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16:00 Konya B�l�m Merkez� Gez�s�

50. LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI PROGRAMI

25 Şubat 2019 Pazartes�

14:00 Açılış Tören� ve Serg�

26 Şubat 2019 Salı

09:00 Serg�

12:30 Ara

13:30 Serg�

17:30 Serg� Kapanış

27 Şubat 2019 Çarşamba

09:00 Serg�

12:30 Ara

13:30 Serg�

28 Şubat 2019 Perşembe

09:00 Hz. Mevlânâ Türbes� Gez�s�

11:00 Ödül Tören�

17:30 Serg� Kapanış
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Değerl� Genç B�l�m İnsanları,

1969 yılında 30 proje başvurusu �le başlayan, 2019 yılına geld�ğ�m�zde �se 
16000 proje başvurusunu aşan dev b�r b�l�m şenl�ğ�n�n b�r parçası olduğunuz 
�ç�n s�zler� tebr�k ederek başlamak �st�yorum.  50 yıldır devam eden bu yarışmalar 
�le, b�rkaç nes�l b�l�msel çalışma kültürü �le genç yaşta tanışmış ve proje 
kültürünün yaygınlaşmasında rol oynamışlardır.

Deneyerek, araştırarak öğrenmey� gel�şt�rmek amacını da barındıran bu 
yarışmalar hem sözel hem de sayısal konulara h�tap edeb�lmek �ç�n 12 alanda 
düzenlenmekted�r.  Her b�r proje �lg�l� alandak� uzman öğret�m üyeler�nden 
oluşan b�r değerlend�rme grubuna gönder�l�p puanlanmış ve 1200 proje, 100 
tanes� Konya Bölges�nde olmak üzere Bölge Serg�ler�ne davet ed�lm�şlerd�r.  Bu 
100 projeden daha da başarılı olanlar, Bölge Serg�s� sonunda f�nal�st olarak 
ödüllend�r�lecek ve d�ğer bölgelerden gelen d�ğer f�nal�stler �le Türk�ye F�nal�nde 
b�r daha yarışacaklardır.

Sadece Bölge Serg�s�ne geleb�lme oranının yaklaşık olarak %6 olduğu göz 
önüne alınırsa, bu yarışmanın çok zorlu ve çek�şmel� olduğu daha �y� anlaşılab�l�r.  
Bu durum, ayrıca, sürec�n hang� noktasında olursa olsun, her projen�n ne kadar 
başarılı olduğunu b�r daha kanıtlamaktadır.

Bu yarışmaya katılmayı �stey�p, özver�l� b�r şek�lde çalışıp bu noktaya 
geleb�lmen�zden dolayı s�zler� tebr�k ed�yor başarılarınızın devamını d�l�yorum.

Doç.Dr. Mehmet Ak�f ERİŞMİŞ
Konya Bölge Koord�natörü
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Danışman : ABDULLAH YÜCEL BABA

DOĞANIN MERHEMİ

İlk çağlardan ber� halk hek�ml�ğ�nde çeş�tl� amaçlarla kullanılan b�tk�ler�n 
tesp�t ed�lmes� ve bunların bugünkü b�lg�ler ışığında �nsan sağlığı açısından 
değerlend�rmes�, modern tıpta öneml� b�r yere sah�pt�r. Günümüzde çeş�tl� 
hastalıkta kullanılan pek çok �laç molekülü, b�tk�ler ve m�kroorgan�zmalar g�b� 
doğal kaynaklardan elde ed�len terapöt�k b�leş�klerden köken alır. Bu bağlamda 
projem�z kapsamında der� hastalıklarında kullanılan, yara �y�leşt�r�c� ve 
ant�sept�k özell�kler� olan Kırlangıçotu ve Aynısefa b�tk�ler�n�n ekstreler�nden 
merhem formülasyonu hazırlandı ve böylel�kle yarı-katı �laç formu 
bulunmayan bu b�tk� komb�nasyonundan lokal olarak çeş�tl� der� 
rahatsızlıklarında kullanılab�lecek b�r �laç gel�şt�r�lmes� amaçlandı. Hazırlanan 
bu merhem�n hastalık etkenler�n� ortadan kaldırarak, doğal, güvenl� ve daha 
hızlı �y�leşmey� sağlayacak b�r doğal sağlık ürünü olacağı öngörüldü. Aynısefa 
ve kırlangıçotu ekstreler�n� �çeren merhem�m�z�n, �n-v�vo yöntemlerle 
ant�enflamatuvar etk�s� ve �n-v�tro yöntemlerle ant�bakter�yel etk�s� �ncelend�. 
Sonuç olarak; ant�bakter�yel etk�y� �ncelemek amacıyla kullanılan S. aureus’a 
kırlangıçotu ekstres�n�n ve E. faecal�s’e aynısefa ekstres�n�n 32 kat sulandırımda 
etk�l� olduğu gözlend�. Böylel�kle ekstreler�n ant�sept�k özell�ğ� olduğu 
göster�ld�. Ant�enflamatuvar etk�y� araştırma amacıyla toprak solucanlarından 
yararlanıldı. İk�ye bölünen solucanlarda merhem uygulanan kısımların 
uygulanmayan kısımlara göre uzunluk ve boğum sayısı artışını anlamlı düzeyde 
artırdığı açık b�r şek�lde gözlend�. Bu durum merhem�n rejenerasyon yeteneğ�n� 
akt�ve ett�ğ�n� doğrudan göstermekted�r. Bu noktadan hareketle, 
solucanlardak� f�z�ksel travma sonrası tet�klenen enflamasyon mekan�zmasının 
engellend�ğ�, dolayısıyla ekstreler�n ant�enflamatuvar akt�v�teye sah�p olduğu 
öngörüleb�l�r. Sonuç olarak aynısefa ve kırlangıçotu ekstreler�n� �çeren, 
ant�enflamatuvar ve ant�bakter�yel etk�ye sah�p merhem�m�z�n, beşer� tıp ve 
veter�nerl�kte karşılaşılan der� ve yara enfeks�yonlarında faydalı olacağı 
düşünülmekted�r. Daha �ler� düzeyde kl�n�k çalışmalarla bu öngörü 
araştırılab�l�r. 

Anahtar kel�meler: Aynısefa, Kırlangıçotu, Ant�bakter�yel, Rejenerasyon 

Danışman : HİLAL ÇULCU

DOĞA YARALARIMIZA ÇARE OLUYOR: BİTKİSEL GAL 
EKSTRAKTLI BİYOÇÖZÜNÜR YARA FİLMLERİ

Günümüzde yara tedav�s�nde kullanılan çeş�tl� ürünlere rağmen tedav� 
sürec�nde halen c�dd� sorunlar yaşanmaktadır. İnsanlarda d�yabet hastalığı, 
kanser tedav�s� ve gen�ş yanıklar g�b� durumlarda yara �y�leşmes� uzun sürmekte 
ve k�ş�ler�n bağışıklık s�stem� de baskılandığından yara bölges� çeş�tl� 
enfeks�yonlara neden olab�lmekted�r. Bu araştırmada yara �y�leşme sürec� uzun 
süren k�ş�lerde, yarayı bakter� enfeks�yonlarından koruyan, �y�leşme sürec�n� 
hızlandıran ve yaşam kal�tes�n� arttıran, b�tk�sel gal �çer�kl� etk�n ve b�yoçözünür  
yara f�lmler�n�n gel�şt�r�lmes� amaçlanmıştır. 

Yara f�lm� yapımında 5 farklı materyal kullanılmıştır. Bunlar; Leptocybe 
�nvasa adlı arının okal�ptüs yaprağında oluşturduğu Galler, Ophel�mus maskell� 
adlı arının okal�ptüs yaprağında oluşturduğu galler, Sağlıklı okal�ptüs yaprağı, 
O. maskell� gal� taşıyan okal�ptüs yaprağı, Cyn�ps gallae t�nctor�ae adlı arının 
meşede neden olduğu galler. Bu materyallere a�t ekstraktların f�lm hal�ne 
get�r�lmes�nde �se k�tosan ve karajenan pol�merler� kullanılmıştır. Araştırmada 
ant�bakter�yel etk�n�n bel�rlenmes� �ç�n de  Bac�llus cereus (gram +), Escher�ch�a 
col� (gram -) ve Staphylococcus aureus (gram +) suşları kullanılmıştır. 
Çalışmalar sonucunda, meşe gal� ekstraktının yara patojenler�ne karşı en 
yüksek etk�y� gösterd�ğ� saptanmıştır. Sonuçlar gal ekstratının f�lmler hal�ne 
get�r�lerek etk�l� b�r şek�lde kullanılab�leceğ�n� ortaya koymuştur. 

Gal kaynaklı ant�bakter�yel etk�l� bu f�lmler havayla taşınan bakter�ler�n 
yaraya bulaşmasını önlemekte ancak yara ve ortam arasındak� gaz değ�ş�m�ne 
�z�n vermekted�r. K�tosanın vücutta çözünen b�r yapıya sah�p olması en etk�n 
avantajlarından b�r�d�r. Ayrıca yara yüzey�ne �y� b�r şek�lde sarıldığından ve yara 
yüzey� �le �y� uyumluluk gösterd�ğ�nden sürtünmeye karşı der� hasarını önlemek 
�ç �n  de �deald�r.  S aydam olduklar ından yara  bölges�  doğrudan 
gözleneb�lmekted�r. 

