına kadar Romanya’ya bağlı olan Tutrakan ilçesindeki Ko-
vancılar köyü, 1941’den sonra Bulgaristan’a dahil olur. 1934 yılında alınan bir kararla, 300 evlik bir soydaş 
grubunun, Kovancılar’a diğer iki ayrı grubun da Kovancılar’ın Hoşmat ve Şenova köylerine yerleştirmeleri 
uygun görülmüştür.

Balkanlar’dan gelen bu göçmenler, Elazığ’da muhacir olarak bilinmektedir.  Projemizde muhacirlerin Bal-
kanlar’dan kendileri ile birlikte getirdikleri geleneklerini, el becerilerini, göç yolunda çektikleri sıkıntıları ve 
kendi geçmişlerini geride bırakıp onları Elazığ’a kadar getiren sebepleri araştırdık, derledik. Oradan gelen 
göçmenlerin eğitim seviyesinin yüksek olması, el becerilerindeki donanımları yaşadıkları bölgeye maddi ve 
manevi açıdan olumlu yönde bir hareketlilik katmıştır. Gerek tarımda kullanılan aletleriyle gerekse evlerin-
deki düzen ve temizlik ile sonradan Elazığ’ın Kovancılar ilçesine yerleşenlere örnek olmuşlardır.

Romanya’daki Kovancılar’da kurulu düzenlerini Elazığ Kovancılar’a da kurmuşlar ve hayatlarını kaldığı yer-
den devam ettirmeye çalışmışlardır. 1950’den sonra büyük çoğunluğu İzmir, Bursa ve İstanbul’a gitse de 
bugün Kovancılar’da yaşayan göçmenler az da olsa bulunmaktadır. Sayıları az da olsa yöre kültürüne etkileri 
çok olmuştur. Bu etkiler projemizde incelenmiştir.

Memleket özlemlerini, doğdukları coğrafyaya binlerce kilometre uzaklıktaki yaşayacakları yere aynı isimleri 
(Kovancılar, Şenova, Kapıaçmaz) vererek gidermeye çalışan muhacirlerin çileyle, mücadeleyle dolu trajik 
yaşamları görüşme yöntemi kullanılarak ele alınmıştır.

Danışman
Vedat ÇOBAN

Elif SAYLAN

Beyzanur KARABULUT
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SOYADLARININ MONOGRAFİSİ "ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ"
Soy isim kullanımı Türkler tarihinde ilk olarak boy isimleriyle gündeme gelmiştir. Sonraki süreçte aile isimleri 
(soy) kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı dönemindeki uygulamalarında ise daha çok lakaplar, şöhretler ve 
bir şekilde şahsın ait olduğu aile isimlerinin kullanıldığı görülmektedir. Kimi zaman aile isimlerinin ardına 
“oğlu” kelimesi de eklenmiştir. Türkiye tarihinin başlaması ile soyadı kanunun kabul edilmesi modern soy 
isimlerinin kullanılmasını sağlamıştır.

Bu projede işinin, soyisminin anlamını ve hikayesini bilip bilmediğini araştırılmıştır. Bu nedenle Eskişehir 
merkez ilçelerde bulunan Eti Sosyal Bilimler Lisesi, İki Eylül Caddesi, Hamamyolu Caddesi, Kemal Zeyti-
noğlu Caddesi ve Basın Şehitleri Caddesi’nde 2’si kapalı uçlu, 12’si açık uçlu toplam 14 sorudan oluşan 
mülakat formu, 194 katılımcıyla uygulanmıştır.

Ölçme sonunda katılımcılardan büyük bir çoğunluğunun soy isminin anlamını bilmediği sonucuna ulaşıl-
mıştır. Ayrıca nüfus dairelerinde soyisim kayıtlarında ve hukuk birimlerinde soy isim değiştirme işlemlerinde 
kişilerin çeşitli resmi sıkıntılarla karşılaştıkları görülmüştür.

Çalışmamızdaki önerilerimizin bir kısmı şöyledir: Soy isim-tarih ilişkisi üzerine seminerler düzenlenmelidir. 
Okullarda verilen “soy ağacı” ödevi ile çocuklardan ailesinde bulunan bireyleri öğrenmelerinin istenmesinin 
yanı sıra o aileyi bir arada tutan soyadının hikayesininde öğrenilmesi teşvik edilmelidir. Soy isimleri; veriliş 
nedenlerini ve süreçleri ile ilgili tarihi, etimolojik, kültürel yönlerden ele alan yazılı ve görsel kaynaklar oluş-
turulmalıdır. Soy isimlerinin değiştirilmesi konusunda gerekli resmi işlemlerin önü açılmalıdır.

Danışman
Bayram TOK

Eda ENGÜR

Proje No: 8
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AFRİKA'DA OSMANLI İZLERİ: TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN 
OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKİYE ALGILARININ METAFORLARLA BELİRLENMESİ
Afrika kıtası, tarihte önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden biri Osmanlı İmpara-
torluğudur. I. Selim’in Mısır seferiyle başlayan temaslar  zamanla  kıtanın diğer bölgelerine yayılarak dört yüz 
yıl sürecek Osmanlı-Afrika ilişkilerini beraberinde getirmiştir. Fakat 1922’de Osmanlı’nın yıkılışı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından 1990’lı yıllara kadar Türkiye-Afrika ilişkileri minimum düzeyde sey-
retmiştir. Fakat 1998’de başlayan “Afrika’ya açılım” politikasıyla Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerimiz Türk dış 
politikası açısından oldukça önemlidir.

Bu çalışma Afrika kıtasından Türkiye’ye öğrenim görmek üzere gelmiş öğrencilerin Osmanlı ve Türkiye Cum-
huriyeti algılarını metaforlarla belirlemek, bu metaforları belli temalar altında kategorileştirmek ve bu me-
taforlardan hareketle Afrika ile olan ilişkilerimizi tarihsel ve geleceğe dönük bir yaklaşımla değerlendirmek 
amacıyla yapılmıştır. Ve bu araştırma Afrika’dan ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilerin Os-
manlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti imajına ait algılarını metaforlarla ortaya koyması bakımından önem arz 
etmektedir.

Bu sebeple Eskişehir üniversitelerinde ve İstanbul Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesinde okuyan 
toplam 60 öğrenciye “Afrika’da Osmanlı İzleri: Türkiye’de Öğrenim Gören Afrikalı Öğrencilerin Osmanlı ve 
Türkiye Algılarının Metaforlarla Belirlenmesi” adlı anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların 
demografik özelliğini öğrenmeye yönelik sorular sorulmuş ve ikinci bölümde “Osmanlı” ve “Türkiye Cumhu-
riyeti” hakkında metafor üretmeleri istenmiştir. Öğrencilerin ürettikleri metaforlar sıfat, nesne, kavram, dini 
kavram ve duygu olmak üzere 5 adet kategoriye ayrılmıştır. Metaforlar bu kategoriler altında incelenmiş ve 
yorumlanmıştır. Araştırma sonuç ve önerilerinden bazıları şunlardır: Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu 
Osmanlı ve Türkiye hakkında sıfat nitelikli metaforlar kullanmışlardır.

Yapılan araştırmada, Türkiye-Afrika ilişkilerinin olumlu düzeyde olduğu görülmüştür. Bu durumun sürekliliği 
için Afrika ülkelerinde bulunan elçilik sayısı arttırılmalıdır.

Proje No: 9
Danışman

Sadife DEMİRAL

Gökçehatun POLAT
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HATAY'DA ÇIKARILAN MOZAİK EŞLEMLERİNİN KALDIRIM VE DUVARLARA İŞLENMESİ İLE 
MOZAİK FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK
Mozaik eserler, binlerce yıllık tarihleriyle çok sayıda yaşama tanıklık etmiş ve yapıt sahiplerinin yaşamları-
nı, bir anlamda ebedi kılmışlardır. Hatay mozaikleri dönemin özelliklerini yansıtması bakımından bir hazine 
olarak sayılabilir.

Hatay 1932-1939 yılları arasında Fransız mandasında iken Princeton Üniversitesi, Worcester Sanat Müzesi, 
Baltimore Sanat Müzesi ve Louvre Müzesi gibi üniversite ve kurumun içinde yer aldığı “The Committee for the 
Excavation of Antioch and Its Vicinity” adlı kazı ekibi Antiokheia (Antakya), Seleukeia Pieria (Samandağ) ve 
Daphne (Harbiye)’de sistematik kazılar yapmıştır. Bu kazılarda çıkarılan mozaikler Dünya genelinde otuzdan 
fazla müze ve özel koleksiyona dağıtılmış, bir kısmı da Hatay Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Mozaik-
lerin tanıtımı ve turizm değerinin arttırılması amacıyla müzede yer alan mozaik eşlemlerinin kaldırımlara ve 
duvarlara işlenip tarihi kent olan Antakya da bir mozaik bilinci oluşturulacaktır.

Araştırmada doküman analizi yapılmak suretiyle nitel gözlem yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem form-
larından elde edilen sonuçlara göre Antakya ve çevresinde arkeoloji müzesi ve mozaik eserlere karşı ilginin 
oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Üniversite, Halk Eğitim Merkezi Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları 
ile yapılan görüşmeler neticesinde tarihi kent Antakya’da bu bilincin oluşması için yapılabilecek çalışmalar 
olarak; atölye faaliyetleri, seminer ve konferanslar şeklinde belirlenmiştir. Projemizde atölye faaliyeti olarak 
üçü Hatay Arkeoloji Müzesinde üçü yurt dışındaki müzelerde sergilenen toplam altı adet mozaik eşlemi be-
lirlenmiştir. Bu mozaikler kentin uygun yerlerinde duvar  ve kaldırımlara döşenecektir.

Danışman
MEHMET COŞKUN

Kayhan SADAY

Proje No: 10
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İSTANBUL'UN UNUTULAN VE KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ ÇEŞMELERİ
Su hayattır. Suyun insana ulaşması ise medeniyet… Medeniyet tarihimizin önemli eserleri arasında yer alan 
çeşmeler, İstanbul’un birçok noktasında karşımıza çıkar. “İstanbul’un Unutulan ve Kaderine Terk Edilen Ta-
rihi Çeşmeleri” projesiyle İstanbul’da, işlevini yitirmiş, köhne yapılar arasında sıkışıp kalmış ve zarar görmüş 
çeşmelerin korunmasını amaçlıyoruz. Bu noktada uzun yıllardır mesafe alınamamış bir şehir sorunu olarak 
karşımızda duran tarihi çeşmelerin ihyası öncelikle insanların bilinçlenmesiyle tamamlanacak bir problem-
dir. Kullanılmadığı için zamanla yıkılmaya ve yok olmaya yüz tutan tarihi İstanbul çeşmelerinin işlevsellik ka-
zanması ve tekrar insanların kullanımına sunulması şehir kimliğine büyük katkı sağlayan bu eserlerin ihyası 
noktasında atılacak ilk adımdır. Projemizle, tarihi çeşmelerin korunması hususunda bir farkındalık oluştur-
mayı, işlevini yitirmiş çeşmelere işlevsellik kazandırılması için gerekli girişimlerde bulunmayı ve hepsinden 
önemlisi mevcut tarihi çeşmelerin “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” kapsamında muhafaza 
edilmesi, bakım, onarım çalışmalarının ilgili merciiler tarafından yapılmasını amaçlıyoruz.

Projemizle ulaştığımız sonuç, tarihi çeşmelerimizin tahrip edilerek gün geçtikçe ortadan kalktığı yönündedir. 
Günümüze kadar yapılmış olan yanlış uygulamalar çeşme yapılarını çevre dışında bırakmış, yapı ile çevresi 
birbirinden koparılmıştır. Günümüzde işlevlerini kaybettikleri için göz ardı edilen çeşmeler, tek başına duran 
bir anıt değil, bulunduğu çevrenin bir parçasıdır. Şehrin kültürel tarihi gelişimi göz önüne alınarak yapılacak 
yeni tasarımlarda, çeşme bir sit öğesi olarak düşünülmeli ve çeşmeleri kullanmaya teşvik eden peyzaj tasa-
rımları oluşturulmalıdır. Etrafında gerekli elemanları, aydınlatması, yeşili ve en önemlisi suyu ile kullanılan 
çeşmeler İstanbul’un şehir hayatına renkli bir kültürel kıymet katacaktır.

Semanur BAŞER

Zeynep COŞAR

Proje No: 11
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TUNA NEHRİNİN DERİNLİKLERİNDE BİR OSMANLI MİRASI; ADAKALE
Altı asrı aşkın hüküm sürmüş Osmanlı Devletinin günümüze bıraktığı pek çok tarihi mirasından biri olan 
Adakale Osmanlıların Balkan coğrafyasında, Tuna Nehri üzerinde yer alan stratejik ve tarihsel öneme sahip 
küçük bir yerleşim adasıdır. Osmanlıların Meriç Irmağı'nın Batısında elinde kalabilen son ada olup, kendisi-
ne nüfus yapısı, kültürel yapısı ve hazin tarihsel serüveni ile incelenmesi gereken bir konudur.

Giriş bölümde konunun amacı belirtilmiş ve Adakale’nin Osmanlı hakimiyetine girişine kadar olan genel 
tarihçesi verilmiştir. Gelişme bölümünde Adakale’nin Osmanlılar tarafından fethi, Osmanlı hakimiyetinde 
iken Avusturya-Romanya ve Osmanlı Devleti arasındaki mücadelelerdeki durumu, Osmanlı hakimiyetinin 
zayıflaması ve Lozan Anlaşma'sında Adakale’nin tamamen Türk hakimiyetinden çıkışı açıklanmıştır. Ayrıca 
Romanya hakimiyetinde adanın durumu, Tuna Nehrinin suları altında kalması anlatılmış ve Adakale halkının 
kültürel kimliği açıklanmıştır. Son bölümde ise çalışmanın sonuçları belirtilmiş ve öneriler sıralanmıştır.

Danışman
Özhan BAYRAM

Nursima TUYAN

Ezgi KABADAYI

Proje No: 12
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İSTANBUL'UN SÖNMÜŞ YILDIZLARI: GAZHANELER
Bu çalışmada, günümüzde kıymetini kaybetmiş ve hak ettiği değeri görememiş İstanbul Gazhaneleri ele 
alınmıştır. Gazhaneler elektriğin insan yaşamına dâhil olmasından önce kentlerin aydınlatılmasındaki en 
önemli sanayi yapıları olmuşlardır.

Çalışmamız dahilinde İstanbul’da bulunan beş gazhane hakkında ayrıntılı literatür araştırması yapılmıştır. 
Enerji tarihimiz açısından çok önemli bir yere sahip olan beş gazhaneden günümüze dört tanesi ulaşmıştır. 
Bu gazhaneler yerinde incelenmiş ve durumları ile ilgili bazı çıkarımlarda bulunulmuştur. Hasanpaşa (Kadı-
köy), Kuzguncuk (Beylerbeyi) Gazhaneleri’nde restorasyon çalışmalarının olduğu görülmüş, Kağıthane(Po-
ligon) Gazhanesi’nden günümüze bir iz kalmadığı, Dolmabahçe Gazhanesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
sınırları içinde kaldığı ve son olarak Yedikule Gazhanesi’nin metruk ve bakımsız halde olduğu görülmüştür.

Bu endüstri miraslarına sahip çıkmak, onları gelecek nesillere aktarmak ve yeniden kullanım alanı oluştur-
mak için İstanbul’un sönmüş yıldızları gazhanelerin günümüze kazandırılmasına yönelik öneriler sunulmuş-
tur. Bu öneriler sırasında gazhanelerin konumuna, yüzölçümlerine ve dünyadaki farklı restorasyon örnekle-
rine bakılarak çalışmalarımız yürütülmüştür.

Proje No: 13
Danışman

Zeynep ANIK

Zeynep S. AKGÜNDOĞDU

Baran ÖZBAY
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BİR DÖNEMİN EFSANE SÜPÜRGESİ: GIRGIR
Gırgır, İzmir’de üretilen bir tür mekanik halı süpürge markası ve sonradan bu alete verilen genel bir addır. 
Gırgır halı süpürgesi, Tacettin Hiçyılmaz tarafından 1950’li yıllarda geliştirilerek, İzmir’den ülke geneline ya-
yılan ve geniş kitlelerce benimsenen, neredeyse her eve giren bir üründür. Bu ürünün icadı, tarihsel gelişimi, 
lügate girmesi, ekonomiden siyasete, spordan sinemaya, mizahtan coğrafyaya, eğitimden müzik dünyasına 
ve gündelik hayata olan etkilerine ışık tutmak projemizin temel amacıdır.

Kemeraltı’nda iki katlı bir evin bodrum katından ülke geneline ve oradan da on dört ülkeye yapılan ihracatın 
baş kahramanı olan Tacettin Hiçyılmaz’ın öğretmenlikten girişimciliğe ve kulüp başkanlığına uzanan ilginç 
portresi, başarılı bir inovasyon örneği olan Gırgır’ın geliştirilmesi, ürün satış miktarları, ürün kimliği, yakın 
dönem Türkiye tarihinin birçok yönünü anlamamıza yardımcı olacak bu aletin bir süpürgeden daha çok şey 
ifade ettiği muhakkak. Projemizin araştırma yöntemi; dergi, gazete, internet taramalarına, Tacettin Hiçyıl-
maz’ın oğlu Orkun Hiçyılmaz ile yapılan röportaja ve bu aletin gündelik kullanımına yönelik sözlü tarih gö-
rüşmelerine dayanmaktadır. Bir mucit tarafından geliştirilen ürünün sadece ticari bir mal olarak kalmadığı, 
birçok alana tesir ettiği ve inovasyon anlamında geçmişten başarılı bir örnek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Danışman
Hüseyin YÜRÜK

Egemen SEMERCİ

Neslişah KAYA

Proje No: 14
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BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI: ÇANAKKALE KAHRAMANI SEYİT ONBAŞI
Milli kahraman, millete büyük hizmetleri dokunmuş, millet hayatına büyük tesirleri olmuş şahsiyet demektir. 
Doğru bir hedef için tereddüt etmeden her şeyini verebilecek olan insandır,  kahraman. Türkler, tarih sah-
nesine çıkışlarından itibaren her dönemde  milli  kahramanlar  yetiştirmiştir. Seyit Onbaşı da Türk milletinin 
yetiştirmiş olduğu milli kahramanlardan biridir. Geçmişten günümüze kadar vatan uğruna her türlü fedakâr-
lık yapılmıştır. Kimisi vatan için canını, kimisi en sevdiklerini, kimisi yıllarını feda etmiştir. Seyit Onbaşı vatan 
için gönlünü vermiş, vatan aşkıyla yanmış, vatana hizmet için dokuz yıl cepheden cepheye koşmuştur.

Projemizin amacı millî birlik ve beraberliğe fazlasıyla ihtiyacımız olduğu bu dönemde milli kahramanlarımız 
üzerinden Türk gençliğinde milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmaktır. Gençlerimizin örnek alacağı, rol 
model kabul edeceği milli kahramanlar yönünden tarihimizin zenginliği Seyit Onbaşı örneğiyle ortaya kon-
muştur. Seyit Onbaşı 18 Mart 1915 günü Türk milletinin canına kastetmeye gelmiş işgalcilere dersini veren 
sayısız kahramanlardan birisi olarak Türk’ün namusuna, vatanına el uzatanların sonunun nasıl olacağını 
yedi cihana göstermiştir. Projemiz yaşayarak öğrenme yöntemi doğrultusunda sözlü tarih çalışması metodu 
ile yapılmıştır. Sözlü tarih çalışmasının gereği olarak mülakatlara yer verilmiştir.

Örnek olacak vatan sevgisi ve kişiliği yakın çevresinden öğrenilerek aktarılmıştır. Seyit Onbaşı’nın hayatı 
araştırılmış, askerden terhis olduktan sonra köyünde çiftçilik, hayvan bakıcılığı, odun-kömür imalatı  ve  ha-
mallık yaptığı öğrenilmiştir. Sonuç  olarak 18 Mart  1915  günü  ile günümüz şartlarının ortak özellikleri 
incelenmiş, böylece tarihin muazzam bir erken uyarı sistemi olduğu görülmüştür.

Danışman
Harun TOKSOY

Doğukan BÖLÜCEK

Mehmet TUNA

Proje No: 15
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PAKİSTAN'IN HAZARA VE KEŞMİR BÖLGELERİNDEKİ KARLUK TÜRKLERİ
Amacı: Pakistan’ın Hazara ve Keşmir Bölgelerinde Türklerin nasıl yerleştiğini; bu bölgede hangi devletler 
kurulduğunu ve şimdi ne durumda olduğunu anlatmak.

Özet: Projemizde, Pakistan’ın bölgeleri olan Keşmir ve Hazara’daki Türkler hakkında araştırma yapılmıştır. 
Bu proje ile Hazara ve Keşmir’deki Türklerin Timur tarafından getirildiği ve Karluk Türkleri olduğu ispatlanma-
ya çalışılmıştır. Timur, Hazara’yı fethedip ordusuyla 1399’da Hazara’dan geri dönerken yolun güvenliğini de-
vam ettirmeleri için 1000 askerden oluşan bir tugayını bu bölgede bırakmıştır. Hazar, Farsça ve Urduca'da 
bin anlamına gelmektedir. Burada Timur’un bıraktığı bin askerden dolayı bu bölgenin adı HAZAR- KARLUK 
olarak kullanılmıştır. Zamanla Karluklar ortadan kalkmış ve sadece Hazara’yı kullanmaya başlamışlardır.

Hazara tarihinin en önemli devletlerinden birisi olan PAKHLİ (Hazara'da kurulan Türk Devleti) Timur’un böl-
gesinden ayrıldıktan sonra 1472 yılında Timur’un soyundan olan Prens Şahabuddin ‘Hazara’ bölgesine gelir 
ve Timur’un o dönemdeki bırakılan Türklerden oluşan Pakhli Sarkar başkenti Gulibagh olan bir devlet kurar. 
Sonra bu devlet Svatiz (Swatihis) ve daha sonra Sihler tarafından nasıl yenildiği konusunu araştırdık. Ve 
sonra Sihler tarafından zulme uğratıldıklarında Türkler, Pakistan’ın dağlık bölgesi Keşmir’e göç etmişlerdir.

Projemizde, öncelikle yaptığımız literatür taramasında Türkiye’de “Pakhli” ismi  ile ilgili bilgi bulunmadığını 
tespit ederek, Pakistan’da literatür taraması yaptık. Türklerin hangi bölgelerde ve nasıl yaşadığını araştırdık. 
Türklerin yoğun yaşadığı bölgeleri ziyaret ettik ve bölgenin kültürünü tanıtan fotoğraflar çektik. Hazara’daki 
Türk derneği olan “Turkwa”dan projemizle ilgili bilgi topladık.

Yöntem: araştırma, kaynak taraması, saha incelemesi, röportaj

Bulgular

Pakistan’ın Hazara ve Keşmir bölgelerindeki Türklerin bölgeye nasıl geldiği açıklanmıştır..

“Parkhli Sarkar"devletin nasıl kurulduğu anlatılmıştır.

Bölgede yaşayan Türklerin kendileri ile ilgili ne tür isimler kullandıkları belirtilmiştir.