Anahtar kel�meler: Mazı Gal�, Okal�ptus Gal�, K�tosan, Karajenan 

Proje No: 1 Proje No: 2
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ARDA BAYDAR
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Danışman : ŞAKİR YİĞİT

SİZ BIRAKIN BİZ DEĞERLENDİRELİM SİGARA İZMARİTİNDEN 
KAĞIT YAPIMI İÇİN SELÜLOZU GERİ KAZANALIM

S�garanın b�leş�m�nde tütün ve selüloz bulunmaktadır. Selüloz, tütünün 
sarıldığı s�garanın gövde kısmında ve dumanı f�ltre eden �zmar�t kısmında 
temel yapısal elemandır. S�garanın gövde kısmı �ç�m esnasında yanmaktayken 
�zmar�t kısmı s�garanın atık kısmını oluşturmaktadır. S�gara sağlığa zararları 
yanında çevreye atılması �le de en yaygın çevresel atıklardan b�r�ne 
dönüşmekted�r. S�garanın selüloz türev� olan selüloz asetattan yapılan f�ltre 
kısmının doğada çürümes� çok uzun zaman almaktadır. B�l�nçs�zce sokağa 
atılan tek b�r s�gara �zmar�t�n�n doğada tamamen çözüneb�lmes� �ç�n gerekl� 
süre yaklaşık on yıldır. Etrafa atılan bu s�gara parçaları kötü b�r görüntü 
oluşturmakla kalmayıp b�tk�ler, hayvanlar ve hatta yeraltı suları �ç�n b�le tehd�t 
oluşturmaktadır. Ger� kazanamadıklarımız b�ze ne kaybett�r�yor düşünces�yle 
s�gara �zmar�t�n�n yaratmış olduğu bu olumsuzlukları hem ortadan kaldırmak 
hem de bu atık maddeden ülke ekonom�s�ne katkı sağlamak hedeflenm�şt�r. 
Ayrıca sağlığa zararlı olan s�garanın aynı zamanda çevrem�z� de en çok tehd�t 
eden k�rlet�c�lerden b�r�s� olduğu ve kağıt yapımında kullanılab�lmek yer�ne 
s�garada kullanılarak doğaya atılan ve boşa g�den doğal kaynak �srafının boyutu 
konusunda da farkındalık yaratması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma 
materyal� olan s�gara �zmar�tler� dönüşüm kutularından toplanmış ve �lk 
basamakta kaynamış suda �zmar�tler beklet�lerek toks�k k�myasallar 
uzaklaştırılmıştır. Sonrasında as�t ve baz uygulamaları �le saf� selüloza 
ulaşılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar s�gara �zmar�t�nden elde ed�len 
selülozun ekonom�ye katkı sunab�lecek düzeyde olduğunu ve bu şek�lde bu 
atıkların doğadan etk�l� b�r şek�lde uzaklaştırılab�leceğ�n� gösterm�şt�r. Buna 
göre gel�şm�ş ülkelerdek� pek çok kullanılmış ve çöp n�tel�ğ�ndek� ürünün 
ekonom�ye kazandırıldığı g�b� s�gara atıklarının da bu şek�lde hem doğaya 
vereceğ� zarar m�n�muma �nd�r�lm�ş olacaktır hem de ekonom�ye katkı 
sağlayacak n�tel�kl� ürünlere dönüştürülerek tekrar kullanılab�lecekt�r.  

Anahtar kel�meler: S�gara �zmar�t�, selüloz, kağıt, çevre k�rl�l�ğ�, ger� 
dönüşüm

Danışman : NAZAN AKKULAK

KALİFORNİYA SOLUCANLARINDA DENEYSEL OLARAK OLUŞTURULAN 
YARALARIN BİTKİ EKSTRAKTLARI İLE İYİLEŞMESİNİN REJENERATİF 

TIP ALANINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kırmızı Kal�forn�ya toprak solucanı, toprağın f�z�ksel özell�kler�n�n 
düzenlenmes�nde, azot döngüsünün gerçekleşmes�nde, humus oluşumunun 
kolaylaşmasında, organ�k maddeler�n ayrıştırılmasında, tüneller kazarak 
toprağın hava almasını sağlamada öneml� �şlevlere sah�p canlılardır.  Toprak 
solucanları yüksek rejenerasyon yetenekler� sayes�nde bazı kars�nojenlere karşı 
bağışıktırlar ve vücutlarına enjekte ed�lm�ş kars�nojenler� tem�zleyeb�l�rler. 
Hücre ve doku yen�lenmes� olan rejenerasyonun b�r�nc� aşaması yara �y�leşmes� 
ve farklılaşması, �k�nc� aşaması �se yen�den düzenlenmed�r. Son 30 yılda, 
rejenerat�f tıp alanında hasar görmüş dokularda, doku fonks�yonunun ger� 
kazanılmasında alternat�f tedav� yöntemler� bulmak adına özell�kle b�tk�ler 
kullanılarak öneml� adımlar atılmıştır.

Projem�z�n amacı, l�teratürde Altın otu, Alıç, Atkestanes� b�tk�ler�n�n doku 
onarımını ve �y�leşmes�n� sağlamalarından yola çıkarak ayrıca damar koruyucu 
özell�ğ�nden faydalanarak Kırmızı Kal�forn�ya Solucanlarının der�ler� üzer�ne 
açılan kes�ler üzer�ndek� etk�ler�n� gözlemlemekt�r. Projem�zde hücre ve doku 
�y�leşmes�n� konu alan Rejenerat�f tıp b�l�m� �ç�nde der� ve damar onarımı 
üzer�nde alternat�f b�r yöntem gel�şt�rmey� hedefl�yoruz.

Altın otu, Atkestanes� ve Alıç b�tk�ler� kurutulmuş olarak aktardan satın 
alınmıştır. Öğütülerek toz hal�ne get�r�lm�şt�r. Toz hal�ne get�r�len b�tk�lerden 
10'ar g alınarak f�ltre kağıdına sarılmış, her b�r�ne 200 ml n-hekzan �lave 
ed�lerek  Soksalet c�hazında 3'er saat süre �le ekstraktları çıkarılmıştır. Satın 
alınan Kırmızı Kal�forn�ya Solucanlarının m�kroskop altında dorsal kısmından 
boyuna 13-14 boğum olacak şek�lde cerrah� makası �le kes� atılmıştır. Kontrol 
grubu olarak ayrılan solucana kes� �şlem�nden sonra h�çb�r ekstrakt 
uygulanmamıştır. Deney gruplarına �se sırasıyla farklı enjektörlere 1'er ml 
çek�lm�ş Altın otu, At kestanes� ve Alıç b�tk�ler�n�n ekstraktlarından hazırlanan 
çözelt�ler kes� bölgeler�ne damlatılmıştır. İlk kes�den �t�baren solucanlara 7 
saatl�k süreçte toplamda 4 kez ölçüm yapılarak yara �y�leşmes� gözlenm�şt�r.

Anahtar kel�meler: Rejenerat�f tıp, kal�forn�ya solucanı, altınotu

Proje No: 3 Proje No: 4
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FARKLI SERA ATIKLARI İLE SULU ÇÖZELTİLERDE BOYAR MADDE 
ADSORPSİYONU

Günümüzde Şekerleme, tatlı, pasta, b�sküv�, kuru toz �çecek, çorba g�b� pek 
çok üründe renklend�rme �ç�n gıda boyaları kullanılmaktadır. Gıda boyalarının 
aşırı tüket�lmes� pek çok hastalığa neden olduğu �ç�n sakıncalıdır. 

Özell�kle Antalya �l� genel�nde çok fazla bulunan seralarda ve ek�m 
alanlarında her yıl hasat yapıldıktan sonra kalan b�tk� kalıntıları ya olduğu g�b� 
bırakılarak toprağa ger� karıştırılmakta, kompost oluşturulmakta ya da 
yakılarak ortadan kaldırılmaktadır. Bu durum toprağın doğal yapısına zarar 
vereb�lmekted�r. 

Bu araştırmada patlıcan, domates, b�ber ve salatalık b�tk�ler�n�n sera 
artıklarından elde ed�len b�yokül �le met�len mav�s� ve met�l oranj boyar 
maddeler� yüksek oranda adsorplanmıştır. Bunun �ç�n atık b�tk�ler öğütülerek 
toz hal�ne get�r�lm�şt�r. 3’er g alınarak porselen kap �çer�s�nde yakılarak elde 
ed�len 1g b�yokülden 0,5g alınmış her b�r� ayrı deney tüpler�nde 50ml met�len 
mav�s� ve 50ml met�l oranj �le karıştırılmıştır. 24 saat süre �le gözlem yapılmıştır. 
Renk değ�ş�m�, çıplak gözle ve MATLAB yazılım programı kullanılarak 
ölçülmüştür. 24 saat�n sonunda hem met�len mav�s� hem de Met�l oranj boyar 
maddes�nde en �y� adsorplanmanın salatalık ve b�ber b�tk�s�nde olduğu 
gözlenm�şt�r. 

B�z�m projem�z�n amacı salatalık, domates, b�ber ve patlıcan b�tk�ler�n�n 
sera atıklarının yakılması �le elde ed�len b�yokülün met�len mav�s� ve met�l oranj 
boyar maddeler� �le adsorplanmasını sağlamaktır. Böylel�kle zararları b�l�nen 
gıda boyalarının etk�ler�n�n yok ed�lmes�nde hem gıda hem med�kal sektör �ç�n 
alternat�f b�r malzeme oluşturulacak, aynı zamanda sera atıklarının ger� 
dönüşümü sağlanacaktır. Ayrıca tekst�l sektörü �ç�nde zararları b�l�nen bu boyar 
maddeler�n yok ed�lmes� �ç�n b�r alternat�f yol oluşturulacaktır.   

Anahtar kel�meler: Sera artıkları, Boyar maddeler, Adsorps�yon

NAR (PUNİCA GRANATUM) MEYVESİNDEN ELDE EDİLEN KABUK 
VE ÇEKİRDEK ÇÖZELTİLERİ İLE MELANOSİSİ ÖNLEMEK

Kar�deslerde, meyve ve sebzelerde Pol�fenol Oks�daz enz�m�n�n etk�s� �le 
�stenmeyen renk değ�ş�m� olan Melanos�s meydana gelmekted�r. Melanos�s, 
ürünün tüket�c�ler tarafından terc�h ed�lmemes�ne, ürünün pazar payının 
düşmes�ne ve ülke �ç�n ekonom�k kayıplara neden olmaktadır. İşletmec�ler bu 
durumu engellemek �ç�n Sodyum Metab�sülf�t g�b� çeş�tl� k�myasalları katkı 
maddes� olarak kullanmaktadır. Ancak bu k�myasallar hassas k�ş�lerde ve 
özell�kle çocuklarda alerj�, astım, nefes darlığı, davranış bozukluğu, 
h�perakt�v�te g�b� rahatsızlıklara hatta ölümlere neden olab�lmekted�r. Bu 
nedenle b�l�m �nsanları zararlı olan sodyum metab�sülf�t g�b� k�myasal 
maddeler yer�ne alternat�f çözümler aramaktadır. 