Türklerin şimdi hangi bölgelerde yaşadığı konusunda bilgiler sunulmuştur

Danışman
Nusret AYVAZ

Shabab A. USMANI

Zeeshan ZEESHAN

Proje No: 16
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OSMANLI PADİŞAHLARININ MEVCUT PORTRELERİ TARİH BİLİNCİMİZİ VE ECDAT ALGIMIZI 
NASIL ETKİLİYOR?
Osmanlı padişahlarının mevcut resimleri incelendiğinde kaynaklarda tanımlanan şemaillere uygun çizilme-
dikleri, yüz ifadelerinin itici olduğu; yabancı ressamlarca hayali çizildikleri; bir kısmında bilinçli olarak Av-
rupa’da yaygın olan “zalim doğu imparatoru” imajının oluşturulduğu; aynı padişaha ait çok farklı resimlerin 
bulunduğu; çoğunun şişman, göbekli, yaşlı tasvir edildikleri görülmektedir.

Osmanlı padişahlarının resimlerindeki bu imaj ülkemizdeki tarih ve ecdat algısına olumsuz etki etmektedir. 
Oysa ders kitaplarımızda ve okul panolarımızda yer alacak başarılı ve özenle çizilmiş heybetli ecdat resim-
leri, önemli olayları tasvir eden tablolar, milli tarih bilincine ve eğitimine olumlu katkı sağlayacağından bu 
resimlerin sahiplerinin  kaynaklardaki şemaillerinin doğru tespit edilmesi, resimlerinin yeniden çalışılması 
ve ders kitaplarımızda, okul panolarımızda ve ilgili kaynaklarda güncellenmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda hazırladığımız projemizde önce ders kitaplarında ve okul panolarında yer alan Türk büyükleri-
nin resimlerine ait sorunları ortaya koymak adına; 456 kişilik bir öğretmen- öğrenci grubuyla on bir soruluk 
anket çalışması yaparak, mevcut padişah portrelerinin olumsuz bir izlenim bıraktıklarını ortaya koyduk.

Ayrıca Osmanlı padişahlarının şemaillerini tarihi kaynaklardan araştırarak şuanki portreleri ve minyatürlerini 
karşılaştırdık.

Yaptığımız bu araştırma ve çalışmalar sonuç olarak gösterdi ki; ilk dönem Osmanlı padişahlarının portreleri, 
kaynaklardaki şemaillerine tamamen farklı çizilmiş; Fatih’ten sonraki padişahların portreleri ise, saraydaki 
nakkaşların çizimleri dikkate alınarak fakat yaşlı, şişman, karamsar, bakıldığında heyecan ve sempati uyan-
dırmayan simalar olarak resmedilmişler.

Önerimiz bu meselenin milli bir bakış açısı ve ecdada vefa çerçevesi içinde ele alınarak Türk büyüklerimizin 
portrelerinin yeniden ciddiyetle çalışılarak nesillerimize layıkıyla tanıtılmalarıdır.

Danışman
Asiye YILMAZ

Fatma Neval GÜNAY

Proje No: 17
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ÇİZGİ ÇİZGİ TARİH
Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar düşünülürse tarih öğretimi ve tarih bilincinin rolü günümüzde daha da 
önemli hale gelmiştir. Bu bilinçle araştırmada Yavuz Sultan Selim dönemini kapsayan tarihi çizgi romanın 
öğrencilerin tarihe karşı tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulama sonunda ba-
şarılı olunursa tarihi çizgi roman sayesinde öğrencilerin tarih bilimine ve derse karşı ilgisi çekilmiş, tarihe 
karşı olumlu tutum oluşturacak alternatif eğitim materyali geliştirilmiş olacaktır.

Tarihi çizgi romanın öğrencilerin tarih dersine karşı tutumlarına etkisinin incelendiği araştırmada eşitlenme-
miş öntest- sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Örneklemi 2016- 2017 eğitim-öğretim yılında Os-
maniye’de çalışmanın yapıldığı lisedeki toplam 179 öğrenci oluşturmaktadır. Durum tespiti için uygulama 
öncesi 4 sınıf düzeyinden 116 öğrenciye görüş ölçeği uygulanmıştır. 10. Sınıf seviyesinde 2 sınıf seçilmiş 
birisi kontrol grubu (32); Yavuz dönemini geleneksel yöntemlerle, diğeri ise deney grubu (31) olarak tarihi 
çizgi romanla ders işlenmiştir.

Materyalin çizimi yaklaşık 1.5 ay sürmüştür. Bu materyal ile öğrencilerin tarihe karşı öğrenci tutumlarının 
ölçüldüğü çalışmada, Akçalı tarafından 2013’te geliştirilen tutum ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca tarihi çizgi ro-
man materyali ile ilgili öğrenci görüşlerini almak üzere deney grubuna açık uçlu sorular sorulmuştur. Tutum 
ölçeği her iki gruba da bir uygulama öncesinde bir de uygulama sonrasında öntest- sontest şeklinde uygu-
lanmıştır. Bu verilerin analizinde excelde yüzdelik hesaplama, spss programında t-testi ve içerik yorumlama 
teknikleri kullanılmıştır.

Çalışma sonucunda Kontrol grubunda kayda değer bir gelişme gözlenmezken, deney grubundaki öğrenci 
tutumlarında olumlu yönde gelişmeler gözlenmiştir. Deney grubu öğrencilerini tarih dersine daha ilgili olduk-
ları, dersten eskisi gibi sıkılmadıkları, dersin işleniş biçimini beğendikleri, dersi eğlenceli buldukları ve tarih 
derslerine daha çok girme istekleri oluştuğu belirlenmiştir.

Danışman
Fatma ÖNAL

Ayşenur ÖKSÜZ

Rabia KOÇ
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KANAL CİZRE
Bir zamanlar, Cizre’nin etrafında dolanarak akıp giden ve Cizre’yi bir yarımada haline getiren Dicle Nehri, 
tarihi şehrimizi bir ‘ada’ haline getirirdi. 1968 yılında Dicle Nehri üzerinde doğu ile batıyı birbirine bağlayan 
köprünün yapılması ile beraber nehir suyunun  yönü değiştirildi. Yüz yıllarca, Cizre Surları’nın etrafında ka-
naldan akan Dicle Nehri’nin suları, bu tarihten sonra akmayarak doğal durum insan eliyle ortadan kaldırıl-
mıştır.

Bu  tarihten sonra kanala kaynaklık eden su yatağının üzerine yüzlerce vasıfsız bina inşa edilmiştir. Öngördü-
ğümüz bu projeyle; şehircilik, kültür, turizm, en önemlisi de Cizre’nin o otantik eski görüntüsüne sahip ola-
cağı tarihi bir projedir. Kanal Cizre sayesinde şehrimiz, tarihin ve geleceğin içiçe yaşayacağı, inanç turizmi-
nin merkezi ve spor faaliyetlerin yapılacağı eski günlerine geri dönecektir. Kanaldaki akıntı nedeniyle kirlilik 
oluşmayacaktır. Yani durgun olmayacak ve yeraltı kaynaklarına zarar vermeyecek. Düzenlemenin ardından 
kanal, peyzajla beraber bir güzellik oluşturacaktır.

Projelendirilecek alanda; gezi alanları ile beraber yeni alanlar oluşturularak halkın hizmetine sunulması sağ-
lanacaktır. Kanal Cizre’nin yeniden canlandırılmasıyla turistik anlamda şehrimizin popülaritesi artacaktır. 
Projemizin gerçekleşmesi sonrasında yapılacak tanıtımlarla şehrimiz Venedik gibi anılmasına vesile olacak-
tır. Bu sayede yöre halkının ülkesine, çevresine bakışı olumlu yönde olacaktır.

Proje No: 19
Danışman
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SUSUZ DÜNYA'YA BİR DAMLA SU
Günümüz koşulları, tüm canlılar için vazgeçilmez olan ve kaynakları azalan suyu, bir meta haline dönüştür-
mekte ve suyun stratejik önemi nedeni ile ülkeler arasındaki ilişkileri zedeleyici, hatta ilerleyen zamanlarda 
savaş sebebi olma niteliğine getirmektedir. Su, canlıların yaşamları için en temel ihtiyaç olduğundan, sa-
nayileşme sonrasında su kullanımının önceki dönemlerden oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmasıyla, hızla 
artan nüfus ve temiz suya erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle su yoksulluğu olarak nitelendirilen bir kav-
ram ortaya çıkmıştır. Tüm bu nedenlerle, yeryüzündeki su miktarı gün geçtikçe azaldığı halde havadaki nem 
oranı giderek artmaktadır. Bu fikir doğrultusunda, proje çalışması kapsamında, havadaki nemi, tasarlanan 
cihaz sayesinde yoğuşturarak tekrardan kullanılabilir su elde etmek ve bu cihazı güneş panelleri ile beraber 
çantaya monte ederek, yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş’ten elde edilen enerji sayesinde çalıştırmak 
amaçlanmıştır. Diğer yandan Güneş panelleri ile hem sudaki nemi yoğuşturan aküyü şarj etmek hem de 
yanımızdaki diğer teknolojik cihazların da şarj olması hedeflenmiştir.

Çalışmada; sıcak havanın soğuk bir yüzeyle temas etmesi sonucu havadaki nemin yoğuşması gözlemlen-
miştir. Soğuk olması hedeflenen yüzey, bilgisayarlarda soğutucu olarak kullanılan Peltier cihazı ile sağlan-
mıştır. Cihazdaki sıcak yüzeyin soğutulması ise soğutucu alüminyum levha ve fanla sağlanmıştır. Cihazı ta-
sarladıktan sonra, sağlam, kullanışlı olması ve estetik gözükmesi için pleksiglas malzemesi kullanılmıştır. 
Kullanılan güneş panelleri sayesinde su yoğuşturulmuş ve enerji depolanmıştır. Cihazın son hali; çantaya 
monte edilerek yürürken hem elektrik hem de su üretebildik. Cihazın su çıkış kısmına dişli açtırarak şişenin 
takılıp çıkarılabilir olmasını ve suyu depolayabilmeyi sağladık.

Danışman
İpek ADA

Yusuf ÇOLAK
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DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİNDE KULLANILABİLEN SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI BELİRTECİ
Süpermarketlerde satılan dondurulmuş ürünlerin üzerinde bakteri üremesini engellemek için uygulanan iş-
lemlerin en önemlisi soğuk zincirdir. Soğuk zincir sırasında uygulanan işlemler sayesinde ürünün sıcaklığı 
sabit kalsa da, tüketilmeden  önce  sıcaklığının -10°C'nin üzerine çıkması durumunda soğuk zincir kırılması 
denilen olay gerçekleşir ve ürünün tüketimi sağlık sorunlarına yol açabilir. Büyük bir sorun olan soğuk zincir 
kırılması kaynaklı besin zehirlenmelerinin önüne geçmek için hala etkin bir yöntem geliştirilememiştir.

Belirteçte kullanılacak karışımının erime sıcaklığının -10°C ve homojen yapıda olması, alınan verilerin gü-
venilirliği ve belirteçin görselliği için önemlidir. Bu yüzden farklı oranlarda etanol-su karışımları yapılmış ve 
erime sıcaklıkları ölçülmüştür. Deneyler sonucunda hacme göre %10'luk etanol-su karşımının istenen özel-
liklere sahip olduğu bulunmuş ve renklendirilerek belirteçte kullanılmıştır.

%10'luk etanol karışımlarından biri sarı, diğeri mavi gıda boyası ile renklendirilmiş ve dondurulmuştur. Don-
durulmuş iki karışım şeffaf plastik bir poşetin içerisine konduktan sonra poşet kapatma makinesi yardımıyla 
kapatılmıştır.

Dondurulmuş gıda ürününün poşetine yerleştirilecek olan belirteç -10°C'nin üzerine çıkarsa içerisindeki 
karışımlar eriyeceği için renkler karışacak ve ürün tekrar donsa bile renkler eski haline ayrışamayacağı için 
ürünün soğuk zincirinin bozulmuş olduğu anlaşılacaktır.

Üretilen belirteç zehirli madde içermediğinden sağlığa hiçbir zararı yoktur. Bu proje ile dünyada ilk defa 
ucuz, üretimi kolay ve istenilen sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışan bir soğuk zincir kırılması belirteci tasar-
lanmıştır. Kontrol amacıyla, yapılan belirteç gerçek bir tavukla aynı odaya konulmuş ve belirtecin renk de-
ğiştirmesiyle eş zamanlı olarak tavuğun çözüldüğü gözlemlenmiştir. Bu da bize indikatörün kullanıma hazır 
ve etkin olduğunu göstermektedir. Proje kapsamında yapılan belirtecin donmuş gıda ürünlerinde kullanımı, 
dondurulmuş ürün kaynaklı gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Danışman
Demet İZGÜ

Bartu Anıl KARABULUT

Çınar M. ALPDÜNDAR 

Proje No: 2
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KEPEK TABAK (BRAN PLATE)
Plastik insan sağlığına zararları literatürler taranarak gözlemlenmiştir. Ayrıca insanların sağlığına zararları 
olduğu gibi çevreye de birçok zarar vermektedir. Bu çalışmada çevre ve insan sağlığı göz önüne alınmıştır. 
İnsan sağlığına az da olsa katkı sunabilmek için çalışılmıştır. Yapılan araştırmada plastiğin insanlara doğru-
dan zararları saptanmıştır. Ayrıca çevre kirliliği meydana getirip sağlığımıza dolaylı olarak zarar vermektedir. 
Plastiğin toprağa karışması yaklaşık 500 yıl aldığı için sağlığımızı daha çok tehdit etmektedir. Araştırmala-
rımız sonucunda kullanmaya maruz bırakıldığımız plastik tabağa alternatif tabak üretilmeye çalışılmıştır. 
Plastik ve köpük tabaklara alternatif olarak kepek tabak (Bran Plate) yapılmıştır.

Pet tabak yerine kepekten tabak yapıldığında hem insan sağlığı açısından faydalı olacağı hem de çevre 
temizliği bakımından kullanışlı olduğu tespit edilmiştir.

Plastik tabağın yerine doğal madde olan buğday kepeği kullanarak sağlığımıza zarar vermeyen ürün oluş-
turmak için çalışılmıştır.

Bir Kepek Tabak için gerekli malzemeler: 

1. Buğday nişastası (10 gram)   2. Kepek  (40 gram) 3. Un (12 gram)  4. Su (57 mililitre)

Bran Plate (Kepek Tabak ) maliyeti yaklaşık olarak 20 kuruştur. Piyasada rahat olarak üretilip ve uygun fiyata 
20 kuruşa temin edilebilecektir. Kepek tabağın fiyatlanmış hali 100 gr olacaktır ve gündelik kullanımda 
sorun yaşatmayacaktır.

Projemizde plastik tabakların insan sağlığına zararlarını göz önünde tutup buna alternatif olarak kepekten 
tabak oluşturulmaya çalışılmıştır. Kepek doğal bir madde olduğu için toprağa karışma süreci çok kısadır. 
Bu sebeple çevremizi kirleten plastik tabaklardan kurtulup yerine sağlıklı ve daha ekonomik kepek tabaklar 
kullanılacaktır.

Danışman
TOLGA ÖREN

Yağmur ÜLEÇ

Proje No: 3
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ZIRHLI ARAÇLARDA UÇAN KORUMA KAPSÜLÜ
Projenin amacı askeri ve polis araçlarının bomba, mayın gibi patlayıcıların patlama esnasındaki etkisini en 
aza indirmek için araçla birleşik olan kapsülün patlama esnasında ve öncesi basıncı karşı duyarlılık sağ-
lanarak ve açığa çıkan enerjiyi hissederek tehike anında, kendi sistemi ile içindeki güvenlik görevlileriyle 
araçtan ayrılmasıdır.

Bu projemizde zırhlı araç vb. arabalarda uçan koruma kapsülü ile araba güvenliği geliştirilecektir. Projemi-
zin aşamaları; zırhlı aracın içinde olan güvenlik görevlileri ayrı bir bölmede olacaktır aynı bölmede aracın 
tüm ekipmanı olacaktır. Zırhlı aracın bu bölmesinde basınca duyarlı bir sistem bulundurulacaktır. Bu sistem 
sayesinde mayının varlığı ve basınçtan kaynaklı oluşabilecek durumlar karşısında devreye girecektir. Bu 
durumda zırhlı aracın üstü açılarak zırhlı aracın bu bölmesi kendini fırlatacaktır. Uçan kapsül ile fırlayan bu 
bölüm özel bir paraşüt sistemi ile aşağıya inecektir.

Çalışmamızda deneme amaçlı RF kumandalı araba örneği kullanılarak, herhangi bir patlama anında araç 
altına montajlanmış Lodcell ile basıncı hissederek (basınç hesaplanmış olup) aracın üst tavanında dizayn 
edilmiş parseneline yerleştirilen kapsülün yukarıya doğru yerçekimine ters kuvvetle fırlatılarak, patlamanın 
verdiği etkiden uçup havadan kapsülün ayrıldıktan sonra yerçekimi ile yere doğru inmesine bağlı olarak 
inişler özel paraşütlerle dengeli yapılır. Ayrıca karbon fiber yapıda olacak olan kapsül çok hafif olacak ve 
zırhlı tasarımında da kolaylık sağlayacaktır. Böylelikle ülkemizde mayından kaynaklı oluşan asker, polis ve 
sivil insan kaybı en aza indirgenebilecektir.

Danışman
Gülşen PİRBUDAK

Zehra N. TAHİNCİOĞLU

Proje No: 4
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MARS'TA BİR TÜRK ROBOTU-ULUĞ BEY
Son yıllarda dünya dışı yaşam ve kaynak arayışları oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada 
mars keşifleri için prototip bir robot (rover) modeli tasarlanmıştır. Ek olarak robotun mars gezegeninden 
topladığı verilerin dijital ortamda işlenilebileceği gösterilmeye çalışılmıştır.

Dizayn edilen robotun ana gövdesi, teknik yardım sayesinde yapılmıştır. Autocad çizim programında tasar-
lanıp hazırlanan robot ana gövdeye daha sonra robot kol, IP kamera, güneş panelleri ve Arduino sensörler 
eklenmiştir. Sensörlerden elde edilen bilgiler bilgisayara aktarılmış, seri porttan gelen veriler, PHP-Mysql ile 
yazılan grafik ara yüz sayesinde anlaşılır hale getirilmiştir. Ek olarak IP kameradan elde edilen görüntüleri 
kullanarak, MIT app inventor ile robotun uzaktan cep telefonu ile yönlendirilmesi sağlanmıştır. Çalışma sınıf 
ortamında ve okul bahçesinde defalarca yinelenmiş ve elde edilen bilgilerin doğruluğundan emin olunmuş-
tur.

Sonuç olarak geliştirilen Mars robot prototipinin atmosferik araştırmalarda kullanılabileceği ve engebeli 
arazi şartlarına dayanıklı olduğu kanıtlanmıştır. Raporun  tartışma bölümünde, sistemin nasıl daha iyi bir 
hale getirilebileceği tartışılmış ve bu çalışmanın, daha sonra yapılacak olan araştırmalara yol gösterici ol-
ması amaçlanmıştır.

Danışman
Ayşe Sayman AYHAN

Melih ÖZTÜRK

Proje No: 5
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UZAKTAKİ EL
Engelli öğrencilerin derse katılımını ve isteğini arttıracak bir proje yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucu 
engelli öğrencilerin %83’lük bölümünün öğretmenlerin tahtada çözdürdüğü sorulara cevap veremediği göz-
lemlenmiştir. Sınıf içiresindeki çalışmaya katılım sağlayamayan öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca 
gün geçtikçe derse olan ilgileri azalmaya  başladığı  yaptığımız  araştırmalar  sonucu  belirlenmiştir.  Ayrıca  
bu  öğrencilerin %68’ lik kısmı eğitim öğretim hayatlarını ya tamamlayamamakta ya da başarısız bir şekilde 
bitirmektedir. Bunun yüzünden ailelerine bağlı yaşamak zorunda kalıyorlar ve iyi bir gelecek kuramıyorlar. 
Onların bu engelini kendi sorunumuz gibi benimsedik ve onları sorunlarından kurtarmak için bu projeyi yap-
ma kararı aldık.

Yaptığımız bu proje ile yürüme engelli öğrenci sınıfta, tahtada sorulan sorulara oturduğu yerden ellerine 
giyecekleri bir eldiven sayesinde cevap vererek derse katılımı sağlanabilecektir. Böylece hem içlerindeki 
derse katılımları sağlanıp derse olan ilgileri artırılarak eğitim öğretim hayatı kolaylaştırılacak hem de onlara 
iyi bir gelecek sağlayacak. Ayrıca ülkenin eğitim seviyesi üstlere çıkacaktır. Projemizin ileride ihtiyaç sahibi 
engelli kardeşlerimize ilgili kurum ve belediyeler tarafından dağıtılmasını amaçlıyoruz.

Danışman
Orhan ÇEVİK

Yusuf ALTAŞ

Berkay KARAKUZULU

Proje No: 6
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ELLERİM GÖZLERİM
Günlük hayatımızı sürdürebilmek için görme duyumuza çok ihtiyaç duyarız. Görme engelli bir birey markette 
bir ürünün fiyatı, sokak tabelasındaki numaralar, eline aldığı bir ürünün rengi gibi görsel iletileri algılayama-
dığı için günlük ve sosyal hayatında önemli sıkıntılar yaşıyor.

Projemizin amacı giyilebilir teknolojileri kullanarak görme engelli bireylerin dükkan, mağaza ve market gibi 
sosyal alanları kullanımını kolaylaştırmak için bir eldiven yapmak.

Projemizi tasarlama ve geliştirme aşamalarında Matlab Simulink ortamını kullandık. Matlab Simulink orta-
mında tasarımını gerçekleştirdiğimiz eldiveni üretmek için Raspberry Pi 3 ve PN532 (NFC okuyucu) dona-
nımlarını kullandık. Yazılım aşamasında Python programlama dilini ve MYSQL veritabını programını kullan-
dık.

Projemizde kullandığımız yöntem text to speech yani yazı ve resim gibi görsel iletişim araçlarında bulunan 
verileri ses verisine dönüştürmek. Projemizin çalışması, görsel veya ürün üzerine yerleştirilen NFC barkod 
bilgisini NFC okuyucu ile okuduk. NFC barkod okuması sonucu elde ettiğimiz barkod verisine karşılık gelen 
açıklama verisini veritabanından alıp ses dosyasına dönüştürüp kulaklık ile görme engelli bireye ilettik.

Geliştirdiğimiz eldiven sayesinde görme engelli bireyin perakende alışveriş ortamlarında kolayca istediği 
ürüne ulaşabildiğini ve yardıma ihtiyaç duymadan alışveriş yapabildiğini gördük.

Danışman
Garip YÖRÜK

Ekrem ŞİRİN

Uğur SARIAYDIN

Proje No: 7



48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
YarışmasıTEKNOLOJİK TASARIM TEKNOLOJİK TASARIM

207

OPTİK ARAÇLARDA GÖRÜNTÜYÜ NETLEŞTİRMEYİ, MERCEK SİSTEMLERİ KULLANMAK 
YERİNE, İNSAN GÖZÜNÜN ÇALIŞMASINI TAKLİT EDEREK GERÇEKLEŞTİRME
Geçmişten günümüze hem uzağa hem yakına odaklanabilen kameralar yapabilmek için büyük çaba sarf 
edilmiştir. Başlangıçta basit çekimler yapabilen bir ila üç mercekli objektifler kullanılırken, bir çiçeğin üstün-
deki çiğ tanesi veya o çiçeğe konmuş bir arının fotoğrafını daha iyi bir şekilde çekebilmek için günümüzde 
yedi ila on mercekli objektifler kullanılmaktadır.