 B�z�m projem�z�n amacı nar suyu fabr�ka atıkları olan nar kabuğu ve nar 
ç e k � r d e k l e r � n �  k u l l a n a r a k  m e y v e  v e  k a r � d e s l e r d e  M e l a n o s � s � 
gec�kt�rmek/engellemek ve Sodyum Metab�sülf�t yer�ne alternat�f 
oluşturmaktır. Projem�z�n temel hedef� ger� dönüşümü ve sürdürüleb�l�rl�ğ� 
sağlamak ayrıca çevre k�rl�l�ğ�n� önlemek �ç�n alternat�f b�r yol oluşturmaktır.  

Kar�des ve yeş�l elma deneyler� �ç�n 1 kontrol, 4 deney olmak üzere 5 grup 
oluşturulmuştur. 4 deney grubuna �se sırası �le %1 l�k SMB çözelt�s�, %0.5 l�k 
SMB çözelt�s�,  %33.3 lük nar çek�rdeğ� ve %33.3 lük nar kabuğu çözelt�s� 
eklenm�şt�r. Kırmızı elma ve muz deneyler� �ç�n 1 kontrol, 3 deney olmak üzere 4 
grup oluşturulmuştur. Deney gruplarına sırasıyla %100 lük SMB, %33.3 lük nar 
çek�rdeğ� ve %33.3 lük nar kabuğu çözelt�s� eklenm�şt�r. Her �k� kontrol grubuna 
h�çb�r �şlem uygulanmamıştır. Elma ve muz meyveler� �ç�n 24 saat (1 gün), 
kar�des deney grupları �ç�n 120 saat (5gün) süres�nce gözlem yapılmıştır. Nar 
(Pun�ca granatum) meyves�n�n kabuk ve çek�rdeğ�nden elde ed�len çözelt�ler �le 
tüket�c�ler �ç�n b�r sorun olan Melanos�s yüksek oranda önlenm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: Melanos�s, Sodyum Metab�sülf�t, Pun�ca granatum

EGE BİRDOĞAN

YAĞMUR ÇEBİ

DENİZ KAYNAK

DOĞAN SAKARYA
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KİRLİLİKTEN ENERJİYE BATAKLIK SEVEN

Geld�ğ�m�z zamanda fos�l yakıtların ömürler�n�n tükend�ğ� açıkça 
b�l�nmekted�r. B�yokütleye dayalı yen�leneb�l�r enerj� üret�m�nde �se su 
kaynaklarını ve çevrey� k�rleten türler ön plana çıkmaktadır. Araştırmamızda 
b�yokütle l�teratüründe m�kro alglere göre gölgede kalmış sucul b�tk�lerden b�r� 
olan ve Eğ�rd�r Gölü ekos�stem�n� k�rleten Elodea canadens�s kullanılmıştır. Bu 
�şgalc� türden  b�yokütleye dayalı enerj� üret�m� dünyada b�yokütle üret�m�nde 
gölgede kalmış sucul b�tk�ler konusunu aydınlatacaktır. Ver�ler ışığında bu tür 
d�ğer k�rl�l�kler�n  doğadan toplanılmasının teşv�ğ� ve ayrıca yen�leneb�l�r enerj� 
kaynağı arayışlarına da b�r alternat�f arzı mümkün olacaktır. 

Elodea canadens�s’�n b�yogaz potans�yel�n�n tesp�t� �ç�n yapılan çalışmada 
b�tk� doğadan d�rekt elle toplanmış öncel�kle kurutulma ardından öğütülme 
�şlem�ne tab� tutulmuştur. Türün b�yogaz potans�yel�n�n ölçülmes� �ç�n gerekl� 
olan nem, organ�k madde m�ktarı ve karbon(C) ve azot (N) m�ktarı anal�zler� 
yapılmıştır. Gerekl� �şlemlerden sonra Elodea canadens�s’�n b�yogaz üret�m 
potans�yel�n�n bel�rlenmes� �ç�n sığır gübres�yle b�tk�n�n kofermantasyonunu 
da �çeren 5 ayrı karışım hazırlanmıştır. Deney karıştırıcıların 1 dak�ka açık 29 
dak�ka kapalı b�r döngü �le çalıştığı B�yometan Potans�yel� Test Ün�tes�’nde 
gerçekleşt�. 47 gün süren deney sonucunda yalnız sığır gübres�n�n bulunduğu 
karışımın özgül metan üret�m değer� 160.75 Nml CH4 gOM-1, yalnız Elodea 
canadens�s’�n bulunduğu karışımın özgül metan üret�m değer� 68.69 NmL 
gOM-1 olarak ölçüldü. Elodea Canedens�s’ten b�yogaz üret�m� mümkün 
olmakla b�rl�kte sığır gübres�yle kofermantasyonunun daha �y� sonuçlar 
vereceğ� görülmüştür.Araştırma sonucunda b�r su kaynağı k�rlet�c�s� olan 
Elodea canadens�s’ten b�yogaz elde ed�lm�şt�r. Bu çalışmanın �nsanlara 
rahatsızlık veren Elodea canadens�s ve d�ğer alg türler�n�n doğadan 
tem�zlenmes�n� ve çalışma ışığında d�ğer alg türler�n�n enerj� veya d�ğer 
alanlarda kullanımını teşv�k edeceğ� düşünülmekted�r.

Anahtar kel�meler: Elodea canadens�s, b�yoyakıt, yeş�l enerj�, su 
kaynakları 

DOĞAL MİNERALLERDEN ISITILMIŞ DOLOMİTE İLE ÇİNKO 
SÜLFATIN DEZENFEKTAN OLARAK ETKİSİ

Günümüz koşullarında satın aldığımız gıdaların kal�tes� ve güvenl�ğ� 
açısından çok büyük b�r r�sk altındayız. “Zararsız ve güvenl� gıda” tanımını ne 
yazık k� çok az ürün �ç�n kullanab�l�rken sağlıklı yaşam gıda güvenl�ğ� esasıyla 
mümkündür. Gıda güvenl�ğ�n�n en dar anlamda hedef�; üret�len ürünler�n 
tüket�c�lere, b�yoloj�k f�z�ksel ve k�myasal açıdan da yaşadığımız çevreye zarar 
vermemes�d�r. Bu hedefle doğal ve doğa dostu maddelere olan rağbet her 
geçen gün artmaktadır. Bu maddelerden b�r� olan kals�yum ve magnezyum 
bakımından zeng�n ve karbonat b�leş�m�nden oluşan "beyaz dolom�t taşı", 
Türk�ye'n�n en değerl� doğal taşı olarak n�telend�r�lmekted�r. Ülkem�zdek� 
rezerv� oldukça yüksek m�ktarlarda bulunmasına rağmen sadece dem�r-çel�k ve 
cam sanay�nde kullanılan b�r madded�r (Anon�m, 2017). Oysak� dünyadak� 
kullanım alanı oldukça yaygındır. Sadece sanay� alanında değ�l aynı zamanda 
b�yoloj� ve tıp alanında da etk�nl�ğ�n�n yüksek olduğu bel�rlenm�şt�r. Yapılan 
b�l�msel çalışmalarda da özell�kle ısıtılmış dolom�t�n ant�v�ral, ant�bakter�yel, 
ant�fungal etk�ye sah�p olduğu görülmüştür (Okouch� ve ark., 1998; Sawa� ve 
Yosh�kawa, 2003; Yasue ve ark., 2014).

Bu projen�n amacı kapsamında, CaO, MgO ve ZnSO4 �çeren doğal m�nerall� 
ısıtılmış dolom�t�n �çer�ğ�n�n daha da zeng�nleşt�r�lerek ant�bakter�yel etk�s� 
bel�rlenm�şt�r. Sonuçlara göre �çer�s�nde ç�nko sülfatın bulunduğu “N” kodlu 
[Dolom�t + Gl�ser�n] (‰ 0,6) + % 1 ZnSO4 karışım solüsyonundan her �k� 
bakter� (E. col� ve S. aureus) grubu �ç�n en �y� sonuç elde ed�lm�şt�r. Böylel�kle 
ülkem�zde de dolom�t maddes�ne b�r değer katmak suret�yle hem güvenl� ve 
ekoloj�k b�r dezenfektan maddes� hem de sebze-meyvelerde raf ömrünü uzatıcı 
olarak yaygın b�r şek�lde kullanımının sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar kel�meler: Dolom�t, ant�bakter�yel akt�v�te, ç�nko sülfat, 
dezenfektan

VAROL FATİH HAKAN
ÇİFTÇİ

DİDE IRMAK ÖZÇELİK
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KIRSAL KALKINMA VE EROZYONLA MÜCADELEDE YENİ ÇÖZÜM; 
LAVANTA

Bu projen�n amacı; Lavanta b�tk�s�n�n ek�m alanlarını gen�şleterek �l ve ülke 
ekonom�s�ne katkısının arttırılması �ç�n alternat�f yöntemler gel�şt�r�lmes� ve 
erozyonla mücadeleye katkı sağlamaktır. 

 Lavanta b�tk�s� 1 m'ye kadar boylanab�len yarı çalımsı çok yıllık b�r b�tk�d�r. 
Toprak yönünden fazla seç�c� değ�ld�r. K�reççe zeng�n, süzek ve ph'sı 5.8 – 8.3 
olan kuru ve kalkerl� topraklarda �y� gel�şme göstermekted�r. Kuraklığa, 
sıcaklığa ve soğuğa oldukça dayanıklıdır. Su sıkıntısı olan, bes�n maddes� 
bakımından fak�r, kıraç topraklarda yet�şme �mkânı bulan lavanta ç�ftç�ler �ç�n 
alternat�f üret�m koşulları sunan b�r b�tk�d�r. Ülkem�zde bu tarz kıraç toprakların 
bulunduğu sahalarda erozyona bağlı toprak kayıpları fazladır. Lavanta 
b�tk�s�n�n ekonom�k olarak çok farklı kullanım alanları mevcuttur. Bunlar; 
Lavanta yağı, suyu, kurusu, sabun ve balıdır. Lavanta yağı özell�kle kozmet�k 
sanay�s�nde hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca lavanta ç�çekler� güzel 
manzaralar oluşturduğundan alternat�f tur�zm olanakları da sunar. İnsanlar 
özell�kle ç�çekler�n yaygın olduğu Haz�ran- Ağustos dönem�nde lavanta 
tarlalarına safar�ler düzenlemekte ve doğa tur�zm�nde öneml� b�r yer teşk�l 
etmekted�r.  