İnsanlar; uzaktaki bir cisme bakarken, birden yanındaki bir cisme baktığında bulanık bir görüntü meydana 
gelir. Bu bulanık görüntü, akomodasyon mekanizması devreye girerek 0,35 saniye gibi kısa bir sürede biz 
fark etmeden netleşir.

Bu projede fotoğraf makineleri ve kameraların lenslerini hareket ettirerek yaptığı bu netleştirmeyi, öküz gözü 
örneği üzerinde çalışarak sadece çok küçük kuvvetler uygulayarak yapmayı hedefledik. Bu sayede çok uzun 
lenslere ihtiyaç kalmayacak fotoğraf makineleri ve kameralar çok daha küçük olabilecekti.

Çalışmamız sırasında literatür taraması yapıldı. Gümüşhane Devlet Hastanesi Göz Hekimi ile görüşme ya-
pıldı. Göz hekiminin tavsiyesi üzerine insan gözüne en yakın gözlerden öküz gözü ile bu çalışmayı yapmaya 
karar verdik. Çevremizdeki kasap esnafıyla görüşmeler yapılıp öküz gözleri temin edildi.

Yapılan deney ve gözlemler sonucunda öküz gözünün optik sistemlere entegre edildiğinde netleşmeyi me-
kanik olarak yaptığı gözlendi.

Gerçek göz kullanılarak yapılan çalışma, lens sistemleri kullanılarak elde edilen netleştirme yerine, çok daha 
kolay ve maliyeti daha az olan göz çalışma prensiplerini esas alan bir sistem geliştirilebileceğini gösterdi. 
Bu çalışmanın devamında gerçek göz yerine, saydam elastik mercekler kullanılarak ve bu mercekler motorlu 
mekanizmalara bağlanılarak kamera ve fotoğraf makinelerine entegrasyonu sağlanabilir.

Danışman
Deniz GÜNGÖR

Elif AKÇAY

Proje No: 8
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PROGRAMLAMAYI ÖĞRETEN EĞİTİM SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE PROTOTİPİNİN 
ÜRETİLMESİ - KODOBOT
Projede kodlama eğitimlerinin küçük yaştaki bireylere (5-11) uygun olmaması sorununa çözüm üretmek 
amacıyla küçük yaştaki bireylere hitap edecek bir eğitim seti geliştirilmiştir.

Projemizde, gün geçtikçe önemi artan kodlamanın ana mantığını küçük yaştaki bireylere, ilgi çekici bir oyun 
eşliğinde öğretmek için bir eğitim aracının prototipini üretmek amaçlanmıştır. Sistem üç ana bileşenden 
oluşmaktadır: kontrol paneli görevini gören Coder, komutların uygulanacağı bir oyuncak araba olan Bot ve 
farklı senaryolarla kodlamanın ana mantığının pekiştirildiği parkurdur. Coder ve Bot'ta elektronik devreler 
kurulmuştur. Sistem kullanıcının kartları Coder'a yerleştirmesi ile başlar. Coder ile Bot arasında bluetooth 
bağlantısı kurulur. Takılı kart olup olmadığı kontrol edilir. Takılı kart olması halinde sistem kart kontrolünden 
okuma aşamasına geçer. Butona basılması halinde bluetooth üzerinden Coder’dan Bot’a komutlar aktarılır. 
Bot gelen komutları okuyup sırası ile uygular ve sistem sonlanır. Projede küçük yaştaki bireylerin ilgisini çek-
mek çok önemli olduğundan, küçük yaştaki bireylerle konuşulup onların istekleri doğrultusunda tasarımlar 
yapıldı. Küçük yaştaki bireylerin  problem analizi ve çözüm üretme yeteneği, el becerilerinin ve yaratıcılıkları-
nın geliştirilmesi projenin artılarındandır. Projede tasarımı yapılan elektronik cihazın prototipi üretilmiş olup, 
sistem çalıştırılarak denemeler yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.Proje yüksek kullanılabilirlik, maliyeti-
nin düşük olması, geliştirilebilir ve küçük yaştaki bireylere hitap etmesi yönleri ile benzerlerinden üstündür.

Proje kapsamında geliştirilen ve prototipi üretilen eğitim seti, anaokullarında oyun saatlerinde ve ilköğretim 
okullarında eğitim materyali olarak kullanılabilir. Yapılacak Android uygulaması ile interaktif eğitim uygula-
maları gerçekleştirilebilir. Projemiz Arduino kullanılması sebebiyle ilerleyen süreçte farklı kişiler tarafından 
özelleştirilip geliştirilebilir. Tasarlanacak olan web sitesinde KODOBOT’la ilgili geliştirmeler, yeni oyun senar-
yoları ve farklı parkurlar geliştirilip paylaşılabilir.

Danışman
Ersin ERTÜRK

İbrahim Enes ASLAN

Enes Sefa ÇETİN

Proje No: 9
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UCICATRIZE
Bu proje çalışmasında, anaflaktik şok durumlarında ilk yardım amacıyla kullanılabilecek adrenalin, avil, 
prednol...vb. ilaçların enjeksiyonu uygulayabilecek ve her zaman yanınızda bulunabilecek bir cihaz tasarla-
dık. Bu cihaz, ilacı içinde bulunduran bir ampul/şırınga ve bu ampul/şırınganın monte edileceği bir bileklik 
şeklinde tasarlanmıştır.

Anafilaksi riski taşıyan kişiler durumlarını belirten kartlar taşımalı, gerektiğinde bilezikler ve kolyeler takmalı 
ve kendi kendilerine enjekte edebilecekleri kalem şeklinde epinefrin kitlerini yanlarında bulundurmalıdır. [1]

Anaflaksi, aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi bir alerjik bir reaksiyondur. Anafilakside genel 
olarak kızarıklık, kaşıntı, boğaz şişmesi ve kan basıncının düşmesi gibi semptomlar söz konusudur. Yaygın 
nedenleri böcek ısırmaları, gıdalar ve ilaçlardır.

Genel olarak anafilaksiyi engellemek zordur, ancak koruyucu önlemlerle sıklığını ve şiddetini azaltmak müm-
kün olabilir. Anafilaksi riski olan hastalar belirlenerek, hasta eğitimi yapılması zorunludur. Bunlar; böcek 
sokmalarına karşı duyarlılığı olanlar, gıda allerjisi, lateks allerjisi ve idiopatik anafilaksisi olan hastalardır.

Biz bu projede, anafilaksi riski taşıyan kişilerin sürekli yanlarında taşıyabilecekleri, enjektörü ve ilacı bir 
arada bulunduran, UCICATRIZE adını verdiğimiz, şık bir bileklik tasarladık.

Aynı zamanda tasarladığımız enjektör anafilaksi dışındaki, durumlarda da kullanılmak üzere geliştilmiştir. 
Pratik, hafif, şık ve kullanışlı olması bu ürünün en önemli özelliklerindendir.

Projemizin prototip modellemelerini yaptık. Üç boyutlu yazıcılardan çıkarabilmek için yazılımını planladık, üç 
boyutlu yazıcıdan örnek bileklik ve ampül/şırınga (enjektör) elde ettik.

Bu proje çalışmamızı üretime geçirebilirsek, anafilaksi riski taşıyan bireylerin, piknikte, okulda, iş yerinde, 
uykuda, duşta kısaca her an, her yerde ilacını, şırıngasını bir arada taşıyabileceği bir bilekliği olacaktır.

Danışman
Ayşe Gül DEMİREL

Yahya Yağız KEMİKOĞLU

Proje No: 10
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Proje No: 11

BORLA GELEN ENERJİ
Enerji olmadan gelişmiş ya da gelişmemiş hiçbir ülkede ekonomi, kalkınma, sağlık gibi alanlar ve toplum 
refahı arttırılamaz. Bu yüzden birçok ülkede enerji ihtiyacı daha çevreci yöntem ve ekonomik olması için ça-
lışmalar yapılmaktadır. Ülkemiz bor madeni açısından dünyada en çok rezerve sahip ülke konumundadır. Bu 
zengin kaynağımızı enerji ihtiyacımızı karşılama alanında kullanmamız ülke menfaatimiz ve gelişmiş ülkeler 
kategorisinde yer almamız için oldukça önemlidir. Biz de bu çalışmamızda ülkemizde bulunan bor madenini 
kullanarak batarya üretmeyi amaçladık.

Yapılan çalışmada alüminyum ve grafit elektrot kullanılarak borik asit çözeltisiyle batarya oluşturulmuştur. 
Sistem başarıyla çalışmış, şarj döngüsü düzenli olarak devam etmiş ve 1,5-2V hücre gerilimi elde edilmiştir. 
Bataryada pik değer olarak 250mA görülmüştür. Bu sistemin prototipi oluşturulmuştur.

Bulgulara bakılarak zayıf bir asit olan borik asidin kuvvetli bir asit kadar randıman verdiğine (ön çalışma 
olarak kuvvetli asit olan HCl kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır)ve standart bir kalem pilin voltaj değer-
lerini sergilediği şarj edilebilir pil gibi kullanılabilir. Borik asidin çözünme ve iyonlaşma yüzdesi arttırılarak 
elektrikli araçlarda batarya olarak kullanılabilir. Günümüzde kullanılan lityum bataryalar gibi yanıcı, kurşun 
asit aküler gibi elektrolitleri aşındırıcı değildir. Bu nedenle kırılma ve delinme durumunda patlama veya et-
rafındaki maddelere zarar verme durumu olmaz.

Borik asit kullanılarak üretilen bir batarya literatürde bulunmayıp performans arttırıcı elektrolite katalizör ve 
inhibitör olarak kullanılmıştır.

Bu çalışma alternatif bir enerji kaynağı olarak batarya elde ederken ülkemizin milli madeni kabul edilen 
borun kullanılması açısından çok önemlidir. Gelecekte enerjide söz sahibi olmamız da hedeflerimiz arasın-
dadır.

Danışman
Zerrin Benal HEPSÖĞÜTLÜ

Zekihan ÖZERDEM
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NABIZ, SICAKLIK VE UZAKLIK ÖLÇEN BİLEKLİK TASARIMI E-BİLEKLİK
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2008-2011 yılları arası kaybolup bulunamayan çocuk sayısı 27 binden fazla-
dır. Dünyada ise her yıl 2.5 milyon çocuğun kaybolduğu iddia edilmektedir. Çocukların güvenliğini sağlamak 
için ebeveynler, teknolojinin imkanlarını kullanarak çözümler aramaktadır. Bunların en başında GPS sistem-
leri gelmektedir. GPS alıcıları ile uygun yazılım kullanılarak kişinin yeri tam olarak saptanabilmektedir. Vücut 
sıcaklığı ve nabız ölçüm işlemleri için ise ayrı cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Ancak yukarıda belirtilen teknolojileri bünyesinde barındıran cihazlar, hem yüksek fiyatlarda, hem de tekno-
lojilerine göre ayrı ayrı bulunur. Bu noktalardan yola çıkarak, tüm bu teknolojileri bünyesinde barındıran ve 
belirtilen değerleri ölçebilen bir bileklik tasarlama fikri ile yola çıktık.

Günümüzde gencinden yaşlısına hemen hemen herkesin akıllı cep telefonu bulunmaktadır. Akıllı cep tele-
fonlarında kullanılan en yaygın işletim sistemi Android ve IOS tur. Popülerlikte ilk sırayı Dünya’da en fazla 
sayıda akıllı telefonda bulunan işletim sistemi Android almaktadır. Bu nedenle işletim sistemi olarak And-
roid tercih edilmiştir.

Bu çalışmada, yukarıda bahsettiğimiz üç husus; uzaklık belirleme, nabız ölçme ve vücut sıcaklığını ölçme 
işlemlerini yapabilen bir bileklik ve ölçülen değerlerin akıllı cep telefonu üzerinden takip edilebilmesi için 
bir mobil uygulama tasarladık. Bu uygulama sayesinde ebeveynlerin çocuklarını daha az maliyetli ve daha 
pratik biçimde takip edebilmelerini amaçladık.

Danışman
Serter SEVEN

Doğaç ELDENK

Arman ÇELİK

Proje No: 12
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FONKSİYONEL SANDALYE
İnsanlar tarihin ilk çağlarından beri oturmaları için tahtlar, oturaklar, koltuklar, sandalyeler gibi oturma mo-
bilyaları yaparak günlük hayatlarında kullanmışlardır. Günümüzde ise oturma mobilyaları insanların yaşam-
larının bir parçası haline gelmiştir. Gelişen toplumumuzda bireyin oturarak daha uzun sürelerle çalıştığı veya 
zamanı oturarak geçirdiği bir gerçektir. Oturma mobilyalarından en sık kullanılan mobilyaların başında ise 
kuşkusuz sandalyeler gelmektedir. Sandalyelerin amacına ve işlevlerine göre oldukça fazla çeşidi bulun-
maktadır. Önceleri sadece oturmak için yapılan sandalyeler, son yıllarda fonksiyonel olarak da tasarlan-
mıştır. Fonksiyonel Sandalye projemizin fonksiyonellik açısından bu tür ihtiyaçlara katkı sağlaması amaç-
lanmaktadır.

Fonksiyonel Sandalye projemiz; sandalye fonksiyonunun yanında merdiven, dilsiz uşak, dekoratif raf, ta-
kım çantası, lambader fonksiyonları üzerinde bulunduran bir üründür. Daha önce yapılmış olan fonksiyonel 
sandalye örnekleri internet üzerinden incelenerek fonksiyonellikleri hakkında bilgi toplandı. Mevcut çalış-
maların yetersiz olduğu fonksiyonları belirlendi. Bu fonksiyonların bir sandalye üzerinde nasıl yapılacağı 
konusunda önceki çalışmalar, beyin fırtınası, soru-cevap, problem çözme yöntemlerinden sonra bilgisayar 
üzerinde çeşitli tasarımlar yapıldı. Sandalye üzerine merdiven, dilsiz uşak, dekoratif raf, takım çantası ve 
dekoratif ışık standartlara uygun olarak bir arada projelendirilerek ölçüleri çıkartıldı. Yapılan tasarıma uygun 
olarak bir ürün ortaya koyulmuştur.

Tek parçadan oluşan sandalyemiz çeşitli tasarımsal düzenekler yardımıyla saniyeler içerisinde amaca uy-
gun olarak fonksiyon değiştirebilmektedir. Fonksiyonel ve kulanım kolaylığının yanında hafif olması, güvenli 
olması, doğal malzemeden yapılması, mekândan tasarruf sağlaması, ergonomik olması, seri üretime uygun 
olması, maliyetin düşük olması, taşınmasının kolay olması gibi avantajları bulunmaktadır.

Danışman
Faruk ESER

Selçuk YAŞAR

Ali Bülent DAŞGIN

Proje No: 13
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PRATİK FİZİK TEDAVİ ALETİ
Bilek, radius, ulna ve dirsek kırıkları sonucunda oluşan eklem sertliği ve kısıtlılığı, kemiklerde zayıflama,-
kas zayıflığını gidermek. Felçli hastalarda eklem sertliğini gidermek. Azalan eklem açılarını ve hareketlerini 
eklemin işlevini eski haline getirmeye yardımcı olmak aynı zamanda kırık bölgesinde oluşan ağrı ve sızıları 
gidermenin yanı sıra hastayı başkasına bağımlılıktan kurtarmak. Günlük işlevlerini en kısa sürede kendi 
başına yapmasını sağlamak hastaneye giderek zaman, güç ve ekonomik kayıpların önüne geçmek. Hasta-
nenin iş yükünü hafifleterek milli ekonomiye katkıda bulunmayı sağlamaktır.Aynı zamanda Üst ekstremite 
fizik tedavilerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak.

Bir başkasından yardım almaya ihtiyaç duymamak. Hastanın kendi ev ortamında tedavisini devam etmesini 
sağlamak. Hastaneye gidişi için zaman harcamamak. Ekonomik kayıp olarak zarara uğramamak. Hastane-
nin iş yükünün artmasına engel olmak. Hastane çalışanlarının bu hastalara ayıracakları zamanı daha çok 
ihtiyacı olan diğer hastalara ayırmasını sağlamak. Pasif, aktif-asistif ya da aktif ekstremite egzersizlerin 
eklemlerin hareket açıklığını korur. Yumuşak dokuları uzatmak. Kasların kuvvet ve fonksiyonunu artırmak.
Trombo emboli riskini azaltmak.

Fonksiyonel yetersizliklerin giderilmesi gibi faydalar gözetilerek hastaların rahatlıkla kullanabileceği bir alet 
tasarlandı. Hastanede fizik tedavi üniteleri gezildi. Medikal firmalar gezildi. Tasarlanan tarzda bir fizik tedavi 
aletinin olmadığı görüldü. Projenin yapım aşamasına geçildi. Alet çizilerek amaca hizmet edecek şekilde re-
simlendi. Hasta için pratik ve istediği yere taşıyıp koyabilecek. Hastaların kol yükünü taşıyabilecek, sağlam 
materyalden 3 farklı kademede hareket edebilen hem bilek hem dirsek olmak üzere istediğimiz yeri hareket 
ettirebilecek. 3 aşamalı çalıştırma düğmesi ve el ve kol konacak yerlerde hastayı rahatsız etmeyecek şekilde 
döşemeyle kaplanması planlandı.

Danışman
Firdes BOZKURT

Ayşegül KAÇAR

Mehmet BAL

Proje No: 14
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Proje No: 15

ELEKTRONİK KONTROL DEVRELİ OTOMATİK BİSİKLET: ANDARKAN.
Bisikletlerde kullandığımız çoğu vites sistemi aynı mantığa dayanır. Aynakolda bulunan dişliler küçüldükçe 
vites düşer, buna karşın, arka dişli- ruble de ise durum tam tersi yani dişliler büyüdükçe arka tekerin dön-
mesi için uygulayacağımız kuvvet azalır. Tekere uygulanan kuvvet azaldığı için doğru orantılı olarak Aynako-
lun her bir turunda gidilen mesafe de azalır. Durum tam tersi olduğunda, aynakoldaki dişler büyüyüp Arka 
dişli- ruble deki  dişler küçüldükçe Arka tekere uygulanan kuvvet artar ve Aynakolun her bir turunda gidilen 
mesafe de artar. Önemli olan hangi viteste kullanmalıyız?

Sizi en az yoran ve en rahat çevirebildiğiniz vitesler sizin kullanmanız gereken viteslerdir. Ayrıca nasıl çe-
virmek gerektiğine gelirsek uygun viteste dakikada 60 ila 80 pedal arasında çevirmek hem sizi daha  az 
yoracaktır. Hem de gereksiz kalori yakmanız ve vücudunuzun zarar görmesini engelleyecektir fakat viteslere 
çoğu kişi dikkat etmez veya hiç kullanmaz. Bu durumu engellemek ve daha konforlu bir sürüş keyfi için ay-
rıca engelli kişilerin de vites değiştirebilmesi içi ANDARKAN isimli Elektronik kontrol devreli otomatik vitesli 
bisiklet sistemini yaptık.

Neler dahil?
Otomatik vites atma
Tuşlarla vites değiştirme (manuel mod)
Otomatik manuel mod değişim tuşu ile kolay mod değişimi
Hız km/h cinsinden alınmıştır
Pedal da hareket yoksa vites değişmemektedir
Hızı lcd ekranda sürücüye gösterdik
Eğer bisiklet geri giderse vites değiştirmesini engelledik
Tuşlarla vites yönetilirken otomatik vites devre dışı bırakıldı
Tekerle herhangi bir sürtünme olmaksızın hız almamız
Bu Çalışmamız Türkiye’ de ilktir.

Danışman
Ömer ÇELİK

Muhammed Ali ÇAYLAK

Mevlüt Furkan DEMİR
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ULAKMOBİL 3D ROBOT İLE HARİTALAMA VE GÖRSEL OLUŞTURMA
Kapalı alanların üç boyutlu haritalandırılmasını sağlamak ve bu haritalandırmadan üç boyutlu materyal 
oluşturabilmek için Ulakmobil3D robotu tasarlandı. Benzer teknolojilerin sabit yapıda çalışması ve maliyet-
lerinin çok pahalı olması sebebiyle öncelik olarak düşük maliyetli olması, kullanım alanının geniş olması, 
gerektiğinde geliştirilebilir olması ve hareketli yapıda olması olarak belirlendi.

Ön kısımda hareketli mesafe ölçer sensör bağlandı. Cihazın konumunu belirlemek için gyro sensör ve zorlu 
yüzeylerde çalışabilmesi için metal kasa ile paletli sistem olarak tasarlandı. Yeni özelliklerin rahatça ekle-
nebilmesi için açık kaynak kodla çalışan bir mikro denetleyici seçildi ve kodlaması yapıldı. Eksik görülen 
kısımları üç boyutlu programda tasarlanarak üç boyutlu yazıcıdan çıktı alındı. Testler sonucunda kodlama 
ve tasarımda beklenilen sonuçları alındı. Çıkan veriler hem üç boyutlu yazıcıda hem de CNC makinede üç 
boyutlu materyale dönüştürüldü. Geliştirilebilir bir robot olması ve ucuz maliyeti sebebiyle, çökme riski bu-
lunan alanlarda geri dönüş düşünülmeden çalışabilecek robot hazırlandı.

Güvenlikle ilgili olan operasyonlarda, insanların girmesinin sakıncalı olduğu veya çalışmasının riskli olacağı 
kurgan, tümülüs ve mağara gibi zorlu coğrafi ve arkeolojik alanlarda, deprem, heyelan gibi afet durumla-
rında, uzaya gönderilen araştırma robotlarının gezegen veya uydulardaki yüzey araştırmalarında, grizu pat-
laması, göçük gibi maden kazalarında açılacak can tünellerinde 3 boyutlu haritalandırılma Ulakmobil3D 
sayesinde sağlanabilecektir.

Danışman
Mehmet KAHRİMAN

Yusuf Hazar TUNCEL

Ahmet Yasir CİLVEZ

Proje No: 16
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AKILLI KEMER
Yapılan araştırmalarda emniyet kemerinin hayat kurtardığını artık biliyoruz. Karayolu Trafik Güvenliği Strate-
jisi ve Eylem Planı amaçlarından biri de ülkemizde emniyet kemerini takma oranını 2020 yılına kadar şehir 
içinde yüzde 80 şehir dışında yüzde 100 oranına çıkarmaktır.

Üretici firmalar emniyet kemerlerinin takılmadan yola çıkmalarının önüne geçmek  için çeşitli güvenlik ön-
lemleri üretmişlerdir. Ya araç çalışmamakta ya da harekete geçtiğinde görsel veya sesli ikaz da bulunup 
sürücüyü ve ön koltuktaki yolcuyu kemer takmaya zorlamaktadır. Buna rağmen bir çok sürücü kemer tak-
mamak için çeşitli yöntemlere başvurmaktadır.

Ülkemizde terörden daha fazla kurban verdiğimiz trafik kazaların önlenmesi için bir proje düşünüyorduk. 
Kazalarda emniyet kemeri takılmadığı için yaşanan ölüm ve yaralanma haberlerini görünce bu konuda yo-
ğunlaşmaya başladık. Emniyet kemerinin niye takılmadığının araştırmasını yaptık.