Lavanta ek�m alanlarının gen�şlet�lmes�; kırsal alanlarda tarımsal gel�r, 
arıcılığa bağlı olarak hayvancılık, sanay� faal�yetler� ve tur�zm gel�rler�ne bağlı 
olarak kırsal alanların kalkınmasını hızlandıracağı düşünces�ndey�z. Ayrıca 
ülkem�zde bu tür kıraç topraklarda çoğunlukla tahıl tarımı yapılmakta ve toprak 
b�r yıl nadasa bırakılmaktadır. Nadas yıllarında topraklarda erozyona bağlı 
olarak, toprak kayıpları da fazla yaşanmaktadır. Lavanta çok yıllık b�r b�tk� 
olduğundan dolayı ek�m�n�n arttırılması durumunda erozyona bağlı olarak 
oluşan toprak kayıpları da azalacaktır.  

Anahtar kel�meler: Lavanta, Erozyon, Ekonom�k kalkınma, Alternat�f 

GÖLCÜK AFET RİSK ÇALIŞMASI

Isparta Şehr� merkez�ne 6,5 km uzaklıktak� Gölcük Gölü’nün uyuyan b�r 
volkan�k kütle olduğu ve tekrar faal�yete geçme olasılığının bulunduğu teor�ler� 
üzer�ne gerçekleşt�r�len bu projede b�r afet r�sk çalışması yapmak temel amaçtır. 
2018 yılı Kasım ve Aralık ayları �çer�nde Dünya’da normalden daha fazla b�r 
volkan�k faal�yet�n gözlenm�ş olması da bu çalışmanın önem�n� arttırmıştır. 
Patlama r�sk� yanında Yakaören Köyü güney batısında ve köye 1,5 km 
uzaklıktak� Büyükkükürt Dere vad�s�ne 2008 yılında termal amaçlı b�r sondaj 
kuyusu açma çalışması sonucunda b�r patlama meydana gelm�şt�r.  Bu patlama 
sonrasında kuyudan CO2 ve H2S gaz çıkışı başlamış olup gaz çıkışı çevredek� 
�nsan, hayvan ve b�tk� yaşamı üzer�nde ölümcül etk�ler oluşturmuştur. Bu 
çalışmada; volkan�k gaz çıkışlarının devam etmes� hatta artması hal�nde 
çevredek� canlı yaşamının ve �nsan faal�yetler�n�n bu durumdan nasıl 
etk�leneceğ� sorusunun cevabı aranmıştır. Benzer çalışmalarda hazırlanmış 
olan Coğraf� B�lg� S�stemler� (CBS) teknoloj�ler� kullanılarak yapılan yüzey 
anal�zler�nden yararlanılmıştır. Yıllık ve günlük rüzgar �stat�st�kler� alınarak; 
olası b�r etk� konusundak� etk�ler tesp�t ed�lm�şt�r. Böylece; jeomorfoloj�k ve 
kl�mat�k ver�lere dayandırılan gaz tehl�kes� altındak� bölgeler sınıflandırılarak, 
har�talandırılmıştır. Sonuçlar: CO2 ve H2S g�b� volkan�k sahalarda da görülen 
gazlarının etk�nl�ğ�n�n artması hal�nde bu gazların kalabalık nüfuslu yerleş�m 
yerler�, tarım alanları ve doğal b�tk� örtüsü sahalarına yayılacağını, hem �nsan, 
hem de hayvan ve b�tk� yaşamı üzer�nde toplu ölümlere neden olab�leceğ�n� 
gösterm�şt�r. Yapılan araştırmalarda Gölcük volkan�zmasının uzun aralıklarla 
akt�f olduğu sonucu ortaya çıkması üzer�ne bu olasılığın gerçekleşmes� hal�nde 
nereler�n ve tahm�n� ne kadar �nsanın etk�leneceğ� ve nasıl önlemler alınması 
gerekt�ğ� Isparta şeh�r planı üzer�nde göster�lerek ortaya konulmuştur. 

Anahtar kel�meler: Isparta, Gölcük, afet, r�sk, volkan�zma 
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GİZEM SUDE PINAR

İLAYDA SİNEM HAVAN

ZEHRA NUR ERDOĞMUŞ

İRLANDA ORMAN SARMAŞIĞI İLE YAŞAM KALİTEMİZİ 
ARTIRIYORUZ!

Modern yaşamımızda hayatımızı kolaylaştırmaya yönel�k olarak 
gel�şt�rd�ğ�m�z teknoloj� unsurları b�z� çevreye düşman, betonlaşmaya mey�ll� 
ve doğal çevreden uzak tutturuyor h�ss� uyandırmaktadır. İnsanlık olarak 
hep�m�z bunun farkındayız. Ayrıca farkında olduğumuz b�r gerçek de teknoloj� 
kullanımı �le �stemeden, ortaya çıkan zararlardır. İnsanoğlu olarak bu zararları 
her da�m en aza �nd�rmeye çalışmaktayız. Bu çalışmalardan bazıları başarılı, 
bazıları �se başarısız olmaktadır. Bu doğrultuda b�z� en çok rahatsız eden 
çevresel olgu �se görsel ve etk�sel zararlardır.  

2013 yılındak� TMMOB Coğraf� B�lg� S�stemler� kongres�nde hava k�rl�l�ğ� 
parametreler�n�n CBS �le konumsal anal�z� yapıldığında bel�rl� alanlarda yığılma 
gösterd�ğ� ortaya konulmuştur. O halde modern yaşamın b�r gereğ� olarak 
ortaya çıkan akt�v�teler�m�z şeh�rlerde bell� alanlarda k�rlet�c�ler�n b�r�kt�ğ�n� ve 
bunun �se k�rl�l�k adaları ve buna bağlı ısı adaları ortaya çıkardığı sonucuna 
ulaştırmaktadır. B�zler de hava k�rlet�c�ler�n�n yığıldığı ve ısı adaları �le 
betonlaşma görüntüsünün ortaya çıkardığı bu çağın sorununa, sorumluluk 
anlayışına uygun olarak modern yaşamın ortaya koyduğu görsel ve hava 
kal�tem�z� artırmaya yönel�k y�ne ekoloj�k b�r çözüm sunuyoruz. Projem�zle hem 
çevrem�z� güzel göstermey� hem de hayatımızı kolaylaştıran teknoloj�k 
unsurların b�r takım zararlarını yok etmeye en azından azaltmayı 
amaçlamaktayız. 

İnsanın kurduğu şeh�rler, yaşamak �ç�n yaptığı evler ve ulaşım �ç�n yaptığı 
yollara bakınca �nşaat, beton ve asfalt meden�yet olarak gözükür. Eks�ğ�m�z 
estet�k anlayışımız (Keleş,2017) olarak �fade ed�lmekted�r. O halde battı çıktı 
olarak �fadelend�rd�ğ�m�z ya da köprü olarak tanımladığımız karayolu 
bölümler�n� daha estet�k b�r hale get�reb�l�r�z. Bunu yaparken de yaşam 
kal�tem�z� artırmış ve çevrey� de sürdürüleb�l�rl�k kavramına uygun olarak 
değerlend�rm�ş olacağız. 

Anahtar kel�meler: İrlanda Orman Sarmaşığı, Ekoloj�k Görünüş, Estet�k 
Şeh�r Görünüşü, Hava K�rl�l�ğ�, D�key Bahçe. 

CO-KART OYUNU İLE EĞLENCELİ COĞRAFYA

Oyun herkes tarafından sev�len b�r durumdur. Eğ�t�m hayatında oyun 
kullanıldığında öğrenc�ler mutlu olmaktadır. Öğrenc�ler� en sevd�ğ� oyun �le 
dersler�n �l�şk�lend�r�lmes� ders başarısını olumlu etk�lemekted�r. 

Coğrafya ders�nde öğrenc�ler �ç�n “Co-Kart” adlı oyun tasarlanmıştır. Bu 
oyun öğrenc�ler�n b�lg�ler� öğrenmes�n� kolaylaştırmak, öğren�lenler� 
pek�şt�rmek ve tekrar etmek, öğrenme eks�kl�kler�n� tesp�t ed�p g�dermek, 
kavram yanılgılarını düzeltmek amaçlarıyla yapılmıştır. Ders�n �şlenmes�n� 
daha eğlencel� b�r hale get�r�p öğrenc�ler�n derse karşı �lg�s�n� arttırmayı 
hedeflemekted�r. Oyunun hazırlanmasında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının (MEB) 
ortaöğret�m sürec�ndek� derslerde kullandığı müfredat ve kazanımlar d�kkate 
alınmıştır. Oyunun tasarlanmasında öncel�kle l�teratür taraması yapılmıştır. 
Daha sonra belge, kaynak anal�z� yapılmıştır. MEB temell� b�r oyun hazırlandığı 
�ç�n kaynak olarak MEB k�tapları kullanılmıştır. Bu şek�lde n�tel yöntem 
kullanılmıştır. Oyun yapıldıktan sonra ortaöğret�m kurumlarında öğrenc�lere 
uygulanarak alan çalışması yapılmıştır. Öğrenc�lere oyun �le �lg�l� anket 
çalışması yapılarak sayısal ver�lere ulaşılmış ve n�cel yöntem uygulanmıştır. 
Oyunun ders başarısına etk�s�n� ölçmek �ç�n ön test-son test çalışması 
yapılmıştır. Oyun �le �lg�l� coğrafya ve d�ğer branş öğretmenler� �le görüşme 
yapılmıştır.

Co-Kart oyunun ortaya konulması ve uygulanması sonrasında proje 
h�potezler�n� doğrulayacak sonuçlara ulaşılmıştır. Oyun öğrenc�ler ve 
öğretmenler tarafından sev�lm�şt�r. Oyun yoluyla eğlenerek coğrafya b�lg�ler�n� 
öğrenm�şlerd�r. Öğrend�kler�n� pek�şt�rmede, b�lg� yanlışlıklarını ve eks�kler�n� 
g�dermede etk�l� olmuştur. Aynı zamanda kavram yanılgılarının tesp�t 
ed�lmes�n� ve g�der�lmes�n� sağlamıştır. Türk�ye genel�ndek� öğretmen ve 
öğrenc�ler�n kullanab�leceğ� resm� b�r materyal hal�ne get�r�leb�l�r. Bu konuda 
MEB tarafından okullara yen� b�r materyal olarak tanıtımı yapılab�l�r.  