Projemizin amacı emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirmektir. Şu an araçlarda kullanılan sistemler 
takmadan hile yaparak kullanılmaya müsaittir. Kemerin takılmamasına karşı ışıklı ve sesli uyarı veren sis-
temler, toka , kemer uzatıcı gibi ürünlerle veya kemeri koltuk arkasından devamlı takılı tutarak susturulmak-
tadır. Böylelikle emniyet kemeri takma alışkanlığı edinilememektedir. Yaptığımız emniyet kemeri projesi bu 
hileleri dolayısıyla kazalarda oluşacak yaralanmalar ve ölümleri önlemeyi amaçlamaktadır.

Projemizin ilk aşamasında bu konuda araştırmalar yaptık. Daha sonra  projemizin taslak çizimini, benzetim 
ve denemelerini yaptık. Aksaklıkları giderdikten sonra malzemelerini temin ederek montajlarını yaptık. De-
nemelerini ölçümlerini yaptık. Yazılımın üzerinde defalarca değişiklikler yaparak, istediğimiz şekilde çalışır 
hale getirdik.

Projemizi tamamladığımızda amacımıza ulaştığımızı, kullanılabilir ve çalışan bir ürün ortaya koyduğumuzu 
gördük. Maliyetinin düşük olması ve kolay montajı sayesinde uygulanabilirliği vardır.

Danışman
Emrah YETER

Ahmet BULUT

Hüseyin ARICI

Proje No: 17
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ÇOCUKLAR İÇİN KOLAY ELEKTRONİK
Günümüzde toplum olarak teknolojiyle olan ilişkimiz kullanıcı düzeyini aşmamaktadır. Teknoloji kullanım 
yaşı anaokulu öncesine düşmesine rağmen, teknolojik gelişmelerin kaynağı olan elektronik hakkında bilgi 
sahibi değiliz. Teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir ülke olmak istiyorsak bunun yolu elektroniğe olan 
ilginin yaygınlaşmasından geçmektedir.

Elektronik sevgisini yeni nesillere aşılamak için elektroniği tehlikesiz, kolay ve eğlenceli hale getirmeliyiz diye 
düşündük. Bunun için elektronik devrelerini anaokulu ve ilkokul seviyesindeki çocukların zevkle yapabile-
ceği hale getirmeliyiz sonucuna ulaştık. Bu sistem kolay, güvenli, bir o kadar da eğlenceli olmalı ve çocuklar 
kendi evlerinde bile kullanabilmeliydi.

Yaptığımız araştırmalarda kırtasiyelerdeki birim küplerin bu iş için uygun olduğunu gördük.

Her küpün içine bir elektronik eleman yerleştirdik, kenarlarını deldik ve küçük mıknatıslar yapıştırdık. Küpleri 
yan yana getirdiğimizde mıknatıslar birbirini çekiyor ve  küpler birbirine yapışıyor. Küpün içindeki elemanlar 
iletkenliklerini mıknatıslardan alarak birbirlerine temas ediyor.

Bu sistemde kablo kullanmaya gerek yoktur. Pille çalıştığı için elektrik çarpması tehlikesi yoktur. Çocuklar 
küpleri verilen resimdeki gibi bir araya getirip yapboz yapar gibi elektronik devre yapabileceklerdir. Farklı 
renkte küpler kullanıldığından görsel olarak çocukların ilgisini çekecektir. Küpler üzerinde elemanın resmi 
olduğundan devreye bakıldığında devre şeması rahatlıkla görülebilmektedir.

20 devrelik bir katalog hazırladık. Katalogda devrelerin şeması ve modüllerimizle gerçekleştirme resimleri 
vardır. Çocuk modülleri resmimdeki gibi bir araya getirip devreyi yapabileceklerdir. Bu sistemde devre yap-
manın kolay, güvenli, eğlenceli ve çocuklar tarafından rahatlıkla yapılabilir olduğunu gördük.

Bu sistem sayesinde çocuklar elektroniği sevecek ve bulmaca çözer gibi elektronik devreler yaparak elekt-
ronik elemanlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Danışman
Fazıl DEMİR

Davut ARSLAN

Kürşat KÖKTEN

Proje No: 18
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DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDEN SİSTEM TASARIMI
İnsanlığın gün geçtikçe enerjiye ihtiyacı artmaktadır. Çevreye zarar veren kömür, doğalgaz petrol ürünleri 
gibi kaynaklar yakın gelecekte tükenecektir. İnsanoğlu doğaya zarar vermeyen ve tükenmeyen enerji kay-
nakları arayışı içindeler. Deniz dalgası, sahip olduğu potansiyeli 24 saat aralıksız içinde barındıran bir yapı-
ya sahiptir.

Okyanus kıyı dalgaları Karadeniz gibi iç denizlere nazaran daha güçlü ve enerji potansiyeli daha fazla dalga-
lardır. Genelde okyanus kıyısı olan ülkeler dalga enerjisinden enerji üretimi yapan çalışmalara imza atmıştır. 
İç denizlerde dalga potansiyeli düşük olduduğu için yeterli çalışma yapılmamıştır.

Ülkemiz 3 tarafı tamamen iç denizlere kıyısı olması bu potansiyelinin ne kadar çok  olduğunun bir gösterge-
sidir.

Projemiz önceliği dalga enerjisinden elektrik enerjisi elde etmektir. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayacak 
alternatif bir yöntem olması projemizin önemini arttırmaktadır.

Deniz dalgasının yükselen ve inen hareketi dubalar ve mekanik yapı vasıtası ile jeneratörü çalıştıracak hale 
getirilmiştir. Sistem bir prototip olarak tasarlanmıştır ve dalga enerjisinden enerji elde edilebileceğini ispat 
etmektedir. Sistemimiz tasarımı ile verimliliğini arttırmış, iç denizlerdeki düşük dalga potansiyelinin bu ek-
sikliğini gidermiştir.

Özellikle iç denizlerde düşük dalga potansiyelinin de enerji üretimi için kullanılabileceği gösterilebilecektir.

Doğaya ve çevreye zarar vermeyen yapısı ile geleceğin temiz bir enerji kaynağı modeli olacaktır.

Danışman
Fatih GÜNGÖR

Oktay AKYEL

Furkan KARATAŞ

Proje No: 19
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TELKARİ SANATINDA YUVARLAK DOLGU HAZIRLAMA MAKİNESİ TASARIMI (DOLGU  MATİK)
Telkari sanatında çatı hazırlandıktan sonra çatı içlerini doldurmak için çok sayıda dolgu hazırlanması ge-
rekmekte, dolgu teli farklı şekillerde sarılmaktadır. Bu dolguların sarılmasının öğrenilmesi yeteneğe bağlı 
olarak uzun zaman almaktadır. Bu işlem süreklilik arz etmekte, çalışanlarda yılgınlık ve bezginlik oluştur-
maktadır. Ayrıca parmakların sürekli metale temas etmesi neticesinde ciltte tahriş oluşmakta, bu durum 
özellikle bayanlar için istenmeyen bir durum oluşturmaktadır.

Telkaride çok kullanılan yuvarlak dolgu sarma makinesi hazırlamak istedik. Elde sarılma tekniğinden yola 
çıkarak bu işlemi makineleştirdik. Tasarladığımız makine, telkaride en çok hazırlanması gerek yuvarlak dol-
gunun sarılmasını hızlı ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Halen günümüzde yuvarlak dolgu çift 
yardımıyla elde sarılıp hazırlanmaktadır.

Yeni öğrenmeye başlayan bir öğrenci yuvarlak dolguyu çift ile elde hazırlamayı 20 dakikada öğrenirken, ma-
kine ile 2-3 dakikada dolguyu hazırlayabilmektedir.

Elde ortalama 10 dakika içerisinde 8-10 adet arası yuvarlak dolgu hazırlayabilinirken, makine ile aynı süre-
de 30-35 adet hazırlanabilmektedir. Böylece hem zamandan hem de iş gücünden kazanılmış olmaktadır. 
Öğrenciler elde sararken zorlandıkları, sayı arttıkça parmaklarında acıma ve uyuşma hissettiklerini söyle-
mektedirler. Makine ile sarmakdan daha çok keyif almaktadırlar. Üstelik hata payı da azalmaktadır.

Danışman
Erol TÜRKMEN

Ecem TOPALOĞLU

Nagihan AKPINAR

Proje No: 20
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Proje No: 21

DRONE İLE MAYIN TARAMA CİHAZI
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber dronelar kısa süre önce hayatımıza oyuncak olarak girmiş ve 
askeri gereksinimler doğrultusunda icat edilmişlerdir. Tarım alanında, sağlık alanında, ulaşım alanında, as-
keri savunma alanlarında, video kayıt cihazlarına katkı sağlayan insansız hava araçlarının kullanım alanları 
o kadar geniş ki bu harika cihazlar birçok sektörün değişmez bir parçası haline geldi. Ambulans hizmetinden 
kargo nakliyat hizmetlerine, servis elemanlığından sigortacılığa kadar bambaşka sektörlerde insanların ye-
rini almaya başladı.

Ülkemizin jeopolitik konumu itibariyle terör tehdidi altındadır. Bu nedenle son zamanlarda askerlerimize ve 
polislerimize yönelik mayınlı ve el yapımı patlayıcılı saldırılar gerçekleşmiştir. Bu hain tuzakların birçoğunda 
mayınların-EYP’lerin yollara veya menfezlere yerleştirilerek yapılan saldırılar sonucunda çok sayıda aske-
rimizi şehit verdik. Mayın ve EYP’lerin güvenlik güçleri tarafından el dedektörleri ile tespit edilip imha edil-
dikleri gözlemlenmiştir. Bu konuyla ilgili yapabileceklerimizi araştırdık. Drone boyutları ve kullanım kolaylığı 
açısından Mayın ve EYP taramalarının etkin hızlı bir şekilde yapılabileceğini gördük. Dronena monte edilen 
metal tarama dedektörü ile yerin altına gömülmüş patlayıcı maddelerin tespit edilmesi ve dronelerdaki FPV 
(First Person Video) kamera yardımı ile menfezler gibi görünmeyen noktaların anlık görüntülerinin paylaşıl-
ması sonucu asayiş kuvvetlerimiz gelen verilere göre gerekli önlemleri alması sonucu can ve mal kayıplarının 
en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Bu şeklide tasarlanan bir sistemin olmadığını araştırmalarımız sonucunda gördük. Tasarladığımız sistemin 
üstünlükleri:

Kolay taşınması,

Kısa sürede kullanılmaya hazır hale gelmesi,

En az zayiat ile mayın ve EYP’nin tespit edilmesi,

Bu cihazların kullanılması için bir uzmanlık gerektirmemesi,

Danışman
Yunus ÖZEN

Berkin ÇÖLÇAYIR

Uğur Yılmaz KARATAŞ
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KİMSE VAR MI
Günümüzde deprem ülkemizi ve dünyayı tehdit eden önemli unsurlardan biridir. İnsanoğlunun doğanın bu 
yıkımını önleyecek bir gücü yoktur. Ancak depremden enaz hasarla kurtulmanın yoluna bakılmalıdır.

Şüphesiz ki insan hayatı en önemli değerdir. Bu değeri korumak ve kurtarmak için elimizden gelen bütün 
tedbirleri almamız gerekmektedir. Bizim hazırladığımız projemizde deprem anında ve sonrasında her geçen 
saniyenin önemli olduğu bu anlarda elimizde olacak en küçük verinin bile bir insan hayatını kurtarabileceği 
konusundan yola çıkılmıştır.

Projemizin depremden sonra yıkılan veya hasar görmüş binalarda insanların bulunup bulunmadığını en aza-
mi şekilde tespit ederek kurtarma ekiplerinin bu andaki kıymet biçilemez zamanlarını boşa harcamalarını 
önlemektir. Ayrıca deprem anında oluşabilecek doğalgaz tesisatından, şebeke sularından ve elektrik tesisa-
tında kaynaklanacak ölümlerin ve hasarın asgari seviyeye çekilmesine yardımcı olmaktır.

Bina girişine konulacak sensör ve depremi algılayacak bir sensör sayesinde gece olabilecek depremlerde 
dahi otonom tedbirleri almaktır. Binaya giren ve çıkan kişileri sayarak bu bilgileri interaktif olarak akut veya 
istenilen bir yere göndermek ve depremden hemen sonra elimizde bazı verilerin olmasını sağlamak ve dep-
rem anında su, gaz ve elektriği kesip bunlardan kaynaklanacak ölümlerin ve sakatlanmaların önüne geçmek 
projemizin amacıdır.

Gerçekleştilen projemizde binaya giren ve çıkan insan sayısı %95 doğrulukla sayılmış ve bu veriler en geç 30 
saniye içerisinde sanal ortama aktarılmıştır. Deprem anında elektrik su ve doğalgaz anında kesilmiş ve bir 
siren sayesinde bina sakinlerinin uyarılması sağlanmıştır.

Danışman
Ali SARITAŞCI

Beytullah GÜLER

Mehmet Enes ŞAHİN

Proje No: 22
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ENGELLERİ AŞAN GEZGİN SANDALYE
Engelli  vatandaşlarımız  hastane  içindeki  karmaşık  yapıdan  dolayı  yardım almadan polikliniklere ve labo-
ratuvarlara ulaşmakta zorluk çekmektedir. Bu durum işgücü anlamında zorluklar oluşturup kişiyi psikolojik 
olarak bağımlılık duygusuyla baş başa bırakmaktadır.

Engellilerin yaşam kalitesini arttırmak ve hastanelerde işlemlerini rahatça yapabilmelerini sağlamak için 
özel donanımlı tekerlekli sandalye tasarladık. Hasta kayıt masalarında ortopedik engelli kişilerin isteğine 
göre tanımlanmış RFID etiketli poliklinik kartları verilmiş bu kartlar ile sandalye üzerindeki kart okuyucuya 
okutarak istediği polikliniğe gitmeleri sağlanmıştır. Tekerlekli sandalyemiz ile hasta kayıt birimi radyo fre-
kansı ile sürekli iletişim halinde tutulmuş, gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Hastane içinde tüm birimlere 
siyah şeritli yollar çizilmiştir. Bu şeritleri takip için engelli sandalyesindeki zemin sensörleri ile okunarak ar-
duino mega geliştirme kartına aktarılmış, programda işlenerek motor sürücüler vasıtasıyla motorlara bağlı 
tekerlere aktararak birimlere ulaşması sağlanmıştır. Ulaştığı poliklinikteki muayenenin ardından başka bir 
bölüme sevki var ise hastaya sevk edilen bölümün kartı verilerek o kart ile yeni bölüme gitmesi sağlanmıştır. 
Kişiye birimlere ulaştığında sesli uyarılar ile yönlendirme yapılmıştır. Yapılan testlerde hastane koridorlarının 
en boy ve kavis ölçülerinin projemizin uygulanmasına engel olmadığı görülmüştür. Sistem, hastane maketi 
üzerinde de rahatlıkla uygulanabilmiştir.

Geliştirdiğimiz proje ile sağlık kurumuna gelen engellilerin ve yatan hastaların birimler arası ulaşımı kolay-
laşacaktır. Hastane personelinin iş yükü hafifleyecektir. Ayrıca birimler arası refakatçi hasta yakını bulun-
durma gereksinimi ortadan kalkacak; bu sayede kantine, bahçeye, lavaboya rahatlıkla tek başlarına gide-
bilecekler. Hastalar başka birisine muhtaç olma psikolojisine girmeyecek, kendilerini özgüvenli ve bağımsız 
hissedecektir.

Danışman
Erdoğan ÇELİK

Furkan Mert KIRDEMİR

Yasin KAYA

Proje No: 23
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NOTLAR:
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DİL TERAPİSİ: TEKERLEME TEKERLEĞİ
Tekerlemeler halk edebiyatı edebi türleri arasında konuşma ve ifade geliştirme özelliğine sahip olması nede-
niyle eğitimde sıklıkla kullanılması gereken eğlenceli söylencelerdir. Çocukların dünyasına ilk defa oyunlarla 
giren tekerlemeleri biz de bir oyun materyaline dönüştürdük.

Çeşitli okullarda eğitim gören 20 ortaokul öğrencisinden oluşturulan örneklem  grubuna tekerleme üzerine 
atölye çalışmaları uygulanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin oyunla eğitim anlayışı ile ilgili fikirleri anlaşılmak 
istenmiştir. Tekerlemelerin dilin etkin kullanımına etkisi var mıdır, araştırması ile proje başlatılmıştır.

Araştırmanın amacına uygun tasarlanan tekerleme tekerleği adını verdiğimiz oyun materyali tekerleme tür-
lerinden örnekler ve özellikle söylenişi zor olan diksiyon tekerlemeleri ağırlıklı olarak hazırlanmıştır. Araştır-
ma uygulaması kapsamında örneklem grubuyla oyun oynatılmıştır. Söylemesi zor tekerlemelerle dil becerisi 
geliştirmeyi amaçlarken; oyunun içerisindeki hadi sen de bir tekerleme oluştur kartlarıyla da öğrencilerin ya-
ratıcılığını geliştirme hedeflenmiştir. Oyun etkinliğinin ardından öz değerlendirme formu uygulanmıştır. Hızlı, 
akıcı ve güzel konuşma becerisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanan projemizde aynı zamanda oyunla 
eğitimin etkisi de bulgular arasındadır. Tekerlemelerin toplumun sosyal, kültürel, ahlaki değerlerini yaşatma 
ve sözlü gelenekle aktarma yönü de eğitimde kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Tekerlemelerin dil gelişimi-
ne yabancı dil öğrenimine, özgüven ve sosyal gelişime etkisi olduğuna dair bulgular raporlaştırılmıştır.

Danışman
Hacer MODUK

Damla ATAŞER
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ŞİİR POSTASI
Dünya ve Türk edebiyatında yeri çok eskilere dayanan, öğrencilerin dil becerilerinin gelişmesi açısından da 
önem arz eden şiiri; sadece milli ve özel günlerde okunan bir tür olmanın dışına çıkartarak öğrencilere “şiir 
okuma alışkanlığı” kazandırmak amacıyla “Şiir Postası” isimli proje hazırlanmıştır.

Proje kapsamında öğretmen sınıftaki her bir öğrenci için, nitelikli bir şiiri ve şiir inceleme planı bulunan form-
ları öğrencinin isminin yazıldığı zarfa koymuş ve derste öğrencilere dağıtmıştır. Zarfın içindeki şiirler “iskele 
şiir” tarzında hazırlanmış, öğrencilerden bu şiirleri kendi duyuş ve düşünüşlerine göre tamamlamaları, ince-
lemeleri, şairin diğer şiirlerini de tarayarak beğendiği en güzel şiiri bir zarfa koyarak öğretmeni için getirmesi 
istenmiştir. Derste herhangi bir öğrenci seçilerek, seçilen şiiri öğrenci, arkadaşlarına okumuş ve şiir üzerine 
konuşulmuştur. Öğrenci öğretmeni için de seçmiş olduğu şiiri zarf içinde öğretmenine vermiştir. Zarf, sınıfta 
açılarak şiir, diğer öğrencilere okunmuş ve şiir üzerine öğrencilerin düşünceleri sorulmuştur. Projenin son 
aşamasında ise öğrencilerden gelen şiirler toplanarak sınıfın “şiir antolojisi” oluşturulmuştur. Bu yöntemle 
öğrencinin kendisi için seçilmiş bir şiiri ayrıntılı analiz etmesi, şiirle doğrudan bir bağ kurarak, şiir okumayı 
sevmesi, okuduğu şiiri anlaması, yorumlaması ve şiir yazmayı denemesi amaçlanmıştır.

Projeye katılan 36 öğrenciye, şiir okuma alışkanlığını ölçmeye ilişkin bir tutum ölçeği uygulanmıştır. Projenin 
başlangıcında uygulanan “ön test” formlarındaki sorulardan oluşan “son test” formu projenin sonunda tek-
rar uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistiksel çözümleme programı ve “Betimsel Analiz” yöntemi 
kullanılmıştır. Buna göre “ön test” ve “son test” formlarındaki sorulara verilen cevaplardan hareketle öğren-
cilerin şiir okumaya ilişkin tutumlarında anlamlı bir gelişme olduğu gözlemlenmiş, öğrencide nitelikli şiirlere 
karşı ilgi belirmiş ve şiir okuma isteği uyanmıştır.

Danışman
Binnur YANARDAĞ

Fulya GEDİK

Birsen MANTAŞ

Proje No: 2
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RÜZGARA YAZILAN TÜRKÇE: ANADOLU'NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI ISLIK DİLİ
Bu projenin amacı, Giresun, Çanakçı bölgesinde konuşulan ve ülkemizin dil anlamında en önemli somut 
olmayan kültürel miraslarından biri olan “Islık Dili”nin korunması, yaşatılması ve tanıtılmasına yönelik araş-
tırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını uygulamaya geçirmektir.

Yapılan çalışmalar ıslık dili konuşanların sayısının giderek azaldığını ve dilin  yok olma tehlikesiyle karşı kar-
şıya olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kültürel mirasımıza sahip çıkarak, yok olmasına engel olmak 
hem araştırmanın önemini hem de araştırmacılarınen temel amacını ifade etmektedir. Bu amaç doğrultu-
sunda, nitel bir durum çalışması desenlenmiş, Giresun, Kuşköy’e gidilerek 3 gün süren bir saha çalışması 
yapılmıştır. Saha çalışması esnasında, video çekimleri, ses kayıtları, röportajlar ve gözlemler yapılmıştır. 
Elde edilen verilerle, dünyada bir ilk olan “Islık Dili” sesli sözlük uygulaması android cep telefonlarında kul-
lanılmak üzere geliştirilmiş ve “Google Play”e yüklenerek tüm dünyanın kullanımına açılmıştır. Dünyada ve 
Türkiye’de ıslık dilinin tanıtıldığı, ne olduğu ve nasıl işlediği gibi pek çok konuyu kapsayan bir de kitap yazıl-
mıştır. Ayrıca, ıslık dilini tanıtım amaçlı bir web sayfası oluşturulmuştur.

Çalışma kapsamında Kültür Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile irtibata geçirilerek, Somut 
Olmayan Kültürel Miras Komitesinden danışmanlık desteği alınmıştır. Yine Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve 
Terbiye Genel Müdürlüğüne, somut olmayan kültürel miraslarımızın anlatıldığı ders kitaplarında ıslık diline 
de yer verilmesinin gerekliliğini anlatan bir dilekçe ile başvurulmuştur. Son olarak, Giresun milletvekilleri 
aracığıyla, ıslık dilinin korunması ve yaşatılmasının önemi TBMM gündemine soru önergersi aracılığıyla ta-
şınmıştır.

Danışman
İlkim Odabaş SEVER

Tuğba Selin İSLAM

Berk REÇBER 

Proje No: 3
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ŞİİR SAATİ
Türk şiirinde birçok sayıda edebi dönem ve şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Bu edebi toplulukları ve şiir anla-
yışlarını yazdıkları şiir kitaplarıyla tanıtan önemli şairler vardır. Projemde Türk şiirindeki başlıca dönemleri ve 
şiir anlayışlarını bunlarla özdeşleşmiş birer şair ve eserini saat aracılığıyla tanıtmaya çalıştım. Projenin kilit 
noktasını bu saat oluşturmaktadır. Saatin işleyiş mantığı gereği edebi dönem ve şiir anlayışlarından on bir 
tane seçip bunları temsil eden on bir şair ve bu şairlerin birer eserini projeme dahil ettim.