Anahtar kel�meler: Coğrafya, Oyun, Co-Kart, Öğret�m Yöntem ve 
Tekn�kler� 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TABANLI YAZIR MAHALLESİ 
TATLI SU ÇEŞMELERİ PH ANALİZİ

Konya �l� merkez �lçeler�nde ( Selçuklu-Meram-Karatay ) 5 ayrı su şebekes� 
bulunmaktadır. Bunlar �çme suyu, tatlı su, yağmur suyu, atık su ve mor şebeke 
hatlarıdır. 

İçme suyu şebekes�, şehr�n tüm �çme ve kullanma suyunu sağlayan 
şebeked�r. Tatlı su şebekes�, sokak çeşmeler�nden akan ve tatlı su �sm�yle 
adlandırılan kaynak sularını �leten şebeked�r. Yağmur suyu şebekes�, şehr�n 
yağmur sularının toplandığı ve uzaklaştırıldığı şebeked�r. Atık su şebekes�, 
şehr�n tüm atık sularının toplandığı ve uzaklaştırıldığı şebeked�r. Mor şebeke, 
arıtma tes�sler�nde arıtılan atık suların tekrar şehre döndürülerek yeş�l alanların 
sulandığı şebeked�r. 

Konya �l� merkez �lçeler�nde (Karatay-Meram-Selçuklu) yaklaşık 533 km 
tatlı su şebekes� bulunmaktadır. 5 ayrı kaynaktan alınan tatlı sular, bu şebeke 
aracılığıyla tüm sokak çeşmeler�ne �let�lmekted�r. 852 adet tatlı su çeşmes� 
mevcuttur. Halkımızın bu çeşmelerden sınırsız kaynak suyunu tem�n 
edeb�lmekted�rler. Yanlarında get�rd�kler� boş damacana veya değ�ş�k su kapları 
�le sularını doldurup evler�nde ve �şyerler�nde kullanmaktadırlar. 

Projede CBS ( Coğraf� B�lg� S�stemler�) yöntemler� kullanılarak, bel�rlenen 
alandak� tatlı su çeşmeler�n�n yer�, kaynağı ve bağlantı hatları tesp�t ed�lecekt�r. 
Her çeşmeden ve ana su kaynağından ayrı ayrı su örneğ� alınıp pH dereceler� 
laboratuvar ortamında tesp�t ed�lecekt�r. Tatlı suyun taşınması esnasında tatlı 
su çeşmeler�nde pH değ�ş�m� olup olmadığı varsa yaşanan değ�ş�m, har�ta 
üzer�ne �şaretlen�p sebepler� ve sonuçları değerlend�r�lecekt�r.   Proje alanı 
Selçuklu İlçes� Yazır Mahalles� �le sınırlıdır. Yazır Mahalles�'nde 18 adet tatlı su 
çeşmes� bulunmaktadır. Bu çeşmelere Meram İlçes�'nden yaklaşık 17 km 
uzaklıkta bulunan tatlı su kaynağından �let�m yapılmaktadır.  

Anahtar kel�meler: CBS, tatlı su, pH, kaynak, çeşme, değ�ş�m. 

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN AKDENİZ FOKUNUN (MONACHUS 
MONACHUS) ANTALYA'DA TANITILMASI VE KORUNMASI

Dünyada sayısı yaklaşık 750 c�varında  olan Akden�z fokunun nesl� tehl�ke 
altındadır. Akden�z fokunun dört öneml� yaşam alanından b�r� olan ülkem�z 
kıyılarında yaklaşık 100 b�rey; Antalya falezler�nde �se 5-6 fok yaşamaktadır. 
Akden�z foku sayısının g�derek azalmasında en öneml� etkenler hab�tat tahr�batı, 
ölümler, kast� öldürmeler, balık stoklarında azalma ve den�z k�rl�l�ğ�d�r. 

Projem�z�n amacı Akden�z fokunun Antalya’da tanınması,  korunması ve 
�nsanlarda farkındalık yaratılmasıdır. Tur�zm faal�yetler�, balıkçılık g�b� etk�nl�kler�n 
türe zarar vermeden daha duyarlı b�r şek�lde gerçekleşmes�n�n sağlanmasıdır. 
B�l�yoruz k� Akden�z fokuna zarar veren unsurlar Akden�z’e de zarar vermekted�r. Bu 
açıdan düşünüldüğünde projen�n uzak hedef� Akden�z’�n korunmasıdır. 

Bu amaç doğrultusunda öncel�kle l�teratür taraması yapılmış, konuyla �lg�l� 
uzmanlarla görüşülmüş ve eğ�t�mler alınmıştır. Antalya falezler�ndek� 
mağaralarda yaşayan Akden�z foku �ç�n en öneml� tehd�tler�n tekne turları, dalış, 
mağaralara g�r�lmes�, zıpkınla av olduğu görülmüştür. Antalya’da böyle nad�r b�r 
canlının yaşadığını b�len çok az �nsan olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda 
okulumuzda öğrenc� ve öğretmenlere sunumlar yapılmış, yaklaşık 2000 k�ş�de 
farkındalık yaratılmıştır. Konuyla alakalı kurumlara, tur tekneler�ne ve dalış 
f�rmalarına z�yaretler yapılmış ve b�lg� alınmıştır. Af�ş tasarımı yapılmış, yapılan 
çalışmalar sosyal medya kanallarından b�rçok �nsana ulaşmıştır. Projem�z devam 
etmekte olup  yapılması planlanan d�ğer faal�yetler �se şöyled�r; başka okullara 
sunumlar yapılması, fok dostu �şletme logo uygulaması, Falez Park’a Akden�z Foku 
heykel�, Çevre Fest�val�’nde stant açılmasıdır.

Uluslararası sözleşmeler ve ulusal kanunlarla koruma altına alınan bu türün 
varlığını sürdürmes� �ç�n denetlemeler artırılmalı, falezlerde yen� plaj yapımına 
�z�n ver�lmemel�d�r. Fok mağaralarına g�rmen�n yasak olduğunu bel�rten tebl�ğ 
kurum ve k�ş�lere beyan ed�lmel�, Akden�z fokunu korumanın Akden�z’� korumak 
olduğu unutulmamalıdır.  

Anahtar kel�meler: Akden�z foku, Monachus monachus, b�yoçeş�tl�l�k, 
koruma, Antalya 
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BERİL SADULLAHOĞLU

EKOLOJİK AYAK İZİ KONUSUNDA BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI: 
DÜNYA' YI ADIMLARKEN

İnsanoğlu temel �ht�yaçlarını da�ma doğadan elde edeb�ld�kler�yle 
karşılamıştır. Kend�n� gel�şt�rd�kçe �ht�yaçları da artan �nsanoğlu, Dünya 
nüfusunun da artması ve �ht�yaçların da sınırsızlığıyla �lg�l� olarak doğal 
kaynakları gün geçt�kçe daha çok kullanmaktadır, bu durum da en n�hayet�nde 
doğada tahr�bata yol açar ve b�rçok sorunu beraber�nde get�r�r. Kaynakların 
hızla tükenmes�, hava k�rl�l�ğ�, atık sorunu, hava, su, gürültü, görüntü k�rl�l�kler� 
g�b�… Bunu engellemek ya da söz konusu zararı en aza �nd�rmek y�ne 
�nsanoğlunun el�nded�r. Bunun �ç�n de öncel�kle �nsanların bu konularda 
b�l�nçlenmes� gerek�r. Dünya’yı Adımlarken projes�nde de kabaca �nsanın 
doğadak� �z� olarak tanımlayab�leceğ�m�z “ekoloj�k ayak �z�” hakkında �nsanların 
b�l�nçlend�r�lmes� ve farkındalık oluşturulması amaçlamıştır.   Proje ürünler�n�n 
tasarımında Adobe Illustrator adlı tasarım programı, T�nkercad adlı 3D tasarım 
programı ve Appy Bu�ld�ng  adlı karekod- andro�d programı kullanılmıştır. Söz 
konusu programlarda oyun aşama aşama hazırlanmıştır.  B�lg�ler, kavramlar ve 
har�tanın kullanıldığı �çer�k oyunlaştırılmış ve b�r b�l�nç oluşturulmak 
�stenm�şt�r. Oyun terc�h ed�lmes�n�n neden� �nsanların d�kkat�n� çekmes� ve 
öğrenmey� daha zevkl� hale get�recek olmasıdır.  Coğrafya ve Sosyal B�lg�ler 
kazanımları �ncelenerek kazanımlarla oyun arasında �lg� kurulmuştur. 
Böylel�kle öğretmenler�n ders ya da ders dışı etk�nl�klerde ya da a�leler�n evde 
etk�nl�k planlarında yararlanab�lecekler� b�r oyun tasarımı üzer�nde çalışılmıştır. 
Öğrenc�ler�n oyunla daha kalıcı ve key�fl� öğrend�ğ� öngörüsünden ve 
deney�m�nden hareket eden eğ�t�mc�ler �ç�n örnek teşk�l edecek b�r projed�r. 

Anahtar kel�meler: Ekoloj�, ekoloj�k, ayak �z�, coğrafya, sosyal b�lg�ler, 
har�ta, karekod, eğ�tsel oyun 

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN YAYA ALT GEÇİTLERİNİN 
İNCELENMESİ: ALANYA ÖRNEĞİ

Şeh�r merkezler�nde araç traf�ğ�nde olduğu g�b� yayaların da en hızlı ve en 
güven�l�r şek�lde ulaşımının sağlanması modern şeh�rc�l�ğ�n vazgeç�lemez 
öncel�ğ� olmalıdır. Mekan üzer�ne kondurulacak her çalışma ürünü orada 
yaşayan �nsanların mutluluğunu esas almalıdır.Şeh�rlerde kamuya a�t 
mekanlarda düzenlemeler yapılırken coğraf� koşullar  mutlaka d�kkate 
alınmalıdır. Alanya tar�h� dokusu,gen�ş kumsalları �le Türk�ye’n�n en gözde 
tur�zm merkezler�nden b�r�d�r. Alanya �lçe sınırları �çers�nde 82 adet yaya alt 
geç�d� bulunmaktadır. B�z projem�zde Alanya kent merkez�nde çevre yolu 
üzer�nde bulunan yaya alt geç�tler�n�n durumunu değerlend�rmeye aldık. 
Jeomorfoloj�k koşullar ve �kl�m koşullarının yaya alt geç�tler�n�n yapımında çok 
d�kkate alınmadığı görülmüştür. Araz�n�n dağlık ve engebel� olması çevre 
yolunun kuzey�nde eğ�m�n an�den artması alt geç�tler�n yapımında sıkıntılara 
neden olmuştur. Bu nedenle Türk standartlarının bel�rled�ğ� kr�terlere uygun b�r 
yapılaşma ortaya konamamıştır. Yaya alt geç�tler�n�n  büyük çoğunluğunda 
g�r�ş kısımları dar,merd�venler� d�k,ışık kaynağı ve tem�z hava koşulları 
yeters�zd�r. Yaya alt geç�tler�n� aydınlatan ampüller�n sık sık patlatılması, 
duvarlara yazılan argo sözler ve tem�zl�kler�n�n yeterl� yapılmaması d�ğer 
sorunlardan bazılarıdır.

B�z projem�zde yaşanan sorunları ve çözüm öner�ler�n� sunmayı amaçladık. 
Alt geç�tler� kullanmak durumunda kalan �nsanlar üzer�nde başta güvenl�k 
olmak üzere sosyal ve ps�koloj�k sorunların yaşanmasına neden olduğunu 
gördük. Konu kapsamında farklı yaş ve c�ns�yet gruplarını kapsayan b�r anket 
çalışması yaptık. Anket sonuçları graf�klerle göster�lm�şt�r. Graf�k sonuçlarına 
göre çözüm öner�ler� sunulmuştur. 

Anahtar kel�meler: Coğrafya, şeh�r,  alt geç�t
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OKULLARIN COĞRAFİ DAĞILIŞININ ANALİZİ 

Bu araştırmanın amacı, coğrafyanın temel �lkeler�n� kullanarak okulların 
dağılışını, bu dağılışın sebep ve sonuçlarını �ncelemek, bu dağılışın sebep ve 
sonuçları arasında bağıntılar kurarak anal�z etmek ve ortaya çıkan sorunlara yen� 
çözüm öner�ler� get�rmekt�r.  

Bu çalışmada bu çalışmaya konu olan alandak� �lkokul, ortaokul ve �mam hat�p 
ortaokullarının coğraf� dağılışı ve kanunda bel�rt�len yürüyüş mesafeler� tesp�t 
ed�lmeye çalışılmıştır. Okullarda görev yapan öğretmenler�n ve vel�ler�n öğrenc� 
serv�s� uygulaması ve okulların eve uzaklığı arasındak� �l�şk� ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Araştırmamızda �k� aşamalı b�r yöntem �zlenm�şt�r. Öncel�kle 
araştırma alanında bulunan okulların lokasyonlarını bel�rlemek ve kanunda 
yürüyüş mesafes� olarak bel�rt�len 500 metrey� göstermek �ç�n ArcGIS 10.3.1 CBS 
programı �le bufferlarla �şaretl� har�talar hazırlanmıştır. Bu har�taların hazırlanması 
�ç�n Selçuklu Beled�yes�nden 1/5000 ölçekl� Konya İl� Nazım İmar Planı alınmış ve 
altlık olarak kullanılmıştır. Daha sonra bu plan üzer�ne ArcGIS 10.3.1 CBS programı 
kullanılarak ve Google Earth Pro ve Google Maps uygulamalarından da 
faydalanılarak har�talar oluşturulmuştur. 

Araştırmamızın �k�nc� aşamasında n�cel ver�ler�n toplanması �ç�n l�teratür 
taraması yapılmış, öğretmen ve vel�ler�n okul mesafeler� ve serv�s uygulamaları �le 
okul büyüklükler� hakkındak� düşünceler�n� tesp�t etmek �ç�n b�r anket 
oluşturulmuştur. Oluşturulan anket �le �lg�l� olarak uzman görüşü alındıktan sonra 
�z�nler alınıp anket uygulaması yapılmıştır. Elde ed�len ver�ler SPSS 23.0.  (Stat�cal 
Package for the Soc�al Sc�ences) �le �ncelenm�şt�r. 

Çalışma sonucunda okulların, halkın öneml� b�r kısmı �ç�n, yürüyüş mesafes� 
dışında kaldığı, öğretmen ve vel�ler�n mahalle �çler�nde küçük okullar �sted�ğ�, 
yakın okul olursa vel�ler�n çocuklarını yürüyerek okula göndereceğ� bunun çevre ve 
ekonom� açısından ülkem�z�n menfaat�ne olacağını tesp�t ett�k. 

Anahtar kel�meler: Okul dağılımı, CBS, öğrenc� serv�s�, ulaşım coğrafyası 
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DEDEMİN NİNEMİN OYNADIĞI OYUNLAR: GELENEKSEL ÇOCUK 
OYUNLARININ ÇOCUKTA DEĞER OLUŞUMUNDAKİ ÖNEMİ 

ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu araştırmada temel amacımız; geleneksel olarak esk�den dedeler�m�z�n n�neler�m�z�n 
çocukluklarında oynadığı ve yörem�ze a�t esk� b�l�nmeyen çocuk oyunlarını ortaya çıkarmaktır. 
Araştırmamızda konu olan Antalya'da esk�den oynanan ve günümüzde fazla b�l�nmeyen “Kömbeç, Tokaç 
Topu ,Yüzük Saklama,Elden �p alma, ıstılı taş  ve aşık oyunu ” g�b� geleneksel  çocuk oyunlarını yen�  
nes�llere  tanıtmak,   ve geleneksel oyunların o dönem bu oyunları oynayan çocuklarımıza   kazandırdığı 
değerler� bel�rlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmayla Antalya'nın zeng�n kültürünün gelecek kuşaklara 
aktarılması ve unutulmaması sağlanacaktır. Ayrıca çocuklarımıza geleneksel çocuk oyunlarımızı 
hatırlatıp bu oyunları tekrar canlandırarak çocuklarımıza değer aktarımının sağlanmasına katkı 
sağlayacağı amaçlanmıştır. 

     Araştırmamızda öncel�kle l�teratür taraması yapıldı. Yapılan l�teratür taramasında daha çok 
oyunların çocukların ps�koloj�k, sosyal ve kültürel gel�ş�mler�ne katkısının �ncelend�ğ� ancak değerler 
eğ�t�m�nde ve değer aktarımında oyunların kullanılması konusunda çalışmaların çok yeters�z kaldığı 
tesp�t ed�ld�. Özell�kle Antalya yöres�ne a�t tesp�t ett�ğ�m�z beş geleneksel oyuna h�çb�r kaynakta 
rastlanılmadı. Araştırmamızda l�teratür taraması dışında ver� toplama tekn�ğ� olarak anket, mülakat, 
tekn�kler�nden yararlanılmıştır. Araştırmamız Antalya �l� Muratpaşa �lçes�nde eğ�t�m gören yaşları 12 �le 
18 arasında değ�şen öğrenc�ler� kapsamaktadır. Araştırmamızda b�r� ortaokul ve b�r l�se olmak üzere �k� 
okul çalışma grubu olarak bel�rlenm�şt�r. Anket�m�ze bu okullardan bas�t tesadüfî örneklem yoluyla 
bel�rled�ğ�m�z farklı yaş ve c�ns�yetlerden 268 öğrenc� katılmıştır. Ayrıca  örneklem grubumuz �ç�nde yer 
alan öğrenc�ler�m�ze geleneksel çocuk oyunları konulu etk�nl�k uygulanmış ve gruba çeş�tl� oyunlar 
oynatılmıştır. Etk�nl�k sonrasında geleneksel çocuk oyunları konulu etk�nl�ğ�ne katılan öğrenc�lerde 
etk�nl�k önces� ve sonrası geleneksel çocuk oyunları hakkındak� duygu ve düşünceler�ndek� değ�ş�m� 
bel�rlemek amacıyla �k�nc� b�r anket uygulanmıştır. Yaşları 60 ve üzer� olan b�reylerle çocukluklarında 
oynadıkları geleneksel oyunlar hakkında görüşmeler yapılmıştır. Toplanan b�lg�ler SPSS ve Excel 
programlarıyla graf�ğe dönüştürülüp anal�z ed�lm�şt�r.  

Araştırmamızın sonucunda örneklem grubumuz �ç�nde yer alan öğrenc�ler�n büyükler�nden çel�k 
çomak, körebe, saklambaç, dokuztaş �s�ml� oyunları duydukları görülmüştür. Adı geçen oyunlar �ç�nde 
çel�k çomak, beş taş g�b� oyunlar ülkem�z�n hemen hemen her yer�nde b�l�nen ve oynanan oyunlardır. 
Ancak tokaç topu,  kömbeç yüzük saklama ve elden �p alma oyunlarının çok fazla k�mse tarafından 
b�l�nmeyen ve Antalya yöres�ne özgü oyunlar olduğu söyleneb�l�r. Ayrıca örneklem grubumuzu oluşturan 
öğrenc�ler�n büyük çoğunluğunun geleneksel çocuk oyunlarını h�ç oynamadıkları bel�rlenm�şt�r. 
Yaptığımız araştırmanın sonunda unutulan geleneksel çocuk oyunlarımızın çocuklarımız tarafından 
daha yakından tanınması ve değerler eğ�t�m� çalışmalarında geleneksel çocuk oyunlarımızdan daha 
etk�n olarak yararlanılması �ç�n bazı öner�ler gel�şt�r�lm�şt�r. Özell�kle �lk ve ortaokullarda beden eğ�t�m� 
dersler�nde geleneksel çocuk oyunları oynatılarak çocukların geleneksel çocuk oyunları hakkındak� b�lg� 
ve b�l�nç düzeyler�n�n arttırılması sağlanmalıdır.Değerler eğ�t�m� çalışmalarında mutlaka geleneksel 
oyunlarımızdan yararlanılmalıdır.