Projede dönemler ve şiir anlayışları, saat içerisinde saatin merkezine yakın bir şekilde dizilmişken; şairler ve 
eserleri de saatin sayılarına yakın bir yerde dizilmiştir. Şair ve eserinin, bağlı olduğu edebi toplulukla doğru 
bir şekilde eşleşmesi saatin normal akışında çalışmasına bağlıdır. Saati gösteren akrep ile dakikaları gös-
teren yelkovan, bu doğru eşleşmeyi sağlayan, hangi şairin hangi döneme ait olduğunu belirten en önemli 
araçlardır. Akrep ile yelkovanın uçları birbirleriyle tam zıt yönde olacak şekilde düzleştiğinde şairle eseri, 
bağlı oldukları edebi dönemle doğru bir şekilde eşleşmeye başlar.

Akrep ile yelkovan, bu şekilde on bir farklı noktada uçları zıt yönde olacak şekilde düz bir çizgi halini alır. 
Bu esnada akrebin ucu edebi dönemi veya şiir anlayışını gösterirken yelkovanın ucu da o dönemin veya şiir 
anlayışının temsilcisi olan şair ve şaire ait olan eseri göstermiş olur.

Danışman
Tahsin TARI

Halime SÜNGER

Proje No: 4
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HÜSN'Ü AŞK'TAN HARRY POTTER'A FANTASTİK UNSURLAR
Fantastik, mantığın karşıtıdır ve imgelerle doludur. Bu anlamda hayal, yanılsama, hatta gerçekten kaçma-
dır. Projemizde Hüsn'ü Aşk mesnevisiyle Harry Potter’a ait sekiz romandaki fantastik öğelerin karşılaştırma-
sı ele alınmıştır.

Hüsn ü Aşk’la Harry Potter’a ait sekiz eseri incelediğimizde birçok fantastik unsurun birbirine benzediğini 
hatta Harry Potter’daki bazı fantastik olayların Hüsn ü Aşk’taki hayal âlemiyle örtüştüğünü görebiliriz. Dev-
ler, gulyabaniler iki kitapta da kötüdür. Bu örneklerin dışında iki farklı türdeki eserde birçok benzer karakter 
vardır. Anka kuşu, hareket eden ağaçlar, büyüler, periler, devler, cadılar, ejderhalar ve dahası…

Hüsn ü Aşk’ın genelinde tasavvufi bir yolculuk anlatılmışsa da bu yolculuğun  zorluğunu anlatmak için deği-
şik fantastik unsurlara başvurmuştur Şeyh Galip.

J.K. Rowling’in oluşturduğu Harry Potter serisi dünya edebiyatında en çok ilgi gören fantastik romanlar ara-
sındadır. Bu kitapların tümü fantastik bir tarzda yazılmıştır. Harry Potter serisinde gerçek hayatta olmayan, 
normal insanların göremediği bir dünyadan bahsedilir.

Farklı dönemlerde ve farklı edebi geleneklerde oluşturulmuş bu eserlerin hayal âleminin benzer olduğunu 
tespit edildi. Günümüzde gençler arasında çok ilgi gören fantastik âlemin aslında divan edebiyatında asırlar 
öncesinden kullanılmış olduğunu görüldü.

Fantastik edebiyatta, olağanüstü bir ortam oluşturmak için kullanılan öğeler, mitolojide, mesnevilerde, des-
tanlarda, efsanelerde, halk hikâyelerinde ve masallarda yüzyıllardan beri var olmuştur. Fantastik öğeler, bu 
türler vasıtasıyla insanların düş dünyasını yüz yıllarca beslemiştir. Fantastik edebiyat, bu türlerin devamı 
niteliğindedir. Mesnevi ile romanlarda ortak fantastik yönlerin bulunması benzer kaynaklardan beslenmele-
rinden ve fantastik unsurların evrensellik arz etmesinden kaynaklanır.

Danışman
Vedat ÇOBAN

Engin Kemal SEVEN

Eda GÜNEŞ

Proje No: 5
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Danışman
Mehmet AKSOY

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ ŞAİR VE ŞİİRLERİNİN ÖĞRETİMİ İÇİN BİR MODEL 
ÖNERİSİ: BANA ŞAİRİNİ SÖYLE SANA ŞİİRİNİ OKUYAYIM
Bu projenin temel amacı, ortaokul (5,6,7,8. sınıflar) Türkçe ders kitaplarında yer alan  şiirlerin tematik açı-
dan incelenmesi, söz konusu şiirlerin öğrencilerin şiir ve şairi öğrenmede ne kadar işlevsel olduğunu ve 
proje kapsamında önerilen “Oyunlarla Şiir Öğretimi” modelinin çocuklara şiir öğrenimindeki etkisini ortaya 
koymaktır.

Ünlü edebiyat şairlerimizin ve şiirlerinin küçük yaşta öğretilmesi, bakımından önem arz etmektedir.

Bu araştırma hem betimsel hem uygulamalı bir çalışmadır. Aynı şekilde yapılan uygulama ile örneklemdeki 
öğrencilerin görüşleri belirlenmeye çalışıldığı için tarama yöntemiyle de yapılmış bir araştırmadır. Ayrıca bu 
araştırma aynı zamanda bir materyal geliştirme çalışmasıdır.

Proje kapsamında geliştirilen materyalin uygulanabilirliğini görmek amacıyla  çalışma grubuna ihtiyaç du-
yulmuştur. Bunun için Eskişehir il merkezinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Özel Çağdaş Okulları 
Ortaokulu, Orhangazi Ortaokulu adlı okullarda öğrenim gören 6. sınıf öğrencileridir.

Bu araştırma bir materyal geliştirme ve geliştirilen materyalin işlevselliğini görme çalışmasıdır. Bunun için 
ön test, uygulama ve son test yapılmıştır

Yapılan ön testte 21 öğrenci şair örneği verebilmiş, 39'u ise verememiştir. Bu 21 öğrencinin çoğunluğu (14 
Öğrenci) Mehmet Akif Ersoy örneğini vermiştir. Yapılan son testte 50 öğrenci şair örneği verebilmiş, 10'u ise 
verememiştir.

Öğrencilerin verdiği cevaplara bakıldığında Türkçe derslerinde şairlerimiz ve şiirlerinin öğretimine yönelik 
farklı etkinliklerin sınıf içerisinde yapılmadığı gözlemlenmiştir. Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplam 21 
şiir olduğu göz önünde bulundurulursa, ders kitaplarında şiire daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. Araş-
tırma kapsamında önerilen model şiir sevgisi ve şair-şiir öğretiminde okullarda uygulanabilir.

Zeynep Büşra YATIK

Proje No: 6
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Proje No: 7

POPÜLER KÜLTÜRÜN GÖLGESİNDE KALMIŞ TÜRK MİTOLOJİSİ
Mit, insanların dünyayı ve kendisini anlamlandırmak amacıyla sorduğu neden ve nasıllara verdiği cevaplar-
dır. Dolayısıyla tarihimizi ve milli kimliğimizi yansıtırlar. Mitolojilerini bilen milletler kültürlerine sahip çıkar 
ve öz güvenli olurlar. Mitler, milletlerin binlerce yıllık birikimlerini dolayısıyla ortak bilinci sağlarlar. Gündelik 
hayatta gençlerin ilgi alanları, tavır ve davranışları popüler kültürün etkisiyle gençlerin ilgisini çeken yabancı 
mitolojilerin yanında bizim mitolojimizin – Türk Mitolojisinin - bilinmediği kanısını oluşturmuştur.

Bu bağlamda Türk gençlerinin kendi mitolojileri hakkında farkındalık ve bilgi düzeyini ölçmek için örnek-
lem seçilen İstanbul-Beşiktaş Anadolu Lisesi, 9/B sınıfı öğrencisi 30 kişiye ön-test niteliğinde iki bölümden 
oluşan, çoktan seçmeli ve 3’lü likert ölçeği ile hazırlanmış,16 soru içeren bir anket uygulanmıştır. Anketin 
ilk bölümü liseli öğrencilerin demografik bilgileri hakkında bilgi edinmeye; ikinci bölümü ise Türk mitolojisi-
ne dair ilgi, bilgi ve farkındalık düzeyine dair bilgi edinmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket verileri 
SPSS İstatistik programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Ön-test sonucunda gençlerin Türk Mitoloji-
sinden bihaber oldukları fakat yabancı mitolojiler hakkında bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Ardından rol 
kartları ve yaratıcı drama kullanılarak hem eğlenceli hem öğretici bir uygulama (etkileşimli kartlarla oyun 
tasarımı) yapılmıştır. Uygulama sonrası son-test uygulandığında Türk Mitolojisinin bilinme oranında ciddi 
anlamda artış görülmüştür. Türk Mitolojisi ilgi çekici bir şekilde sunulduğu takdirde liseli Türk gençlerinin 
kendi mitolojilerini de merak edip ilgi göstereceklerini fark edilmiştir.

Ülkemizde zengin Türk Mitolojisinden beslenen özellikle kurgu kitapların yazılması için, ilgili filmlerin ya-
pılması için kurumlar teşvik edilmeli, gençlere kolayca ulaşacak nitelikte eser ve yapımlarla Türk mitolojisi 
tanınıp unutulmaktan kurtulabilir, bu alanda yapılacak nitelikli çalışmalar ile milletimize kültürel, ekonomik 
birçok açıdan büyük yarar sağlanabileceği düşünülmektedir.

Danışman
Sibel SELÇUK

Merve Deniz MARAŞLI
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DİLİMİZİN KÜLTÜR HAZİNELERİ
Türk millî eğitiminin temel amaçlarından bir tanesi de genç kuşakların geçmişini ve bugününü doğru öğrenip 
geleceğe yönelmelerini ve daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat için ait oldukları kültürü, bu kültürün oluştuğu 
çevreyi tanımalarını sağlamaktır. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, liselerde ise Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve 
Anlatım, Edebi Metinler gibi derslerin öğrencilere okutulmasının bir amacı da geçmişten günümüze ortak 
değer, davranışları yaşayış kalıplarını sözlü veya yazılı edebiyat ve halk kültürü ürünlerini aktarmaktır.

Değerler, toplumsal yaşamın temel dinamiğini oluşturan önemli unsurlardır. Yaşam tarzımızı, düşüncele-
rimizi duygularımızı, sahip olduğumuz değerlerle nesilden nesile aktarırız. Bir toplumun temel kültürel un-
surları arasında atasözleri, fıkralar, maniler, bilmeceler, tekerlemeler, türküler, ağıtlar, destanlar önemli yer 
tutar. Kültürel mirasımızın temel yapı taşlarından olan atasözleri, deyimler, bilmeceler, maniler, fıkralar ve 
tekerlemelerin ilkokul seviyesindeki öğrencilere değerler eğitimi kapsamasında öğretilmesi için “Dilimizin 
Kültür Hazineleri” başlıklı bir materyal  çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda 120 karttan oluşan “Dilimizin 
kültür Hazineleri” adlı bir kutu oyunu tasarlanmıştır. Ayrıca Deyim Bilgi Kartları ve Atasözü Bilgi Kartları ha-
zırlanmıştır. Hazırlanan materyal ve etkinlikler farklı yaş guruplarından öğrencilere uygulanmıştır. Uygulama 
öncesi öğrencilerden bildikleri atasözleri ve deyimleri söylemeleri istenmiştir. Öğrencilerin çok az deyim ve 
atasözü bildikleri gözlenmiştir.

Dilimizin Kültür Hazineleri, Atasözü Bilgi Kartları ve Deyim Bilgi Kartları adlı etkinlik ve materyaller uygulan-
dıktan sonra öğrencilerin kültürel mirasımız olan atasözleri, deyimler, bilmeceler, maniler, fıkralar ve teker-
lemeleri daha kolay öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu projede amaç öğrencilere eğlenceli ve hızlı bir 
şekilde değerlerimizi öğretmek ve  kalıcı bir öğrenme ortamı oluşturmaktır.

Danışman
Erşah KAYAPINAR

Nisa ÜNSÜR

Proje No: 8
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TERİMLERİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK
BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİLERİ
Yabancı dillerden alınan terimlerin Türkçeleştirilmesi çok uzun zamandan günümüze tartışma konusu ol-
muştur. Bu tartışmalardan önemli sonuçlar çıkmış ve Türkçeleştirme çalışmaları günümüzde de devam 
etmektedir. Bu çalışma lise müfredatında kullanılan yabancı terimler ile bu terimlerin Türkçeleştirilmiş hal-
lerinin öğrencilerin anlamalarına, dolayısıyla akademik başarıları üzerine etkilerini belirlemek amacıyla ya-
pılmıştır. Literatür çalışmalarının ardından iki gruba ayırdığımız Çapa Fen Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerine 
terim tanıma düzeyi belirleme anketi, çalışma metinleri ve metinlerle ilgili sorular hazırlanıp uygulanmıştır. 
Birinci grup için hazırlanan metinde terimlerin yabancı dilden okunuşları, ikincisinde ise Türkçeleştirilmiş 
halleri kullanılmıştır.

Sorulara verilen yanıtlar bilgisayar ortamında çizelgelere dönüştürülmüş, daha sonra  SPSS 18 paket prog-
ramında verilerin analizi yapılmıştır. Soruların tanımlayıcı istatistikleri  yapılarak iki grubu karşılaştırmak için 
bağımsız ikili T testi uygulanmıştır.

Elde edilen sonuçlarda; Türkçeleştirilmiş terimlerle oluşturulan metinleri yanıtlayanların; yanıt türlerine ve 
öğrenci başarılarına göre ortalama sayısal değerleri diğer gruptan yüksek bulunmuştur. Türkçeleştirilmiş 
terimlerin anlamayı arttırdığı görülmüştür. Ancak, yanıt türlerine göre istatistiksel bir fark yaratmadığı, öğ-
rencilerin sınav başarılarında ise iki grubun farklı varyanslara sahip olduğu fakat iki ayrı grup olmadığı be-
lirlenmiştir.

Yaptığımız çalışma dilimize iyice yerleşen yabancı terimlerin Türkçeleştirilmiş halleri karşısında daha etkin 
olduklarını ve Türkçeleştirmenin doğru yapılmasının terimi anlama ve yabancı okunuşunun yerini alması ko-
nusunda çok önemli olduğunu göstermiştir. Bu ve benzeri çalışmaların Türk Dil Kurumu sözlüklerinde italik 
şekilde yer alan yabancı dillerden okunuşlarının, bilim dilimize yerleşmeden Türkçe karşılıklarının bulunması 
çabalarına güç katacağı beklenmektedir.

Danışman
Nevriye Neslihan ACARCA BAYAM

Burak MERCAN

Mehmet Eray ATALAY

Proje No: 9
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Danışman
Abdulkerim DEMİR

YAPRAK YAPRAK KAİNAT
Teknolojinin hızla arttığı bir dönemde insanların vapurda, trende, metroda, otobüste geçirdikleri zaman 
azımsanmayacak derecede çoktur. Ve bu zamanı ne yazık ki insanımız okuyarak değil de ellerindeki birbirin-
den şık telefonlarda oyun oynayarak, uyuyarak, dışarıya bakarak veya  birbirlerine  bakarak geçirmektedirler.

Herkes kitap taşımayabilir, kitap sevmeyebilir de. Ama bizim  bunun  üzerine yapacağımız bir şeyler var de-
dik ve bu amaçla kitap olmasa da birkaç sahife edebiyatımızın tanınmış yazar veya şairlerinden okusunlar 
dedik. “Yaprak Yaprak Kainat” adını verdiğimiz bu proje ile insanımıza nerede olursa olsun bir şeyler okut-
manın gayreti amacındayız. Bunun için A5 boyutunda şık bir şekilde okumaları birkaç dakikalarını alacak 
sayfalıklar hazırladık. “Yaprak Yaprak Kainat” adını verdiğimiz bu proje ile insanımıza nerede olursa olsun 
bir şeyler okutmanın gayreti içinde olalım dedik. Bu amaçla öyküler, şiirler, denemeler, kitaplardan alıntılar 
hazırladık ve bunu da insanımızın hizmetine sunduk. Ama projemizi yakın zamanda yarışma için değil Büyük 
Şehir Belediyesi ile görüşerek eğer ki finale kadar yetişirse bir makine haline getirip ücretsiz olarak insanımı-
zın istifadesine sunmak istiyoruz. Biz tabi ki bir öncü kuvvet olarak işin sadece bir pilot uygulamasını yaptık.

Akıllı telefonlar, içinde yaşadığımız çağdan ötürü neredeyse hepimizin eli, kolu haline gelmiş olsa da, proje-
miz özellikle herhangi birini, bir şeyi bekleyen insanların can simidi olacaktır. Bu can simidini de can simidi 
olan yerde yani vapurda başlamak istedik. İşte buna sarılmış insanları, tabir-i caizse ‘gerçek hayata’ doğru 
çekmeyi amaçlıyoruz.

Berru BİLİCİ

Sudenur KILIÇ

Proje No: 10
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DERD-İ DERÛNU EDEBİYAT OLANLARIN MEKÂNI: ÂLEMÂRÂ
Günümüzde edebiyat eğitimine önemli katkı sağlayan ve geçmiş eserlerin incelenmesiyle geleceğe ışık tu-
tabilen bireylerin gelişmesinde payı olan  kütüphaneler,  öğretim kurumları içerisinde oldukça önemli bir 
noktadadır. Uygulamalı, görsel ve yazınsal imkânlarla donanmış kütüphaneler ne yazık ki son dönemlerde 
çağa ayak uyduramamakla birlikte araştırma ve bilgi edinme isteği doğrultusunda var olan ilgiyi kaybetme-
ye başlamıştır. Teknolojiyle birlikte gelişen çağda, kütüphaneler geleneksel yapısını büyük bir kararlılıkla 
korumaktadır. Biz de projemizde gerçekleştirdiğimiz anket doğrultusunda, gelenekselliği teknolojiyle iç içe 
barındırabilen, toplumun taleplerine doğru şekilde cevap verebilen  ve dikkat çekici mimari yapıya sahip bir 
kütüphane kurumu oluşturarak, edebiyat eğitimindeki önemli bir noktayı geliştirmeyi hedefledik.

Edebiyatın yapı taşları olan edebi dönemlerin karakteristik özelliklerini, o dönemin eserleriyle birlikte su-
nan, yazınsal metinleri oluşturmaya başladığımız andan itibaren oluşturduğumuz kozmopolit kültürü ak-
taran ve diğer kültür etkileşimlerini karşılaştırmalı olarak barındıran, aynı zamanda içinde bulunduğumuz 
çağı da hiçe saymayan bir yapı tasarladık. Dolayısıyla ziyaretçiler, mekânda bulundukları süre boyunca hem 
edebiyat kültürümüzdeki eserlerden hem dönem özelliklerini hissettiren yapıdan hem de sosyal bir ortamı 
da barındıran kafeterya kısmından yararlanabileceklerdir. Böylece projemiz, ülkemizdeki okuryazar oranının 
arttırılmasıyla paralel olarak son dönemlerde daha da azalmakta olan kütüphane kültürünün gelişmesine 
yardımcı olacaktır.

Danışman
Yelda KANTARCIOĞLU

Ece BARDAKCI

Karya GÜLEN

Proje No: 11
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İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YAN, MECAZ VE DEYİM ANLAMLI KELİMELERİ TİYATRO 
YÖNTEMİ İLE AKTARMA
Engelliler bir toplumun aynasıdır, bizi yansıtırlar. Onlara ne kadar değer verdiğimiz onları ne kadar sevdiğimiz 
apaçık gözükür o aynada.

En büyük engelde engellenmektir aslında. Toplumumuzu oluşturan insanları sahip olamadıkları uzuvları ya 
da kaybettikleri duyu organları yüzünden dışlayamayız. Bunu yaptığımızda onların önündeki en büyük engel 
biz oluruz. Gelin engel olmak yerine hep beraber destek olalım.

İşitme engelli öğrenciler yan, mecaz, deyim anlamlı sözcükleri anlayamamaktadır İşitme engelli öğrencilerin 
bu konularda eksiklerinin giderilmesi için tiyatro ve görsellerle anlatım yönteminin kullanılması amaçlan-
mıştır. Bu süreç sonucunda tiyatro yöntemiyle işitme engelli öğrencilere yan mecaz ve deyim anlamları an-
lamaları sağlanırsa, tiyatro alanında da onlar için farklı bir yol açılacaktır.

İşitme engelli öğrencilere sahne diline uygun, basite indirgenmiş, ortaokul ders kitaplarından seçilen yan 
mecaz ve deyim anlamlı kelimeleri anlamaları amacıyla yapılan çalışmada, tiyatro yöntemi kullanılmıştır. 
İşitme engelliler ortaokulu 5. ve 6. Sınıf öğrencilerinden 10 ‘u erkek 9’u kız olmak 19 öğrenci okulumuza 
davet edilip okulumuz tiyatro ekibi tarafından hazırlanan işaret dili ve görsellerle desteklenmiş tiyatromuz 
sunulmuştur. Tiyatro öncesi yaptığımız ankette öğrencilerin anlamakta zorlandığı yan mecaz ve deyim an-
lamlı kelimeler tespit edilip tiyatro sonrası aynı anket tekrar uygulanmıştır. Her iki anketin de sonuçları de-
ğerlendirilerek karşılaştırılmıştır.

Anketlerin sonucunda değerlendirilen soruların doğru cevaplarında artma görülmüş ve tiyatro yönteminin 
etkili olduğu saptanmıştır. İşitme engelli öğrencilere yalnızca yan mecaz ve deyim anlamlı kelimelerin an-
lamları değil Türkçenin çeşitli konularının da aktarılabileceği ön  görülmüştür.

Danışman
Filiz CANGÜR

Ebrar KÜÇÜKBEY

Emine Dilara DOLKER

Proje No: 12
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15 TEMMUZ DİRENİŞ RUHUNUN ŞİİRE GETİRDİĞİ YENİLİKLER
15 Temmuz direnişin şiire DİRENİŞ AKIMI adlı yeni bir akım kazandırdığı tespit edildi. Halkımızın iradesine 
karşı yapılmış olan darbe girişimi her alanda kendini hissettirdiği gibi şiir alanında da varlığını derin bir şe-
kilde hissettirmiştir. 15 Temmuz öncesinin şair tutumuyla 15 Temmuz sonrası şairlerin tutumları arasında 
ciddi bir fark olduğu gözlemlendi.

Yakın zamandaki darbe girişimlerinde herhangi bir karşı duruş sergilemeyen şairler 15 Temmuz darbe giri-
şimi sonrasında 15 Temmuz ruhunu anlatan şiirler yazmışlardır. 15 Temmuz sonrası şairlerin kalemi silke-
lenmiş, şairler halka yönelmiştir.15 Temmuz ruhunun Çanakkale Ruhunu yansıttığı düşüncesinden yola çı-
kılarak şiirlere ayrı bir inanç ve yüksek irade hakim olmuştur. Bundan dolayı şiirimiz geleneğindeki destansı 
söyleyişi tekrar kazanmıştır.

Bu söyleyiş üzerinde romantizm akımın etkileri hakimdir. “Sanat toplum içindir” anlayışı 15 Temmuz Direni-
şiyle yeniden canlanmaya başlamıştır. Bu şiirlerdeki yeni diriliş şiire yeni imgeler kazandırmıştır. Bu imgele-
rin başında ilk kurşunu sıkan Ömer HALİSDEMİR, üzerinden iki tank geçen Sabri ÜNAL, beş dakikada tank 
sürmeyi öğrenen Mehmet KÖSE… gibi kahramanlar gelmektedir. Ayrıca şiirlerde; şehitler köprüsü, palet, 
tank ,erken okunan sala, cunta, fetö, temmuz, Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutan, Çanakkale ruhu, karan-
fil, demokrasi nöbeti, demokrasi bayramı…  gibi imgelere rastlanmaktadır.  Şiirlerdeki  bu imgeler üzerinden 
birlik beraberlik mesajları verilmiştir. 15 Temmuz direnişi  ile şiir topluma yönelmiştir. Kısacası 15 Temmuz 
direnişi şiire yeni bir ruh, yeni bir DİRENİŞ AKIMI kazandırmıştır. Millî Mücadele Döneminden sonra ilk defa 
şiir bireysel kimliğinden sıyrılarak millete yaklaşmıştır.

Danışman
Ayşegül Eldemir KALE

Yusuf MUTLU

Proje No: 13
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UNUTULAN BİR YILBAŞI KUTLAMASI KALANDAR VE BU GELENEĞİN YENİDEN 
CANLANDIRILMASI: TRABZON İL ÖRNEĞİ
Latince’de ‘Kalendae’ sözcüğünden gelen ve ocak ayının 13. gününe tekabül eden Kalandar gecesi kocakarı 
ayına göre yılbaşı olarak isimlendirilerek Trabzon ve ilçelerinde yöreye has bir çeşit yılbaşı geleneği olarak 
bilinir ve kutlanırdı. İçerisinde Karakoncoloz ile Memoyer gibi seyirlik oyunları ve Kalandar çöreği/tuzlu çörek 
gibi unsurları da barındıran Kalandar geleneği bugün büyük oranda unutulmuş ve canlandırılmayı bekler 
haldedir.

Konuyla ilgili literatür taraması, kaynak araştırması ve okuması yapıldıktan sonra Trabzon geneli araştırma 
evreni olarak seçilmiş. Bu evrenden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 15-35 yaş arası 51 kişi ve 35 
yaş üstü 50 kişiden oluşan bir örneklem belirlenmiştir. Proje kapsamında örneklerden elde edilecek bilgi 
ve verileri toplamak üzere 20 sorudan oluşan bir anket geliştirilmiş ve bu anket iki örneklem grubuna uygu-
lanmış ve iki grubun sonuçları karşılaştırılmıştır. Anketin her bir maddesi ayrı ayrı ve sonuçları da Microsoft 
Office Excel 2010 analiz programı yardımıyla grafikler hazırlanarak değerlendirilmiş; ardından da iki grup 
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı PASW Statistics 18 (SPSS) analiz programı ile ölçülmüş, derinle-
mesine bilgi edinmek için ise mülakat da yapılmıştır.

Kalandar geleneği hakkında insanların yeterince bilgiye sahip olup olmadıkları, Kalandarın görünürlüğü, 
yaygınlığı, yaşatılıp yaşatılmadığı ve unutulmuş bir gelenek olup olmadığı, canlandırılması konusunda des-
tek olunup olunmayacağı konularında veriler elde edilmiştir.

Gençler ile orta yaşlılar arasında Kalandar hakkında bilgi düzeyi farklılıkları olduğu görülmüş; geleneğin ya-
şatılmadığı, geçmişte kalmış, unutulmuş bir gelenek olduğu, yaygın ve görünür olmadığı, geleneğin yaşa-
tılması için çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunun insanlarca düşünüldüğü, bu çalışmalara da destek 
verecekleri sonuçlarına varılmıştır.

Danışman
Davut ÇOŞKUN

Dilara DOĞAN

Ebru ÇİLİNGİR

Proje No: 14
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Proje No: 15

"SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS"IN DRAMA YOLUYLA ÖĞRENİLİP KORUNMASI VE 
SAKLANMASI (HIDIRELLEZ)
Kültür; bir toplumun geçmişinden bugüne yaşanmışlıklarıyla ve tecrübeleriyle oluşturarak biriktirdiği ve ku-
şaktan kuşağa aktardığı maddi, manevi yazılı, sözlü her şeydir. Bir bakıma ulusa ait kimlik kodları ulusal 
kültüre kodlanmıştır denilebilir. Kültüre ait somut unsurların saklanması ve öğrenilip öğretilmesi kolaydır. 
Çünkü somuttur. Fakat somut olmayan sözlü kültür unsurlarının (gelenek, inanç, tören vb. ve bunlara dair 
anlatılar) korunması, saklanması ve öğrenilip öğretilmesi oldukça zordur.

Çünkü soyuttur. Bu çalışmayla amaçlanan ulus kimliği var kılan sözlü halk kültürü unsurlarının nasıl daha 
kalıcı olarak öğrenilebileceği, öğretilebileceği ve kalıcı olmasının sağlanabileceğidir. Bu bağlamda, UNES-
CO’nun 17 Ekim 2003 tarihinde “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” başlığıyla ortaya koyduğu 
sözleşmenin başlığında kimliğini bulan sözlü halk kültürü unsurlarının nasıl öğrenilip korunacağı ve sürekli-
liğinin ne şekilde sağlanacağı sorusuna Sivas özelinde cevap bulmaktır. Adı geçen sözleşmeye imza koyan 
pek çok ulus gibi ülkemizde de soyut kültürel mirası gelecek kuşaklara taşımak adına gerek ulusal gerekse 
yerel ölçekte çalışmalar yapılmaktadır.

Bu amaçla projemize konu olarak “Hıdırellez” örneklemi şeçilerek, drama yoluyla geleneğin öğenilip sak-
lanabileceği ve sürekliliğinin sağlanabileceği tezi açıklanmaya çalışılacaktır. Senaryolaştırılan “Hıdırellez” 
inanış ve ritüelleri uygulamaları gözlemlenerek sonuçlara varılacak. Farklı halk kültürü ürünlerinde aynı yön-
temin denenip denemeyeceği, nasıl sonuçlar verebileceği üzerinde beyin fırtınası yöntemiyle savlar gelişti-
rilecektir.

Danışman
Birsen AKPINAR

Beyza B. KORKMAZ

Beyzanur ÇELİKKAYA
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GÖKKUŞAĞINDAKİ KELİMELER
Türkiye de dil bilgisi konularının öğrenilmesinin zor olduğu veya çok sıkıcı olduğu halk ve öğrenciler arasında 
yaygın bir algıdır. Oysa ki dil bilgisi içerisinde olan kelime türleri ve cümlenin öğeleri konuları, her bireyin 
günlük hayatta kullandıkları kelimelerden oluşmaktadır. Öğrencilerin iletişim için iki yaşından itibaren  kul-
landıkları  kelimelerin türlerini öğrenmek zor gelmektedir. Öğrencilerdeki bu algıyı kırmak mevcut öğretim 
yöntemleriyle zor görünmektedir. Bu durumdan hareketle öğrencilerin ilgilerini çekebilecek yeni bir öğretim 
tarzının geliştirilmesi zorunlu hale gelmektedir.

Yapılan çalışmalarda öğrenciler arasında kullanım oranı %98’i bulan akıllı telefon teknolojilerini kullanarak, 
yeni bir eğitim materyalinin tasarlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Projenin hedef kitlesi olan lise 
öğrencileri arasında yapılan anket çalışmalarında fen lisesi öğrencilerini % 67,5’sinin, meslek lisesi öğren-
cilerinin ise %86’sını uygulamayı kullanma konusunda istekli oldukları görülmektedir. Android üzerine sade, 
hızlı ve anında dönüt veren oyun tarzında bir uygulama geliştirdik. Uygulamayı yayınlamadan  önce belirli 
bir grup ve okul öğretmenlerine test ettirdik ve dönütlere göre ara yüzleri değiştirdik. İnsanların kelimeleri 
türlerine göre kelimeleri belirtilen renklere boyaması oyun halini aldığı için beğeni toplamıştır.

Yapılan anketler ve değerlendirmeler öğretim sisteminde çağın gerisinde kalmamak gerektiğini, insanların 
ilgileri ve istekleri doğrultusunda güncellenmek gerektiğini gösterdi. Öğrencilerin elinde oyuncak olan akıllı 
telefonlar, öğrenciler için vazgeçilmez bir hal almışken dersleri de oyun haline getirip öğretmenin işe yaradığı 
bunun da yaş sınırının olmadığını ispatlamıştır. Yaptığımız uygulamanın diğer öğrenci arkadaşlarımıza  ilham 
kaynağı olacağını, oyunlarla veya sosyal medyada boş zaman geçireceklerine, böyle uygulamalar yapmayı 
teşvik edeceğini umuyoruz.

Danışman
Fuat UZUNÖZ

Berat Süha DEMİRDEN

Tolgahan İNAL

Proje No: 16
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Proje No: 17

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOĞULCU OKUMA EĞİLİMLERİ
Her ülkenin eğitim sistemin en önemli amaçlarından biri okul yıllarında geleceğe hazırlanan öğrencilere 
okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Eğitim hayatına başladıkları ilk aylarda kazandıkları okuma beceresini, 
hayatının tümünü yayan; okuyarak düşünen bireyler yetiştirmek de eğitim sistemimizin ana amaçlarından 
olmuştur her sınıf kademesinde.

Okumanın, bireyin hayata bakış açısına ve kültürel birikimine katkısı yadsınamaz bir gerçek olmakla birlikte, 
faydalı bir okuma etkinliğinin nasıl gerçekleştirileceği ise önemli bir tartışma konusudur. Günümüz modern 
edebiyat metinlerinin hem içerik hem de biçim açısından çoğulcu bir yapıya sahip olmaları, öğrencilerin 
edebiyat metinlerini çoğulcu okuyabilme becerilerini kazanmalarını zorunlu hale getirmiştir.Bu projede 
temel amaç, öğrencilerin hangi edebi türü sevdiklerini belirlemek ya da ne tür eserlerden hoşlandıklarını 
öğrenmek değil; ortaöğretim öğrencilerinin edebiyat metinlerini çoğulcu okuma eğilimleriyle ilgili bir takım 
somut verilere ulaşmaktır.

Farklı lise türlerinin, farklı sınıf kademelerinden 100 öğrenci örneklem olarak seçilmiş ve bu öğrencilerle aynı 
öykü üzerinde 40 dakikalık üç farklı atölye çalışması yapılmıştır. Öğrencilerden elde edilen veriler, öykünün 
çoğulcu bir bakış açsıyla incelenerek elde edilmiş verileriyle karşılaştırılmış ve ortaöğretim öğrencilerinin 
edebiyat metinleri karşısında çoğulcu bakış açısından çok, sınırlı bir bakış açısına sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Danışman
TOLGA BAŞDAMAR

Tuğçe ABAY

Senem SEZGİN
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TÜBİTAK FİNAL YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

YILIN GENÇ ARAŞTIRMACISI ÖDÜLÜ: 3.500,00-TL.

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.
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER BİYOLOJİ

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 GÜRKAN ÇAKIR EVSEL YOĞURTLARDAKİ  MAYA HÜCRE SAYILARININ TÜRK GIDA KODEKSİ YÖNETMELİĞİNE 
UYGUNLUĞU VE MORFOLOJİK İNCELEME

BİYOLOJİ

2 AYŞEGÜL EKİCİ  
SENA AYDINOĞLU

BİTKİLERİN TANIKLIĞI BİYOLOJİ

3 CAN KÖZ MİKROPLASTİKLERİN ELODEA DENSA SU BİTKİSİNİN FOTOSENTEZ İLE OKSİJEN ÜRETİMİ 
ÜZERİNE ETKİSİ

BİYOLOJİ

4 BORA ŞENER 
HAMİDE NUR KOL

CİVANPERÇEMİ, ÇOBANÇANTASI, KIRMIZIBİBER ÖZÜTLERİ İLE EKMEKTE KÜF OLUŞUMUNU, 
BOZULMAYI, BAYATLAMAYI GECİKTİREBİLİR MİYİZ?

BİYOLOJİ

5 MEHMET CAN DURSUN 
ÖZGE CEREN APALI

SU BUHARI DİSTİLASYONU YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN ARDIÇ AĞACI MEYVESİ (JUNİPERUS 
EXCELSA EXCELSA) YAĞININ EPİDERMOİD KANSERİ (A431) VE AKCİĞER KANSERİ (A549) 
HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ SİTOTOKSİK ETKİSİNİN ARA

BİYOLOJİ

6 EZGİ BOZ ATIK BALIK DERİSİ İLE OLUŞTURULAN YENİ BİYOPLASTİK ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARININ 
ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

7 BEYZA CABRİ FARKLI AZOT İZOTOPLARI BULUNAN ORTAMLARDA GERÇEKLEŞEN REPLİKASYONLAR 
SONUCUNDA SENTEZLENEN DNA’LARDAKİ AĞIR VEYA NORMAL AZOTLU NÜKLEOTİT 
SAYILARININ PRATİK HESAPLANMASI

BİYOLOJİ

8 İPEK ZENT 
EGEMEN KAÇIRAN

MADEN PASASININ KARAHİNDİBA  (TARAXACUM OFFİCİNALE), YAYLA ÇİÇEĞİ 
(HELİCHRYSUMARENARİUM),  CİVANPERÇEMİ (ACHİLLEAMİLLEFOLİUM) İLE ISLAH EDİLİP 
TARIMA KAZANDIRILMASI

BİYOLOJİ

9 TUĞANA MİHRACE MECİT 
GONCA GÜL TOK

BİTKİLERDE UYARTI İLETİMİNİN HAYVANLARDAKİ SİNİRSEL UYARTI İLETİMİ İLE 
BENZERLİKLERİNİN, TEPKİSEL BİR BİTKİ OLAN MİMOSA PUDİCA BİTKİSİNDE ARAŞTIRILMASI.

BİYOLOJİ

10 EZGİ ULUSOY 
MELİS DOĞRUSÖZ

SU EKOSİSTEMLERİNDE BULUNAN AĞIR METALLERİN POLİSAKKARİTLER TARAFINDAN 
ABSORBLANDIĞINI  SNELL YAŞASI VE IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜYLE GÖSTERİLMESİ

BİYOLOJİ

11 CANDAN GENÇ 
İREM ÖZEKMEKÇİOĞLU

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU, AGAVE ŞURUBU VE GLİKOZ KULLANIMININ CAENORHABDİTİS 
ELEGANS’TA YAŞAM SÜRESİ, YAĞ DEPOLAMA VE OBEZİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

BİYOLOJİ

12 ATABERK KIYKIM 
EKİN KARYA KÖSE

GLİKOMAKROPEPTİT KULLANILARAK FENİLKETONURİ HASTALARI İÇİN ALTERNATİF BESİN 
OLARAK SIVI KARIŞIM ÜRETİMİ

BİYOLOJİ

13 BERNA AKDENİZ 
LEYLA AL MASOUD

KANSERDEN DEĞİL, GEÇ KALMAKTAN KORK BİYOLOJİ

14 ROZA MERCAN ESKİN 
HALİL ÖZGÜR

MİKRON AĞ YAPILI MEMBRAN MORFOLOJİSİNE SAHİP YENİ MALZEMELER:   PROTEOMİK 
ÇALIŞMALARDA KULLANIM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

15 SAHRA NİLSU ÖZDEMİR 
AYÇA AYBÜKE YILDIZ

DİOSPYROS KAKİ L. (TRABZON HURMASI)’NİN MDA-MB 231 (MEME KANSERİ), FİBROBLAST VE 
E.COLİ SUŞU HÜCRE HATLARI ÜZERİNDEKİ ANTİKANSEROJEN, SİTOTOKSİK VE ANTİBAKTERİYEL 
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

16 MEHMET BERKE ARIK 
BEGÜM ARZİK

ACHİLLEA SİEHEANA (DEVELİ CİVAN PERÇEMİ) UÇUCU YAĞININ KANSER HÜCRELERİNİ 
ÖLDÜRÜCÜ VE ÇOĞALMALARINI ENGELLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

17 HAZAL SABİHA ERGELEN 
HATİCE ECE ÖZ

POLYESTER POLİÜRETANIN BİR ENDEFİTİK FUNGUS TÜRÜ OLAN PLEUROTUS OSTREATUS İLE 
BİYODEGREDASYONU

BİYOLOJİ

18 ZEYNEP COŞKUN 
ALİ UMUT GÜLER

FOSFAT VE PETROL TÜREVİ MADDELER İÇEREN VE İÇERMEYEN TEMİZLEME ÜRÜNLERİNİN 
SUCUL VE KARASAL EKOSİSTEMDEKİ CANLILAR ÜZERİNDEKİ TOKSİTİTESİ VE LETALİTESİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

19 MÜKREMİN TAT 
HÜSEYİN SAÇMA

CUCUMBİTER SATİVUS BİTKİSİNDE MELOİDOGYNE SPP. TÜRLERİNİN NERİUM OLEANDER 
BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN EKSTRE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE

BİYOLOJİ

20 CENNET YAVUZ ANTİDEPRESANLARA KARŞI YENİ BİR ALTERNATİF BİYOLOJİ
21 OSMAN BENGİSU BİR ENERJİ BİTKİSİ OLAN TATLI SORGUMUN (SORGHUM BİCOLOR L. MOENCH) ŞANLIURFA’DA 

YETİŞTİRİLMESİ VE BÖLGEYE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
BİYOLOJİ

22 ABDULLAH ÇABUK 
MEVLÜT EMRE GÜNEŞ

FİCUS CARİCA MARİFETİ; “FİCUS CARİCA YAPRAĞININ SİTOTROGA CEREALELLA VE STOPHİLUS 
GRANARİUS ZARARLILARI ÜZERİNE REPELLENT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.”

BİYOLOJİ

23 YAREN BERBEROĞLU 
ESRA ZEYNEP DİNÇ

KIRLANGIÇ OTU (CHELİDONİUM MAJUS) BİTKİSİNİN; UÇUCU VE FENOLİK BİLEŞENLERİ, 
HEGZAN, METANOL VE SU EKSTRELERİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ

BİYOLOJİ

24 OSMAN BİLAL ARABACI 
YASİR YILDIRIM

FARKLI BAKTERİYEL PATOJENLERE YÖNELİK ORTAK PRİMER DİZAYN EDİLMESİ YOLU İLE 
HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİNİN SAĞLANMASI

BİYOLOJİ
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PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 GÖZDE ASLANGİRAY 
ALİ KIZILKAYA

OYUN OYNUYORUM, COĞRAFYA ÖĞRENİYORUM COĞRAFYA

2 ELİF EĞER 
VELİ TUNA GÜNEŞ

YER ŞEKİLLERİNİ VE ÜLKEMİZDEKİ ÖRNEKLERİNİ MODEL ÜZERİNDEN KALICI VE PRATİK 
ŞEKİLDE ÖĞRENME

COĞRAFYA

3 SENA BUDAK SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA KAPSAMINDA TAŞOVA (AMASYA) İLÇESİNİN YAVAŞ ŞEHİR 
AĞINA (CITTASLOW) ÜYELİK YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

COĞRAFYA

4 İSMAİL ARBAĞ 
ONUR GENÇ

1 MARS, 1 DERS COĞRAFYA

5 CERENGÜL TAŞBAŞ 
PINAR PORSUK

ISPARTA İLİNDE EVSEL OLMAYAN ORGANİK ATIKLARIN ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLEREK 
TARIMA KAZANDIRILMASI

COĞRAFYA

6 SEVİM ÇELİK 
KADER ASİ

YOLA ÇIK YOL AÇIK COĞRAFYA

7 EYMEN KEŞKÜŞ 
MERT CİHANTİMUR

HAYALET AĞLAR ERİSİN, YAŞAM DEVAM ETSİN! COĞRAFYA

8 ERAY YILDIRIM 
BERKANT ÖZGÜR ÖZTÜRK

AKILLI SULAMA SİSTEMİ COĞRAFYA

9 MUHAMMED ALPEREN 
AYDIN 
EMRE TUNALI

KENT ORMANLARINDA EĞİTİM İSTASYONLARI OLUŞTURULMASI (KÜTAHYA KENT ORMANI 
ÖRNEĞİ)

COĞRAFYA

10 ARDA ÖZGÜR GÖRME ENGELLİLER İÇİN DOKUNSAL HARİTALAR COĞRAFYA
11 AYÇA YÜNCÜ 

ELİF DABANLI
ANADOLU’NUN İNCİSİ KAPADOKYA DAİNSANIN DOĞAYA ETKİLERİ COĞRAFYA

12 HANDENUR AĞAN 
EZGİ BİLGİLİ

AÇIK SU HAVZALARINDA BALMUMU ÖRTÜSÜ KULLANILARAK SU KAYBININ AZALTILMASI COĞRAFYA

13 GAMZE HAKKOLU 
ELİF BUDAK

ORGANİK EL DOKUMASI ŞAL ŞAPİK KUMAŞININ BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 
KAZANDIRILMASI

COĞRAFYA

14 KADİR SAMUK YEŞİL KUŞAKLAR COĞRAFYA
15 MELİSA BIYIKLI 

HÜSEYİN GÜRKAN BAL
AKILLI HARİTALAR KALKINDIRIYOR COĞRAFYA

48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER COĞRAFYA
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PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 EKİN PUSAK 
ŞİİR NUR TEZSEZENER

DEĞERLİ SÖZLER DEĞERLER 
EĞİTİMİ

2 ŞEYMA NUR ÇİÇEK 
SENA İREM ÇAKAL

DİZİLER ARACILIĞIYLA DEĞERLERİN DÖNÜŞÜME UĞRADIĞINA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR 
ÇALIŞMA: LİSE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

3 DENİZALP DEMİR ÇOCUK MASALLARININ BİLİNÇALTINA YÜKLEDİĞİ MESAJLAR VE UZUN VADEDE ETKİLERİ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

4 YILDIZ ZEYNEP EMİR  
CEREN GÜLER

GELECEK KUŞAKLARA DEĞER AKTARIMINDA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABALARIN ROLÜ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

5 SEHER YILDIRAK 
SAADET YILDIRIM

LİSE DÜZEYİ KIZ ÇOCUKLARINDA KÜFÜR VE ARGOLU KONUŞMA KÜLTÜRÜ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

6 İLAYDA BALÇIK 
DUYGU ASLAN

VEFA, HAYIRSEVERLİĞİ ÖĞRETTİ BANA (HAYIRSEVERE VEFA GÖSTER, GENÇLİĞİ HAYRA 
ÖZENDİR)

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

7 İSA CAN ÇELİKELDEN 
SANAY UNUTMAZ

15 TEMMUZ SONRASI ORTAYA ÇIKAN DEĞERLERİMİZİN ANALİZİ: KAHRAMANA MEKTUP DEĞERLER 
EĞİTİMİ

8 HATİCE ZEYNEP 
ÇİTİLOĞLU 
AYSUN TEZEL

İYİ Kİ VARSIN! DEĞERLER 
EĞİTİMİ

9 ESMA NECİBE DUYMUŞ ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN DEĞERLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM DEĞERLER 
EĞİTİMİ