Anahtar kel�meler: Değer, Değerler Eğ�t�m�,Değer Aktarımı, Geleneksel Çocuk Oyunu 

BİLGİSAYAR OYUNUYLA DEĞERLER EĞİTİMİ

Okuldak� rehberl�k ders�nde öğretmenler�m�z değerler eğ�t�m� konusunu 
�şl�yor. Her b�r değer anlatılıyor ve bu değerle �lg�l� b�r h�kâye okunuyor ya da 
v�deo �zlen�yor ancak herhang� b�r değer �şlend�kten sonrak� hafta arkadaşlarım 
daha önce �şled�ğ�m�z değerler� hatırlamakta zorlanıyordu. Değerler�n 
tamamını ve ne �fade ett�kler�n� hatırlamak �se daha zor oluyordu. 
Arkadaşlarımla aramızda sürekl� b�lg�sayar oyunları �le �lg�l� konuşuyoruz. 
Özell�kle oyunlardak� görevler ve yabancı b�r d�lde olmasına rağmen ter�mler 
çok kolay hatırlanab�l�yor. Ben de oyunların bu özell�kler�nden yararlanarak 
değerler eğ�t�m�nde kullanılan ter�mler� b�rer görev hal�ne get�rerek bunları 
oyun �çer�s�nde anlatmanın daha kolay olacağını düşündüm. Bu amaçla daha 
önceden kullanmaya başladığım Un�ty oyun motorunda amacıma uygun b�r 
oyun tasarlayıp tasarlayamayacağımı �nternettek� arama motorları aracılığı �le 
araştırdım. Daha önce 2D oyunlarla �lg�l� araştırma yapmış ve b�r 2D oyun 
tasarlamıştım. Özell�kle YouTube ve Udemy aracılığı �le eğ�t�m v�deolarını 
�zleyerek 3D b�r oyun tasarlanab�leceğ�n� fark ett�m. Zaten arkadaşlarım da 
genel olarak 3D oyunlar oynuyordu. Böylece gerekl� senaryoları oluşturup 
�ht�yacım olan modeller� ücrets�z model sağlayan Un�ty Asset Store aracılığı �le 
bularak amacıma göre değ�şt�rd�m. Senaryoda bulunan eylemlerle �lg�l� 
kodlamaları yaparak uygulamayı tamamladım.

Anahtar kel�meler: Değerler eğ�t�m�, un�ty, oyun, rehberl�k
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HÜSEYİN TAHA BİLGİÇ

Danışman : DURSUN AYKULDanışman : HALİL İBRAHİM KABADAYIProje No: 3 Proje No: 4

UMUT ÇAĞRI ÇETİN

FATİH MEHMET EREL

DEĞERLİ KODLARIM

Geçm�şten günümüze kadar varlığını koruyan ve toplumuma yol gösteren en 
öneml� etkenlerden b�r�s� değerler eğ�t�m�d�r. Okulönces� çağdan başlayarak tüm 
eğ�t�m-öğret�m dönemler�nde �ht�yaç duyduğumuz b�r kaynaktır. Atalarımızın 
da söyled�ğ� g�b� “Ağaç yaş �ken eğ�l�r” atasözüyle �lkokul çağlarından �t�baren 
b�reyler eğ�t�lmeye, her türlü b�lg�yle yoğrulmaya elver�şl�d�r. Bu nedenle 
çocuklara ver�lecek olan değerler eğ�t�m�n�n küçük yaşta ve zamanımızın 
teknoloj�k araçları kullanılarak ver�lmes� gerekmekted�r. Ancak günümüz �lkokul 
çağındak� b�reyler�n çoğunluğu erken yaşlarda b�l�ş�m teknoloj�ler� �le 
karşılaşmaya başlamakta ve olumsuz yaşantılarıyla yüz yüze kalmaktadır. Bu 
projede öğrenc�ler�n b�l�ş�m teknoloj�ler�n olumlu yönde kullanarak alternat�f ve 
eğlencel� b�r değerler eğ�t�m� sürec� oluşturmak �ç�n Scratch kodlama programı 
kullanarak “Değerl� Kodlarım” �s�ml� b�lg�sayar oyunu yazılımı yapmak temel 
amacımızdır. Yazılımla gel�şt�r�len oyun doğrultusunda öğrenc�ler hem 
eğlenecekler hem de değerler�n� keşfedecek ve farkındalık sağlanacaktır. Bu 
amaç doğrultusunda Burdur �l� Merkez �lçes�ne bağlı �lkokul ve köy �lkokulunda 
öğren�m gören gönüllülük esasıyla bel�rlenen 60 öğrenc� uygulama sürec�ne 
dah�l olmuştur. Uygulama önces�nde öğrenc�lere öntest, uygulama sonrasında 
sontest uygulanmıştır. Ayrıca uygulama yönel�k öğrenc�ler arasından random 
olarak seç�len �k� ayrı okuldan 5'er toplam 10 öğrenc� �le odak grup görüşmes� 
yapılmıştır. Görüşme sonuçları anal�z ed�lerek kodlanmıştır. Araştırmanın 
uygulama sınıflarının öğretmenler�nden de gözlem değerlend�rmeler� alınmıştır. 
Uygulanan görüşme, gözlem, öntest ve sontest sonuçları anal�z ed�lerek 
raporlaştırılmıştır.  

Araştırmada çalışma desen� olarak Karma Araştırma yöntemler� �çer�s�nde 
yer alan eş zamanlı karma model kullanılmıştır. Öğrenc�lerden elde ed�len ver�ler 
anal�z ed�ld�ğ�nde değerler eğ�t�m�ne karşı öğrenc�ler�n b�lg�ler�n�n ve 
farkındalıklarının arttığı görülmüştür. Böylece “İlkokul 3. sınıf sev�yes�ndek� 
b�lg�sayar oyunları �le yapılan değerler eğ�t�m� uygulaması öğrenc�ler üzer�nde 
merak ve �stek uyandıracaktır.” H�potez�m�z doğrulanmıştır. 

Anahtar kel�meler: Değerler�m�z, B�l�ş�m, Kodlama, Oyun. 

DEĞERLİ DERS KİTAPLARIM

Bu çalışma, L�se Öğrenc�ler� Araştırma Projeler� Yarışması “2019 Yılı Çağrı 
Duyurusu” başlığı altında bel�rt�ld�ğ� g�b� araştırmaya dayalı olarak hazırlanmış, 
tamamlanmış ve raporlandırılmıştır. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığımızın tüm sınıf 
sev�yeler�nde öğret�m programlarına öncel�kl� olarak yerleşt�rm�ş olduğu değerler 
eğ�t�m� kazanımlarının �çer�ğ� bazı derslerde doğrudan, bazılarındaysa dolaylı olarak 
yer almaktadır.  

Bakanlığımız tarafından 2017–2018 eğ�t�m-öğret�m yılı �t�bar�yle yen�lenen 
öğret�m programlarında �lköğret�m-ortaöğret�m düzey�ndek� öğrenc�ler�n 
toplumun duygu, �nanç, öncel�k ve değerler�n�n farkında olması amaçlanmış; 
m�llî–manevî değerler� özümsemeler� yönünde çalışmalar yapılmıştır. Yen�lenen 
müfredatlara göre ders k�taplarında zorunlu olarak yer alması gereken 10 değer 
bel�rlenm�şt�r. Bunlar: Adalet, dostluk, dürüstlük, özdenet�m, sabır, saygı, sevg�, 
sorumluluk, vatanseverl�k ve yardımseverl�kt�r.  Araştırmada; M�llî Eğ�t�m 
Bakanlığımız tarafından ortaöğret�m öğrenc�ler�ne ücrets�z olarak dağıtılan 10. Sınıf 
Türk D�l� ve Edeb�yatı, Tar�h, B�yoloj� ve Matemat�k ders k�taplarındak� ün�teler�n 
�çer�ğ�nde yer alan konuların m�llî–evrensel hang� değerlerle �l�şk�lend�r�ld�ğ�n� 
araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada doküman �ncelemes� yöntem� kullanılmıştır. 
Doküman �ncelemes�, "araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında b�lg� 
�çeren yazılı materyaller�n anal�z�n� kapsar" (Yıldırım ve Ş�mşek, 2005, s.187). Ayrıca 
çalışmada ver�ler, n�cel ver� toplamaya temel oluşturmak üzere n�tel ver� toplama 
araçlarından anket yöntem�yle desteklenm�şt�r. Araştırma �ç�n ortaöğret�m 
öğrenc�ler�nden bel�rlenen çalışma grubunun %44.1'�n� kız, %55.9'unu erkek 
öğrenc�ler oluşturmuştur. Kullanılan yöntem–tekn�kler�n ışığında ve çalışmanın 
sınırlılıkları da göz önünde bulundurularak bulgulara göre 10. Sınıf Türk D�l� ve 
Edeb�yatı, Tar�h, B�yoloj� ve Matemat�k ders k�taplarındak� ün�teler�n �çer�ğ�nde yer 
alan konuların bakanlığımızca hazırlanan öğret�m programlarında da bel�rt�ld�ğ� 
üzere m�llî–evrensel değerlerle �l�şk�lend�r�ld�ğ� sonucuna ulaşılmıştır. 

İncelenen dört ders k�tabında �çer�k konularıyla en çok �l�şk�lend�r�len üç değer; 
“sevg�, kültürel değerler� korumak ve yardımlaşma” olarak tesp�t ed�lm�şt�r.  

Anahtar kel�meler: Değer, Değerler Eğ�t�m�, 10. Sınıf Ders K�tapları 
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AHMET CAN KALAYCI

EBUBEKİR İSMET AVCI

Danışman : ALİYE BOZOKProje No: 5 Proje No: 6

MUHAMMED İBRAHİM GÖKKAYA

AHMET SAĞLAM

GENÇLERDE EMPATİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 
SİGARA KULLANIMININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALI 

BİR ÇALIŞMA

 Toplumsal ve b�reysel �l�şk�ler�n sağlıklı yürümes� �ç�n k�ş�ler�n b�rb�rler�n� �y� 
anlayarak davranışlarını ona göre serg�lemeler� gerek�r. İnsana bu konuda yardımcı 
olab�lecek en büyük değer empat�d�r. Empat�, b�r k�ş�n�n kend�s�n� karşısındak�n� 
yer�ne koyarak olaylara onun bakış açısını anlayarak bakması, o k�ş�n�n duygularını 
ve düşünceler�n� doğru anlaması ve k�ş�n�n duygusal deney�mler�n� paylaşarak 
h�ssetme sürec�d�r. Bu çalışmada yapılandırmacı eğ�t�m yaklaşımıyla sınıf dışı b�r 
etk�nl�k olarak l�se öğrenc�ler�n�n KOAH  hastalarını z�yaret� gerçekleşt�r�lm�şt�r.  
Hastalığın başlıca r�sk faktörünün s�gara �ç�m� olması dolayısıyla katılımcılar üç 
farklı l�se türünde öğren�m gören ve s�gara �çen öğrenc�lerden oluşturulmuştur.  
Yapılan z�yaretlerle amacımız;  l�se öğrenc�ler�n�n empat� becer�ler�n�n  artıp 
artmadığını gözlemlemek, gençler�n empat� becer�ler�n� gel�şt�receğ� 
varsayımından yola çıkarak, s�gara kullanma davranışına  etk�s�n�n hang� yönde 
olacağını araştırmaktır. 