10 BEYZA UYSAN 
LUÇİN DEMİRER

OKUL MALZEMELERİNİN KORUNMASINDA DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİN GÜCÜ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

11 SACİDE KAYHAN 
ÖZLEM ÇOLAK

MERHAMET SİZSİNİZ(MERHAMET EĞİTİMİ) DEĞERLER 
EĞİTİMİ

12 KIYMET AYDIN 
ESRA GÜRSES

TARÇINLA MAHREMİYETİ ÖĞRENİYORUM DEĞERLER 
EĞİTİMİ

13 ALİ ARMAN ALBAYRAK AHLAKİ DEĞERLERİN TRAFİK KURALLARINA YANSIMALARI DEĞERLER 
EĞİTİMİ

14 SELVER AKIN 
ERTUĞRUL KAAN ÖNCER

SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU DEĞERLERİNİN ARTIRILMASI İLE KAYNAŞTIRMA 
ÖĞRENCİSİNİN BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİ

DEĞERLER 
EĞİTİMİ

15 NEBAHAT BİLİR 
İLAYDA SILA ALMA

KELEBEK ETKİSİ YARDIMLAŞMA PROJESİ DEĞERLER 
EĞİTİMİ

48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER DEĞERLER EĞİTİMİ
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER FİZİK

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 KEMAL KARAGÖZ ALKOLLÜ OLARAK ARAÇ KULLANIMINI ÖNLEYECEK SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ FİZİK
2 İBRAHİM UĞUR ÇİL 

ÇAĞDAŞ BARAN ÇELİK
KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ FİZİK

3 BUSE BÜLBÜL GÜNEŞİN ZARARLI ULTRAVİYOLE RADYASYONUNA KARŞI RADYASYON UYARICI (RU)! FİZİK
4 ZEYNEP BEYZA 

BULGURCU  CEYLİN 
HASSEMERCİOĞLU

MİKROAKIŞKAN ÇİP TASARIMI FİZİK

5 BİLGESU APLAKAY  
EFE TUNCA

SESİMİ DUYAN VAR MI? SES DALGALARININ ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANARAK DEPREM 
BÖLGESİNDE KULLANILACAK YER BELİRLEME CİHAZININ TASARLANMASI

FİZİK

6 YEŞİM ÖKSÜN 
İREM ÖZBEK

ORTAÖĞRETİM DÜZEYİ FİZİK DERSİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ARTTIRMA FİZİK

7 MUHAMMED UBEYD 
ABDURREZZAK AYTEKİN 

ELEKTRİKLİ ASFALT ARAÇLARINDA YOL MESAFESİNİN UZATILMASI FİZİK

8 BURAK TURANLI 
ALPER URVASIZOĞLU

ISI DEĞİŞİMİNİN SÜRTÜNMEYE ETKİSİ VE TUTUCU OTO LASTİĞİ FİZİK

9 UĞUR TEMİZSOY 
MEHMET ARDA DENİZ

YERLİ DRONE İLE İLAÇ TAŞIMACILIĞI FİZİK

10 SALİHA DEMEZ 
AHMET YİĞİT

YARI İLETKEN GÜNEŞ PANELİNDE,PANEL SICAKLIĞININ GERİLİM  ÜRETİMİNE ETKİSİNİN 
ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM YOLLARININ ARAŞTIRILMASI

FİZİK

11 İLHAMİ OSMAN 
KARAKURT 
FATİH UÇAR

EPİLEPSİ HASTASI BİREYLER İÇİN KRİZ ANI TESPİTİ YAPAN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLİP  
PROTOTİPİNİN ÜRETİLMESİ

FİZİK

12 BARAN ABALI MEDİKAL İMPLANTLARDAKİ KUSURLARIN HOLOGRAFİK İNTERFEROMETRİ YÖNTEMİYLE 
GÖZLEMLENMESİ VE SONUÇLARIN DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

FİZİK

13 DENİZ GÜLBAHARLI OTOMATİZE RADYASYON UZAY ŞEMSİYESİ FİZİK
14 EGE GÜNGÖR ÖNAL 

ADRİAN KELEŞOĞLU
SİSTİN VE KALSİYUM OKSALAT BÖBREK TAŞI ÖRNEKLERİNİN DİELEKTRİK SABİTLERİNİN 
MİKRODALGA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

FİZİK

15 CAN PAK LAZER DİYOT İLE YÜZEY TİTREŞİM FREKANSININ ÖLÇÜLMESİ FİZİK
16 TUAN DOLMEN 

YARKIN GÜNEŞ
YÜKSEK DUYARLILIKTA ÖLÇÜM YAPABİLEN  SIVI TEMELLİ OPTİK EĞİM ALGILAYICI TASARIMI FİZİK

17 ABDULLAH HAFİ BİNGÖL 
MEHMET HÜSEYİN DİKİCİ

ELEKTRİK TESİSATLARINDAKİ KAÇAK AKIMI DEPOLAMAK VE VOLTAJ DALGALANMALARINI 
ÖNLEMEK

FİZİK

18 MUHAMMET FURKAN 
KILIÇ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ FİZİK

19 DERYA KİYAT HAVA YASTIĞI İLE HASTANEYE AKTARIM FİZİK
20 BURAK İLGEN GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN ENGELLERİNİ KALDIRALIM FİZİK
21 İBRAHİM ÜVEYS YILDIRIM UYARI SİSTEMİ FİZİK
22 ALİ SÖNMEZ 

UTKU SAVAŞCI
YAZICIDAN ÜRETİLEN ESNEK GÜNEŞ PANELİ FİZİK 

23 GÖKDENİZ ÇAĞLAYAN 
ŞULE SENAN DAĞ

NANOPARÇACIK İLE KIRINIM KATSAYISI AYARLANABİLEN ASTİGMATİK KONTAK LENSLER FİZİK 
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER KİMYA

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 İREM İLAYDA KENDİRLİ TOKSİK DÜZEYDE KADMİYUM (CD) BULUNAN TOPRAKLARDA YETİŞTİRİLEN MISIR BİTKİSİNİN 
GELİŞİMİ ÜZERİNE ARTAN DÜZEYLERDE KOMPOST UYGULAMASININ ETKİSİ

KİMYA

2 ELİFNAZ ŞEN   
BİLGE MUTLU

TÜRKİYEDE REZERVLERİ BOL, DOĞAL, EKONOMİK KİLLER KULLANILARAK; UCUZ SENTETİK 
BOYALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLERMESİ VE KATMA DEĞERLERİNİN 
YÜKSELTİLMESİ

KİMYA

3 MURAT ŞAKAR 
MEİ MELİSA CHEN

GRAFENİN İLETKENLİK ÖZELLİĞİNDEN YARARLANARAK ELEKTROFORETİK DEPOLAMA YÖNTEMİ 
İLE GRAFENİN BAKIRIN İLETKENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TAYİNİ

KİMYA

4 SEVKAN TEMEL PEYNİR FABRİKASINDAN ÇIKAN NANOKOMPOZİT FİLMLERİN SENTEZİ KİMYA
5 BERFİN NAZ KARADAYI 

ENGİN DENİZ TANGUT
ÇÖPTE PARA BULDUK: KULLANILMIŞ (İDRARLI) ÇOCUK BEZLERİ ELEKTRİK KABLOSUNA 
DÖNÜŞÜYOR?

KİMYA

6 ÖMER FARUK KARAPINAR 
HAKTAN ERSOY

ATIK EKMEKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ; BİYOPLASTİK ÜRETİMİ KİMYA

7 HAMİYET SALİK 
EDANUR ÖZER

TOPRAK DOSTU AMBALJ KİMYA

8 ATAKAN ÇARKCI 
DEFNE YAKUP

ONOSMA BİTKİ EKSTRELERİNİN KANSER HÜCRE HATLARINA ETKİSİ KİMYA

9 SEMİHA DOĞA FIRAT 
YAĞMUR AKYAZ

YERİNDE DOPİNG ANALİZİ İÇİN AKILLI TELEFON UYGULAMASIYLA KOMBİNE EDİLMİŞ YENİ BİR 
SİSTEM: MOBİL-DOPSENS

KİMYA

10 VUSLAT NUR KAZANICI 
GİZEMNUR NAKIŞLI

ÇAY POSASINDAN (LİGNOSELÜLOZİKATIKLARINDAN) İZOLASYON AMAÇLI POLİÜRETAN KÖPÜK 
MALZEME ÜRETİMİ

KİMYA

11 ECE BEGÜM ÇAKICI 
BERZAH ÇUBUKÇUOĞLU

HEM GÜNEŞTEN KORUNUN HEM D VİTAMİNİ SENTEZLEYİN KİMYA

12 MUHAMMED MELİH 
DOĞAN

DSSC PANELLERİNDE, İNDİYUM KALAY OKSİT İLE FLOR KALAY OKSİT KAPLAMALARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE FARKLI ORGANİK BOYALARLA VERİM ARTIRIMI

KİMYA

13 ELİF BİLGİHAN 
GÜLAY KARA

DOĞALLIĞI, HİJYENİ VE SAĞLIĞI ÖNCELEYENLERE KİMYA

14 ALPEREN ÇAKTI 
REYHAN NUR ÇİV

DIŞ CEPHE BOYALARININ SICAKLIĞA BAĞLI RENK DEĞİŞTİRMESİ SAĞLANARAK, 30 0C VE 
ÜZERİ SICAKLIKLARDA ENERJİ TASARRUFUNDA KULLANILMASI.

KİMYA

15 HALİL HAZAR GELENER 
FERİT ÇİFTÇİ

SÜPER HİDROFOBİK YÜZEY OLUŞTURARAK PETROL SIZINTILARINI TEMİZLEME YÖNTEMİ KİMYA

16 RÜMEYSA SELÇUK GÜMÜŞ  ADSORBLANMIŞ ZEOLİT(KLİNOPTİLOLİT) İLE ANTİBAKTERİYEL AYAKKABI TABANLIĞI KİMYA

17 HALİL İBRAHİM COŞKUN 
ABDULLAH KAAN KAYA

İYONİK JELLER KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN İNORGANİK VE ORGANİK KİRLETİCİLERİN 
GİDERİLMESİ

KİMYA
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PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 ATALAY KUTLAY  
NUR EYLÜL ÖNCEL

RDS TEKNOLOJİSİYLE UZUN MENZİLLİ WİFİ AĞLARINA ALTERNATİF AĞ MODELİ 
OLUŞTURULMASI

KODLAMA

2 DOĞU DENİZ UĞUR CEBİNİZDEKİ GÜNEŞ: SABAHLARI DAHA KOLAY VE ENERJİK UYANMAYI SAĞLAYAN ANDROİD 
UYGULAMASI

KODLAMA

3 TANIL İNCİ 
AYDIN GARY YILDIZ

GÖMÜLÜ SİSTEMLERLE UZAKTAN KURUM ENERJİ YÖNETİMİ KODLAMA

4 ARDA NTOURALI 
HAKAN AFAT

AKILLI KART OTOMASYONU VE İSTATİSTİK SİSTEMİ KODLAMA

5 HİLAL BEYZA AKOL HACKER’LAR PEŞİNDE , SKAŞ’LA VERİLERİN GÜVENDE ! KODLAMA
6 TEKİN KARTAL 

BARIŞ TANRIVERDİ
SENSÖR VE YAZILIM KULLANARAK, ÇOCUKLARIN YAKIN MESAFEDEN TELEVİZYON 
İZLEMELERİNİ KONTROL ALTINA ALMA

KODLAMA

7 EYYÜB AHMET YILDIRIM 
SEFA GÜRKAN AVAN

AKILLI OKUL PANOSU KODLAMA

8 EMİRHAN TAŞTAN 
YAŞAR İDİKUT

SÜRÜCÜYÜ UYANIK TUTMA KODLAMA

9 MUSA SADIK ÜNAL ROBOTİK EL SİSTEMİNİN ÜÇ BOYUTLU EL HAREKETLERİ İLE ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN 
KONTROLÜ - TELETOUCH

KODLAMA

10 MUSTAFA EGE ŞEKER 
YUSUF MİRAÇ UYAR

MEME KANSERİ RİSKLERİ TESPİTİ İÇİN 1/D2 UZAKLIK VE NİTELİK AĞIRLIKLI K-NN KULLANIMI KODLAMA

11 MUSTAFA ÖZPAÇACI 
HAKAN LATİFOĞLU

ROBOTİK EL:KOD-038 KODLAMA

12 ENİS POYRAZ 
FURKAN DURAK

NFC-GÖZ KODLAMA

13 YUSUF BAYRAM TÜRKÇE PIC PROGRAMLAMA MODÜLÜ(TPPM) KODLAMA

48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER KODLAMA
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER MATEMATİK

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 EMRECAN AKSOY 
YAĞMUR SARI

PARABOL SERİLERİNİN EKLEMELİ TOPLAMLAR DİZİSİNİN TERİMLERİ İLE ÜÇGENSEL SAYILAR 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MATEMATİK

2 MELİH ŞAHİN KUVVET FARK ÜÇGENLERİ İLE DİZİLERİN GENEL TERİMLERİNİN FORMÜLÜZASYONU VE ASAL 
SAYILARLA OLAN İLİŞKİSİ

MATEMATİK

3 MEHMET EMİN ÖZTÜRK ÇİFT MERKEZLİ DÖRTGENLERDE ALAN BAĞINTILARININ İSPATLARI VE ÇİFT MERKEZLİ DELTOİD MATEMATİK
4 İZZET ŞARK ÜÇGENİN TEĞET NOKTALARI İLE OLUŞAN ALAN BAĞINTILARI, DOĞRUSALLIK VE NOKTADAŞLIK 

İLİŞKİLERİ
MATEMATİK

5 HANİFE ARSLAN 
ASLI TOPRAK

VEKTÖREL TABANLI ŞİFRELEME MATEMATİK

6 EMRE ÇİFÇİ 
CEM BORA GEMİCİOĞLU

EĞRİLERİN SINIRLADIĞI ALANLARDA YERLEŞEN KAFES NOKTALARININ SAYISI MATEMATİK

7 VEYSEL AKTAŞ 
YAKUP AKBULAK

GEOMETRİK EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA MATEMATİK

8 MUHARREM BATIN 
BAYRAKLI 
BORA PİRSELİMOĞLU

GEO-MODÜLER SİSTEM İLE KRİPTOGRAFİK YENİ BİR KODLAMA TEKNİĞİ MATEMATİK

9 ZEYNEP ZULAL KARAKAŞ 
VİLDAN BAŞ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA KULLANILARAK TARIM ALANLARI İÇİN MAKSİMUM KâR 
MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇÖZÜMLENMESİ, KONYA ÖRNEĞİ

MATEMATİK

10 KAAN CAN 
EGE FAKI

MUTLAK DEĞERLİ DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLERDEKİ SAKLI ÖRÜNTÜ MATEMATİK

11 MUHAMMET HAMZA 
OYNAK 
ALEYNA ŞEN

TANJANT Q_MATRİS MATEMATİK

12 DAMLA ENGÜR 
BUSE GÜL

MORLEY TEOREMİNE DÖRTGENLERLE FARKLI BİR BAKIŞ MATEMATİK

13 YILDIZ HASBALTACI 
HASAN ELBEY

N TANE N DOĞAL SAYININ ARDIŞIK OLARAK YAN YANA YAZILMASIYLA OLUŞAN RAKAMLAR 
DİZİSİNİN GENEL TERİMİ

MATEMATİK

14 HALİL SALİH ORHAN ÇOKLU TERAZİ KURAMI - GENEL TARTMA FONKSİYONU VE SONUÇLARI MATEMATİK
15 İREM BOLAT 

SİNEM ULU
DÜZGÜN ÇOKGENLERDE KN TAM ÇİZGESİNİN UZUNLUĞU, EULER TURU VE GEZGİN SATICI 
PROBLEMİ.

MATEMATİK

16 ÖZGE DİLAY ÖRÜM DÜZGÜN ÇOKGENLERDE BİRİNCİ TAMAMLAYICI TEĞET ÇEMBERLER MATEMATİK
17 ÖYKÜ SELİN TOPRAK 

ECE BALANLI
İKİ KENARLI EĞRİSEL ÇOKGENLER MATEMATİK

18 SEDA ŞAHİN 
NAZLI NUR ÇAĞLIYAN

KOSİNÜS TEOREMİ İLE ŞİFRELEME MATEMATİK

19 DOĞUKAN NAMLI 
DEMİRKAN DEMİRBAŞ

MODÜLER KALAN SINIFTA ÇARPIM TABLOLARI VE SONUÇLARI MATEMATİK

20 GÜL YAĞMUR ARAÇ 
AZMİ OĞUZ KILINÇ

BİR ÜÇGENİ EŞİT ALANLI VE EŞİT ÇEVRELİ İKİ BÖLGEYE PARÇALAMA MATEMATİK

21 YUSUF KAHRAMAN 
HAKTAN URUK

İRRASYONEL SAYILARIN RASYONELLEŞTİRMESİ FAKTÖRÜ MATEMATİK
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER PSİKOLOJİ

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 ŞEVVAL FARSAK ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN YAŞAM DOYUMU VE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI 
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  “ADANA BİLSEM ÖRNEĞİ”

PSİKOLOJİ

2 ESRA ÇİFTÇİ 
BUSE ADANAN

LÜTFEN ANNEME VURMA! AİLE İÇİ   ŞİDDETE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARININ ÇEŞİTLİ 
DEĞİLŞKNELERLE İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

3 UMAY BEGÜM KÜLEKÇİ 
ÖZÜM PINAR BAYPINAR

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ PSİKOLOJİ

4 ŞEVVAL ÇOŞGUN 
EFEKAN VAROL

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARATICILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PSİKOLOJİ

5 NUR ALTUNKAYNAK 
SEMA NUR BULDAĞ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞI VE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ PSİKOLOJİ

6 ZEYNEP SENA KELEŞ 
ESMA CEREN DAŞTAN

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ OKB YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ PSİKOLOJİ

7 REYHAN CEREN 
AKDOĞAN 
EBRAR ŞAHİN

TABLETİMLE BÜYÜYORUM: TABLET KULLANIMININ 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL VE 
DİL GELİŞİMLERİNE OLAN ETKİSİ

PSİKOLOJİ

8 ÖZLEM YILDIRIM TEOG SINAVININ VE SONUCUNUN ÖĞRENCİ ÖZGÜVENİNE ETKİSİ PSİKOLOJİ
9 GÜL DENİZ AKSOY 

AŞKIM BURÇE TUNAY
ÜSTÜN ZEKALI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞI İLE ALGILANAN 
SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

10 GİZEM ÖZŞAHİN 
ECE HASBAHÇELİ

EĞİTİMDE İKİ BİLİNMEYENLİ İLETİŞİM: X VE Y KUŞAĞI PSİKOLOJİ

11 SEHER ECEM GÜL 
KIZILCIK

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “OKUL” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI 
(A?    İLİ ÖRNEĞİ)

PSİKOLOJİ

12 GAYE ŞAHİN SAVAŞ PSİKOLOJİSİNİN ÇOCUK RESMİ ÜZERİNE YANSIMALARI PSİKOLOJİ
13 MUSTAFA ALTUN 

SERVET DAĞ
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
İNCELENMESİ

PSİKOLOJİ

14 NAZLICAN KIPÇAK 
RABİA BARİN ADSIZ

KAVRAM SAATİ PSİKOLOJİ
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER SOSYOLOJİ

PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 BEYZA NUR CEYLAN 
İBRAHİM TUTKUN

KAZAN İLÇESİNİN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEKİ ROLÜ VE KAHRAMAN UNVANINI ALMASI SOSYOLOJİ

2 ECE ABAK 
MERVE AZRA YILMAZ

GÖRME ENGELLİLERDE KENDİ KIYAFETİNİ SEÇME VE GİYİNME BECERİSİNE  KATKI VERME SOSYOLOJİ

3 FATMA NUR 
DAVULCUOĞLU 
RABİA AY

MODERN TIBBIN GELİŞMESİYLE BİRLİKTE KAYBOLAN BİR KÜLTÜREL DEĞER ‘HALK HEKİMLİĞİ’ 
(BALIKESİR ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

4 SELCAN ERİN 
BAHAR ÇEBER

KAMU VE ÖZEL TEŞEBBÜS HASTANELERİNDE YAŞANAN YOĞUNLUK VE YETERSİZLİĞİN HASTA 
VE SAĞLIK PERSONELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE HASTANE FOBİSİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

5 ZİLAN KAYA TRAFİKTE SÖZDE NORMALİN ENGELLERİ SOSYOLOJİ
6 EMİRCAN AĞTAŞ 

ALİ SAİFOLLAH
AFGANLI MÜLTECİLERİN YAŞAMA ŞARTLARI SOSYOLOJİ

7 SELİN HAFIZOĞLU 
ŞULE KARADENİZ

CİNSİYET AÇISINDAN HOMOJEN VE HETEROJEN EĞİTİMİN KARŞI CİNS ALGISINA ETKİSİ SOSYOLOJİ

8 AHMET BAHADIR GÜLVER 
HATİCE NUR KUBUR

TÜRKİYE’DE GENÇLERİN KORE MÜZİĞİ VE DİZİLERİNE (POPÜLER KÜLTÜR) OLAN İLGİLERİNİN 
TOPLUMSAL, KÜLTÜREL, SANATSAL TEMELLERİ (KORE GAZİLİĞİNDEN KORECAN’LIĞA)

SOSYOLOJİ

9 CEYDA NUR 
KAHRAMANOĞLU 
YASEMİN TAT

KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA “KIRGIN ÇİÇEKLER” VE “ANNE” DİZİLERİNİN 
İNCELENMESİ

SOSYOLOJİ

10 İPEK SOYSAL ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET İMGELERİ İLE ORTAOKUL 
ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN ARAŞTIRILMASI

SOSYOLOJİ

11 SAİD BERKE ÖZÜBERK TOPLUMSAL AYRIŞMA, ÇÖZÜLME VE BÜTÜNLEŞME BAĞLAMINDA FARKLI KÜLTÜR VE SOSYOLOJİ
12 MEHMET ALİ ŞİMŞEK 

MÜSTECEP BÜYÜKKEÇECİ
ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ÜZERİNDE GÖRSEL MEDYADA Kİ ŞİDDETİN ETKİSİ SOSYOLOJİ

13 NURHAYAT İLGİN 
SEMRA SEVİNÇ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN PEDOFİLİ HABERLERİNE KARŞI TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ 
(KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

SOSYOLOJİ

14 MERVE NUR YİĞİT 
SARİYE DEMİR

BULAŞICI HASTALIKLARIN ARTIŞI ÜZERİNDE SURİYELİ MÜLTECİLERİN ETKİSİ, OSMANİYE 
ÖRNEĞİ

SOSYOLOJİ

15 MİRAY ÇOBAN 
BEYZANUR ASLAN

‘FARKLI ETNİK KÖKENLER VE CENAZE RİTÜELLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ ( SAKARYA 
ÖRNEKLEMİ)

SOSYOLOJİ

16 ZEHRA NUR GENÇ İRAN’DAKİ TÜRK GÖÇMENLERİN KÜLTÜRLEŞME TUTUMLARI VE SOSYAL KİMLİK ALGILARI 
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SOSYOLOJİ

17 ZEYNEP SUDE KORKMAZ 
ÖZLEM İLAYDA DEMİR

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KADIN-ERKEK ALGISI (SAMSUN ATAKUM İLÇESİ ÖRNEKLEMİ) SOSYOLOJİ

18 MELEK GİZEM SAKAR FARKLI KUŞAKLARIN OYUN KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI SOSYOLOJİ
19 TÜRKÜ TÜFEKÇİOĞLU 

MELEK AKÇAY
ÖĞRENCİLERİN GİZLİ DÜNYASINI KEŞFETMEDE SIRA ÜZERİNE YAZILANLAR SOSYOLOJİ
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PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 SARİYE EFE 
REYHAN MENTEŞ

ÇAĞINI AŞAN SULTAN’IN ÇAĞINI AŞAN PROJELERİ TARİH

2 ADEM ALİBAZ AMASYA’DA BİR ALMAN KOLONİ VE MİSYONERLİK TEŞEBBÜSÜ: ATABEY ÇİFTLİĞİ (1845 - 1915) TARİH
3 BERFİN İPEK YALÇIN  

ŞEYMA IŞILDAR
ANLAT HÜNKÂRIM TARİH

4 BUSE DİKMEN 
ERKAN ÜLKER

ORTA ASYA’DAN EMİN KÖK’E YAYLI ÇALGILARIN ATASI:  IKLIĞ TARİH

5 TUĞBA DOĞAN 
ELİF YASMİN CAN

ÜÇ LİVÂNIN MECMUÂSI “YEŞİL YUVA” TARİH

6 HANDE KOBAK 
BETÜL ÖZCAN

ÇALIKUŞU’NUN KÖYÜ: ZEYNİLER’İN YAĞMALANAN TARİHİ TARİH

7 BEYZANUR KARABULUT 
ELİF SAYLAN

KOVANCILAR’DAN KOVANCILAR’A MUHACİR GÖÇÜ TARİH

8 EDA ENGÜR SOYADLARININ MONOGRAFİSİ  “ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ” TARİH
9 GÖKÇEHATUN POLAT AFRİKA?DA OSMANLI İZLERİ: TÜRKİYE?DE ÖĞRENİM GÖREN AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN 

OSMANLI VE TÜRKİYE ALGILARININ METAFORLARLA BELİRLENMESİ
TARİH

10 KAYHAN SADAY HATAY’DA ÇIKARILAN MOZAİK EŞLEMLERİNİN KALDIRIM VE DUVARLARA İŞLENMESİ İLE 
MOZAİK FARKINDALIĞI OLUŞTURMAK

TARİH

11 ZEYNEP COŞAR 
SEMANUR BAŞER

İSTANBUL’UN UNUTULAN VE KADERİNE TERK EDİLEN TARİHİ ÇEŞMELERİ TARİH

12 EZGİ KABADAYI 
NURSİMA TUYAN

TUNA NEHRİNİN DERİNLİKLERİNDE BİR OSMANLI MİRASI; ADAKALE TARİH

13 BARAN ÖZBAY 
ZEYNEP SUDE 
AKGÜNDOĞDU

İSTANBUL’UN SÖNMÜŞ YILDIZLARI: GAZHANELER TARİH

14 NESLİŞAH KAYA 
EGEMEN SEMERCİ

BİR DÖNEMİN EFSANE SÜPÜRGESİ: GIRGIR TARİH

15 MEHMET TUNA 
DOĞUKAN BÖLÜCEK

BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI: ÇANAKKALE KAHRAMANI SEYİT ONBAŞI TARİH

16 ZEESHAN ZEESHAN 
SHABAB AKRAM USMANI

PAKİSTAN’IN HAZARA VE KEŞMİR BÖLGELERİNDEKİ KARLUK TÜRKLERİ . TARİH

17 FATMA NEVAL GÜNAY OSMANLI PADİŞAHLARININ MEVCUT PORTRELERİ TARİH BİLİNCİMİZİ VE ECDAT ALGIMIZI NASIL 
ETKİLİYOR?

TARİH

18 RABİA KOÇ 
AYŞENUR ÖKSÜZ

ÇİZGİ ÇİZGİ TARİH TARİH

19 ZÜLEYHA ÇİFÇİ 
ROZERİN BİLEN

KANAL CİZRE TARİH

48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER TARİH
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48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER TEKNOLOJİK TASARIM

BİYOLOJİ
PROJE 

NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI
1 YUSUF ÇOLAK SUSUZ DÜNYA’YA BİR DAMLA SU TEKNOLOJİK 

TASARIM
2 ÇINAR MUSTAFA 

ALPDÜNDAR  
BARTU ANIL KARABULUT

DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİNDE KULLANILABİLEN SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI BELİRTECİ TEKNOLOJİK 
TASARIM

3 YAĞMUR ÜLEÇ KEPEK TABAK              (BRAN PLATE ) TEKNOLOJİK 
TASARIM

4 ZEHRA NAZLI 
TAHİNCİOĞLU 

ZIRHLI ARAÇLARDA UÇAN KORUMA KAPSÜLÜ TEKNOLOJİK 
TASARIM

5 MELİH ÖZTÜRK MARS’TA BİR TÜRK ROBOTU-ULUĞ BEY TEKNOLOJİK 
TASARIM

6 BERKAY KARAKUZULU 
YUSUF ALTAŞ

UZAKTAKİ EL TEKNOLOJİK 
TASARIM

7 UĞUR SARIAYDIN 
EKREM ŞİRİN

ELLERİM GÖZLERİM TEKNOLOJİK 
TASARIM

8 ELİF AKÇAY OPTİK ARAÇLARDA GÖRÜNTÜYÜ NETLEŞTİRMEYİ; MERCEK SİSTEMLERİ KULLANMAK YERİNE, 
İNSAN GÖZÜNÜN ÇALIŞMASINI TAKLİT EDEREK GERÇEKLEŞTİRME

TEKNOLOJİK 
TASARIM

9 ENES SEFA ÇETİN 
İBRAHİM ENES ASLAN

PROGRAMLAMAYI ÖĞRETEN EĞİTİM SETİ TASARIMININ YAPILMASI VE PROTOTİPİNİN 
ÜRETİLMESİ - KODOBOT

TEKNOLOJİK 
TASARIM

10 YAHYA YAĞIZ KEMİKOĞLU UCICATRIZE TEKNOLOJİK 
TASARIM

11 ZEKİHAN ÖZERDEM BORLA GELEN ENERJİ TEKNOLOJİK 
TASARIM

12 ARMAN ÇELİK 
DOĞAÇ ELDENK

NABIZ, SICAKLIK VE UZAKLIK ÖLÇEN BİLEKLİK TASARIMI E-BİLEKLİK TEKNOLOJİK 
TASARIM

13 ALİ BÜLENT DAŞGIN 
SELÇUK YAŞAR

FONKSİYONEL SANDALYE TEKNOLOJİK 
TASARIM

14 MEHMET BAL 
AYŞEGÜL KAÇAR

PRATİK FİZİK TEDAVİ ALETİ TEKNOLOJİK 
TASARIM

15 MEVLÜT FURKAN DEMİR 
MUHAMMED ALİ ÇAYLAK

ELEKTRONİK KONTROL DEVRELİ OTOMATİK BİSİKLET: ANDARKAN. TEKNOLOJİK 
TASARIM

16 AHMET YASİR CİLVEZ 
YUSUF HAZAR TUNCEL

ULAKMOBİL3D ROBOT İLE HARİTALAMA VE GÖRSEL OLUŞTURMA TEKNOLOJİK 
TASARIM

17 HÜSEYİN ARICI 
AHMET BULUT

AKILLI KEMER TEKNOLOJİK 
TASARIM

18 KÜRŞAT KÖKTEN 
DAVUT ARSLAN

ÇOCUKLAR İÇİN KOLAY ELEKTRONİK TEKNOLOJİK 
TASARIM

19 FURKAN KARATAŞ 
OKTAY AKYEL

DALGA ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDEN SİSTEM TASARIMI TEKNOLOJİK 
TASARIM

20 NAGİHAN AKPINAR 
ECEM TOPALOĞLU

TELKARİ SANATINDA YUVARLAK DOLGU HAZIRLAMA MAKİNESİ TASARIMI (DOLGU  MATİK ) TEKNOLOJİK 
TASARIM

21 UĞUR YILMAZ KARATAŞ 
BERKİN ÇÖLÇAYIR

DRONE İLE MAYIN TARAMA CİHAZI TEKNOLOJİK 
TASARIM

22 MEHMET ENES ŞAHİN 
BEYTULLAH GÜLER

KİMSE VAR MI TEKNOLOJİK 
TASARIM

23 YASİN KAYA 
FURKAN MERT KIRDEMİR

ENGELLERİ AŞAN GEZGİN SANDALYE TEKNOLOJİK 
TASARIM
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PROJE 
NO ÖĞRENCİ ADI SOYADI PROJENİN ADI ALANI

1 DAMLA ATAŞER DİL TERAPİSİ: TEKERLEME TEKERLEĞİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

2 BİRSEN MANTAŞ 
FULYA GEDİK

ŞİİR POSTASI TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

3 BERK REÇBER  
TUĞBA SELİN İSLAM

RÜZGARA YAZILAN TÜRKÇE: ANADOLU’NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI ISLIK DİLİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

4 HALİME SÜNGER ŞİİR SAATİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

5 EDA GÜNEŞ HÜSN Ü AŞK’TAN HARRY POTTER’A FANTASTİK UNSURLAR TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

6 ZEYNEP BÜŞRA YATIK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLİ ŞAİR VE ŞİİRLERİNİN ÖĞRETİMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: 
BANA ŞAİRİNİ SÖYLE SANA ŞİİRİNİ OKUYAYIM

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

7 MERVE DENİZ MARAŞLI POPÜLER KÜLTÜRÜN GÖLGESİNDE KALMIŞ TÜRK MİTOLOJİSİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

8 NİSA ÜNSÜR DİLİMİZİN KÜLTÜR HAZİNELERİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

9 MEHMET ERAY ATALAY 
BURAK MERCAN

TERİMLERİN TÜRKÇELEŞTİRİLMESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE 
ETKİLERİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

10 SUDENUR KILIÇ 
BERRU BİLİCİ

YAPRAK YAPRAK KAİNAT TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

11 KARYA GÜLEN 
ECE BARDAKCI

DERD-İ DERÛNU EDEBİYAT OLANLARIN MEKÂNI: ÂLEMÂRÂ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

12 EMİNE DİLARA DOLKER 
EBRAR KÜÇÜKBEY

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YAN,MECAZ VE DEYİM ANLAMLI KELİMELERİ TİYATRO YÖNTEMİ 
İLE AKTARMA

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

13 YUSUF MUTLU 15 TEMMUZ DİRENİŞ RUHUNUN ŞİİRE GETİRDİĞİ YENİLİKLER TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

14 EBRU ÇİLİNGİR 
DİLARA DOĞAN

UNUTULAN BİR YILBAŞI KUTLAMASI KALANDAR VE BU GELENEĞİN YENİDEN 
CANLANDIRILMASI: TRABZON İL ÖRNEĞİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

15 BEYZANUR ÇELİKKAYA 
BEYZA BAHAR KORKMAZ

“SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS”IN DRAMA YOLUYLA ÖĞRENILIP KORUNMASI VE 
SAKLANMASI (HIDIRELLEZ)

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

16 TOLGAHAN İNAL 
BERAT SÜHA DEMİRDEN

GÖKKUŞAĞINDAKİ KELİMELER TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

17 SENEM SEZGİN 
TUĞÇE ABAY

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOĞULCU OKUMA EĞİLİMLERİ TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

48. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ 
FİNAL YARIŞMASINA DAVET EDİLEN PROJELER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
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47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL 
YARIŞMASI SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ
ÖĞRENCİ 
ADI SOYADI

DANIŞMAN 
ÖĞRETMEN ADI 
SOYADI

PROJENİN ADI ALANI

YILIN GENÇ ARAŞTIRMACISI
MEHMET BURAK DÖNMEZ 
CENK CANKELEŞ

ERAY KANPAK İRRASYONEL SAYILAR İLE ŞİFRELEME MATEMATİK

MELİS KIRTILLI MEHMET AKSOY YABANCI GENÇLERİN GÖZÜNDEN TÜRKİYE: ALMANYA 
FRANKFURT MAİN İLİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞİNE BAKIŞI (PASCH 
JUGENDKURS’TAN NOTLAR)

SOSYOLOJİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ
SERHAT DANIŞAN 
NECİM ERDEM ÖKSÜZ

HAKAN ABBAS NAP (NESTED ADAPTIVE PREDICTION) BİLGİSAYAR

FARUK ERİN 
DORUK TATLIDİL

AHMET DİKMEN MANYATİK HEDEFLEME İÇİN KİTOSAN KAPLI RESVERATROL-
MANYETİK BONCUKLARIN HAZIRLANMASI

BİYOLOJİ

POLAT TOSUN 
ERTUĞRUL KÖSE

KAZIM YEŞİLYURT TAŞYARAN VADİSİ’NİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELİ COĞRAFYA

DENİZ KÜLBAY GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE 
SOĞUTMA SİSTEMİ KULLANARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ, SICAK 
SU ÇIKIŞI VE SOĞUTMA YAPILMASI

FİZİK

KARYA GÜLEN 
ECE BARDAKCI

MERVE AKPINAR FARKLI BİTKİ EKSTRELERİNİN KOLON KANSERİ ÜZERİNE 
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KİMYA

DİLGE KOCABAŞ 
DİLARA ALEV ÖRTEL

KADRİYE ÖZMEN YASADIŞI MADDE TAYİN EDEN BİYODEDEKTİFLER: APTA-
LİPOZOMLAR

KİMYA

MEHMET BURAK DÖNMEZ 
CENK CANKELEŞ

ERAY KANPAK İRRASYONEL SAYILAR İLE ŞİFRELEME MATEMATİK

YUNUS EMRE ESKİADAM 
ARİF CAN SOYKAN

ALAETTİN YİĞİT “ANNE, BABA ÖDEVİMİZ VAR!” ÇOCUKLARA VERİLEN EV 
ÖDEVLERİNİN ÇOCUK VE AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
PSİKOLOJİK ANALİZİ (NARLIDERE ÖRNEĞİ)

PSİKOLOJİ

MELİS KIRTILLI MEHMET AKSOY YABANCI GENÇLERİN GÖZÜNDEN TÜRKİYE: ALMANYA 
FRANKFURT MAİN İLİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞİNE BAKIŞI (PASCH 
JUGENDKURS’TAN NOTLAR)

SOSYOLOJİ

MELODİ DİNER 
BERFİN MELİSSA ŞAFAK

EMİNE ELİF ÖZEN İPEĞİN İĞNEYLE SANATA DÖNÜŞTÜĞÜ YER NALLIHAN: TÜRK 
KADINININ SESSİZ DİLİ OYALAR

TARİH

ÖMER KARTELLİ 
AYBERK YARANERİ

ZERRİN BENAL 
HEPSÖĞÜTLÜ

SWİMBAG SİSTEMLERİ İLE OTOMOBİLLERİN SUDAKİ 
GÜVENLİKLERİNİN SAĞLANMASI

TEKNOLOJİK 
TASARIM

CEREN HALTAŞ 
ASLI BEYZA TÜTÜNCÜ

SELİM GÖK DİVAN ŞİİRİNİN MAZMUNLARIYLA SATRANÇ OYUNU: 
“SATRANC-I AŞK”

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI
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İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ
HAKAN EMRE BOŞAL 
HAYRETTİN KEMALETTİN 
BAYRAM

MEHMET İBRAHİM 
TALAN

ANDROID TABANLI CEP TELEFONLARI ICIN SARI NOKTA  
HASTALARI VE G.RME ENGELLI BIREYLERE Y.NELIK  
ARAYUZ(LAUNCHER) TASARIMI

BİLGİSAYAR

NECMETTİN YÜRÜRDURMAZ 
MUHAMMED EYYÜP ALMA

MEHMET YUŞAN YABANİ ÇİRİŞ KÖKÜ VE ARTIK MERMER TOZU KATKILI ÇOK 
AMAÇLI BİYOTORBA ÜRETİMİ

BİYOLOJİ

RABİA VURAL 
AYŞEGÜL SARI

ERGÜN ÖZKAYA DONMAK YOK ÜRETİME DEVAM COĞRAFYA

SEMANUR IRMAK 
EBRU AKKUŞ

ADNAN KAHRAMAN İNSANI HOR GÖREN İYİLİĞİ ZOR GÖRÜR DEĞERLER 
EĞİTİMİ

OĞUZ KUTLAY 
ALİ ALEXANDER SCHNEIDER

BETÜL KARAGÖZ AYARLANABİLEN FREKANSLI VE HAVA AKIŞLI SES YALITIM 
PANELİ TASARIMI

FİZİK

AYÇA CEREN CANATAN İLKNUR KÖSTEKCİ PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNDEKİ 
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR YOL; KONKAV BORU 
MODELİ

FİZİK

ELİF DOĞA ULUGÖL 
BURCU ÖZER

DEMET İZGÜ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON İŞLEMİNİN 
MONİTÖRİZASYONUNDA KULLANILABİLİR KAĞIT BAZLI 
KOLORİMETRİK VE FLORESANS KARBONDİOKSİT 
SENSÖRLERİNİN TASARLANMASI

KİMYA

DOĞUKAN NAMLI 
BENGÜ SEZER

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

MATEMATİK

SEDANUR ŞAHİN 
RABİA GÜL

MAHMUT BIZANCIR EL ÂLEM NE DER, DEME! ÇÜNKÜ SEN DE BİR ÂLEMSİN. PSİKOLOJİ

ÖZGE NUR ŞAFAK MEDYADA GERÇEKLİK ALGISI: GÜÇLÜ DEVLET, GÜÇLÜ 
İSTİHBARAT

SOSYOLOJİ

HÜSEYİN MACİT 
ALİ AKSOY

GÖKHAN DURAK E’DEN Z’YE KİTAP: TARİH ÖĞRETİMİNDE Z-KİTAP YÖNTEMİ 
SARIKAMIŞ MUHAREBESİ ÖRNEĞİ

TARİH

ERCÜMENT YAVUZ KORKMAZ ERDİL İŞERİ OSMANLI GELENEĞİ IŞIĞINDA YENİ BİR MAARİF SİSTEMİ TARİH
HARUN ALAGÖZ 
ADEM İŞCAN

BERAT UZUN 3B YAZICI TEKNOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE 3B YAZICI 
YAPILMASI

TEKNOLOJİK 
TASARIM

EMRE ORKUN KAYRAN MURAT SAKARYA DEMİR PARMAKLIKSIZ GÜVENLİK TEKNOLOJİK 
TASARIM

SEZGİ ÖZTÜRK 
BUSE BAŞAK ÖZDEMİR

ERŞAH KAYAPINAR DİLİN ÖZÜDÜR DEYİMLER, HALKIN SÖZÜDÜR DEYİMLER TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL 
YARIŞMASI SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ



257

48. 
Lise Öğrencileri

Araştırma Projeleri Final
Yarışması

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ
TUĞÇE MANAVOĞLU 
ESRA TOPÇU

İLYAS YAĞCIOĞLU KÜÇÜK ÇOCUKLARIN TELEVİZYONU YAKINDAN İZLEME 
PROBLEMİNE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

BİLGİSAYAR

MUSTAFA CAN KİFTECİ 
BARIŞ AKARCA

PERİHAN ÇAĞLAR YENİLEBİLİR ÖZELLİKTE POLİMER MALZEME İLE 
KAPLANMIŞ YUMURTALARIN DEPOLAMA SÜRESİ BOYUNCA 
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ

OĞUZHAN BAŞ 
EMRE PAHAL

AHMET ARPACI PROLİZ İŞLEMİNE TABİ TUTULAN, BİYOLOJİK KÜTLEYE SAHİP 
MATERYALLERDEN ELDE EDİLEN, BİOCHAR ELDESİNİN ÇOK 
YÖNLÜ İNCELENMESİ.

BİYOLOJİ

MUHAMMED ALİ ELMACI 
FATİH AKKÖZ

OKAN ALDIRMAZ 1938-2015 DÖNEMİNDE İZMİR’DE GERÇEKLEŞEN SEL VE 
TAŞKIN OLAYLARININ KLİMATOLOJİK ANALİZİ

COĞRAFYA

RABİA EKİNCİ 
MÜJDE TAN

FERDİ KİLAYIKLI SAVAŞ SOKAĞI DEĞİL OYUN SOKAĞI İSTİYORUZ. DEĞERLER 
EĞİTİMİ

İLHAMİ OSMAN KARAKURT 
FATİH UÇAR

ERSİN ERTÜRK GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ELEKTRONİK YOL TAKİP VE 
YÖNLENDİRME SİSTEMİ

FİZİK

UTKU SARIIŞIK 
AHMET DEMİRDAŞ

İSA DELİACI PATLICANIN HİDROFOBİK ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILARAK 
POLİÜRETAN MALZEME İLE MODİFİYE EDİLİP PETROL 
TÜREVLERİNİN TEMİZLENMESİ

KİMYA

SİMAY ASLANOĞLU BİROL ATALAY BİNİCİ MISIR (ZEA MAYS) KABUĞUNUN SÖNMÜŞ KİREÇLE 
(CA(OH)2) MİKRODALGA DESTEKLİ ALKALİ ÖNİŞLEMİNİN 
ASİT HİDROLİZİNE VE ETANOL ÜRETİMNE ETKİSİ

KİMYA

UTKU ORHAN 
FATİH AHMET BARAN

MEHMET ARSLAN YAY KENARLI ÇOKGENLER MATEMATİK

GAMZE KEKİK 
ELEN KURULTAY

ÖZCAN ZORLU GEBELİK DÖNEMİNDE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 
HAMİLELERİN ALGILADIKLARI EŞ DESTEĞİ

PSİKOLOJİ

ZEYNEP KUTLU 
YASEMİN KARA

ELİF ASLAN ERZURUM E TİPİ ÇOCUK CEZA EVİNDE KALAN ÇOCUK 
SUÇLULAR BAĞLAMINDA ÇOCUK SUÇLULUĞUNUN 
ARAŞTIRILMASI

SOSYOLOJİ

EMİNE KARAKUŞ 
AYBİKE ÖZBEYLİ

ZERRİN URGANCI BİR GÖÇ HİKâYESİ TARİH

HASAN KEMAL TEPE 
ENES CAN POLAT

RAFET SAYAR GÜNLÜK KIYAFETLERİMİZİN ELEKTROMANYETİK 
DALGALARA KARŞI UYGULADIĞI FARADAY KAFESİ 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE ELEKROMANYETİK 
RADYASYONDAN KORUYAN ALTERNATİF KIYAFET KUMAŞI 
TASARLANMASI

TEKNOLOJİK 
TASARIM

ŞAFAK REİS 
SALİH EMİRZEOĞLU

HASAN ERTÜRK PEDALMATİK TEKNOLOJİK 
TASARIM

FATMA NUR ÖZKAN 
ESMA AKARSU

AHMET ARPACI SOSYAL MEDYA YAZARLIĞI KAVRAMININ, KULLANICININ 
EDEBİ KİŞİLİĞİNE OLAN ETKİSİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK DİLİ VE 
EDEBİYATI

47. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL 
YARIŞMASI SERGİLENEN PROJELERİN DERECELERİ
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