Çalışmada “Empat� Eğ�l�m Ölçeğ� ve Karar Verme Denges� Ölçeğ�” katılımcılar 
üzer�nde z�yaret önces� ve sonrası şekl�nde değ�ş�m durumunu tesp�t edeb�lmek �ç�n 
�k� kez uygulanmıştır. Ver�ler graf�kleşt�r�lerek  z�yaret önces� ve sonrası 
karşılaştırılmaları yapılmıştır. S�gara �çen l�se öğrenc�ler�n�n s�gara �çmeler� 
sebeb�yle hasta olan k�ş�lere yönel�k gerçekleşt�rd�kler� z�yaret, öğrenc�ler�n 
duygusal boyutta çıkarımlarda bulunmalarını ve empat� duygularını 
gel�şt�rmeler�n� sağlamış oldu. S�garayı bırakma n�yetler�nde ve kararlılıklarında 
olumluya doğru artan değ�ş�m gözlend�. Bell� sayıda öğrenc�n�n �se s�garayı 
bırakma kararı aldığı gözlend�. 

Yapılandırmacı eğ�t�m kapsamında b�r uygulama olarak gençler�n akt�f 
öğrenme sağlayab�lecekler�  sınıf dışı ortamlara z�yaretler� gerçekleşt�r�l�rse 
öğrenc�ler�n empat� duygularının gel�şmes�nde olumlu etk�ler� olacaktır. Bazı 
seçmel� dersler kapsamında bu tür etk�nl�kler müfredat programlarına dah�l 
ed�leb�l�r. Sağlık Bakanlığı ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı arasında b�r protokol 
oluşturularak sağlığı �z�n veren eğ�t�m gönüllüsü hastaların, hastanelerde kısa 
sürel� öğrenc� z�yaretler� �le düzenl� eğ�t�m vermeler� sağlanab�l�r. 

Anahtar kel�meler: Empat�, KOAH, S�gara, Karar verme  

AİLE DEĞERLERİMİZİN KAZANIMINA VE ÖĞRENCİLERDE 
İNTERNET BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEYE YÖNELİK AİLE İÇİ 

ETKİNLİK PROGRAMI MODELİ

Bu araştırmanın amacı, Türk a�le kültüründe değerler�m�z�n kaybed�ld�ğ� 
gerçeğ�nden hareketle öğrenc�ler�n �nternete harcadığı zamanı a�leler�yle 
geç�reb�lecekler� b�r program gel�şt�r�p araştırma grubu dah�l�ndek� a�lelerle 
uygulanmasını sağlamak, program öğrenc� ve a�leler�yle b�rl�kte uygulandığında 
öğrenc�n�n �nternete ayırdığı zamanı azaltıp azaltmadığını ölçmekt�r.Araştırmanın 
evren�n� b�r l�sedek� 30 öğrenc� ve a�leler� oluşturmaktadır. Amaca yönel�k olarak 
a�leler�n tüm a�le fertler�yle b�rl�kte uygulayab�leceğ� b�r program gel�şt�r�lm�ş, 
programın uygulanmasından önce ve sonra öğrenc�ler üzer�nde Teknoloj� Bağımlılığı 
Ölçeğ�, A�le Değerlend�rme Ölçeğ�, K�ş�sel İnternet Kullanım B�lg� Formu ölçekler� 
uygulanmıştır.  

Araştırma ver�ler�, öğrenc�ler üzer�nde uygulanan  ölçeklerdek� programın 
uygulama önces� ve sonrası yüzdel�k farkları karşılaştırılarak elde ed�lm�şt�r. A�le 
�ç�nde tüm a�le fertler�yle programda bel�rlenen etk�nl�kler uygulandığında key�fle 
geç�r�lm�ş b�rl�ktel�kler�n öğrenc�n�n �nternet bağımlığını azaltmaya yönel�k etk�s�n�n 
olup olmadığı, a�le bağlarında güçlenme get�r�p get�rmed�ğ� ölçülmek �stenm�şt�r. 
A�leler�n programı uygulama düzeyler�n� ve süreler�n� bel�rlemeye yönel�k,  a�leler�n 
dolduracakları A�le Etk�nl�k Programı Raporları oluşturulmuştur. Araştırmada elde 
ed�len ver�ler�n anal�z�nde yüzdel�k değerler ve graf�k görseller� kullanılmıştır. 
Araştırma bulgularına göre, günde ortalama 3- 4 saat�n� �nternet kullanımına 
ayırdığını bel�rten öğrenc�ler�n oranı yüzde 50 �ken A�le İç� Etk�nl�k Programının 
uygulanmasından sonra yüzde 21 oranına düştüğü, program uygulandığında a�le 
�l�şk�ler� bağlarının da güçlend�ğ� sonuçları elde ed�lm�şt�r. 

Araştırma sonunda A�le İç� Etk�nl�k Programı Model�n�n gel�şt�r�lmes� öner�lm�ş 
ve model detaylandırılmıştır. Resm� web s�tes�n�n de olması öner�len bu model�n 
benzer a�le eğ�t�m� etk�nl�kler�ne göre en öneml� avantajı evde ve a�len�n bel�rled�ğ� 
saatlerde tüm a�le b�reyler� �le uygulanab�l�r olmasıdır. A�leler�n uygulamasını 
sağlamaya yönel�k özend�r�c� çalışmalar yapılırsa, �nternet bağımlısı gençler�n sanal 
ortamlarda geç�recekler� zamanların yer�ne a�leler�yle paylaşım �ç�nde olacağı,  a�le 
kültürü değerler�m�zde yen�den kazanımların gerçekleşeceğ� öngörülmüştür. 

Anahtar kel�meler: İnternet Bağımlılığı, A�le Kültürü Değerler�, A�le İç� Etk�nl�k 
Programı 

Danışman : ALİYE BOZOK
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DENİZ MERT ERTURGUT

GÖKTUĞ ÜNÜVAR

Danışman : MUSTAFA KANBAŞDanışman : ÖZLEM DİNÇTÜRKProje No: 7 Proje No: 8

AYŞE MÜBERRA BOYDAK

SEDA NUR YAYCI

DEĞERLERİMİ CANLANDIRIYORUM

   Bu araştırma drama �le değerler�m� canlandırıyorum etk�nl�ğ� �le ver�lecek 
eğ�t�m�n ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n değerler�m�z� öğrenmes�ndek� etk�s�n� 
bel�rlemekt�r. Araştırma ek�b� öncel�kle bu alanda konu �le �lg�l� l�teratür 
taraması yapmıştır. Daha sonra değerler�m� canlandırıyorum etk�nl�ğ� �ç�n 
drama hazırlamıştır. Araştırma model� olarak n�cel araştırma yöntemler�nden 
öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu yöntemle 
Konya �l� Karatay �lçes�nde b�r ortaöğret�m okulunda seçk�s�z örneklemle 5. 
sınıflardan 30 k�ş�l�k deney ve 30 k�ş�l�k kontrol grubu oluşturulmuştur. 
Araştırmada çalışma grubunun �k�  şubes�nde toplam 60 öğrenc� 
bulunmaktadır. Grupların öntestten aldıkları puanlarla b�rb�rler�ne denk 
gruplar oldukları tesp�t ed�lm�şt�r. Testler�n puanlarını bel�rlemek �ç�n 25 
soruluk çoktan seçmel� değerlend�rme ölçeğ� hazırlanmıştır. Deney ve kontrol 
gruplarına eğ�t�m uygulanmadan önce öntest ve eğ�t�m uygulandıktan sonra 
sontest yapılmıştır. Testlerden alınan ver�ler SPSS programına �şlenm�ş ve 
ver�ler bu programla anal�z ed�lm�şt�r. Yapılan anal�zlerde sonuç olarak; kontrol 
grubu öğrenc�ler�n�n geleneksel yöntemle ver�len değerler eğ�t�m�nden sonrak� 
sonuçla dramayla değerler�m� canlandırıyorum etk�nl�ğ� uygulanarak eğ�t�m 
ver�len deney grubunun sonundak� sonuç arasında anlamlı b�r fark olduğu 
tesp�t ed�lm�şt�r.  Bu araştırma sonucunda dramayla değerler�m� 
canlandırıyorum etk�nl�ğ�n�n öğrenc�ler�n değerler�m�z� öğrenmes�nde daha 
etk�l� olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kel�meler: Değerler, Değerler eğ�t�m�, Değerler�m� 
canlandırıyorum, Drama, Geleneksel yöntem.  

DEĞERLERİMİZLE FİLİZLENEN BEYİNLER

Bey�n gücü b�r ülken�n m�ll� sermayes�d�r. Küreselleşme �le hareketl�l�ğ�n 
kolaylaştığı günümüzde bedenen, sanal veya g�zl� bey�n göçü, kök ülke 
açısından c�dd� boyutlarda b�r değer kaybıdır. Değerler eğ�t�m�yle temeller� 
sağlam b�reyler ve toplumlar oluşturarak bu kaybı önlemek son derece 
öneml�d�r. Ülkem�z�n maruz kaldığı bey�n göçü hakkında araştırma yapmak, 
bey�n göçünün önlenmes� ve �ler�de yaşanacak olası göçler� ters�ne çev�rmek 
�ç�n sosyal g�r�ş�mc�l�k hareket� başlatmak temel amacımızdır. Ortaöğret�m 
öğrenc�ler� yakın gelecekte yükseköğret�me başlayacak ve b�rkaç yıl sonra 
eğ�t�m amacıyla yurt dışına g�deb�lecek k�tley� oluşturmaktadır. Proje 
kapsamında bu hedef k�tlen�n farkındalık kazanmaları �ç�n kök değerler�m�z ve 
bey�n göçü kavramlarının �l�şk�lend�r�ld�ğ�; �şb�rl�ğ�ne dayalı atölye çalışmaları 
ve akran eğ�t�m� temell� eğ�t�m programları gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

Projede n�tel ve n�cel araştırma tekn�kler�n�n b�rl�kte kullanıldığı karma 
araştırma model� uygulanmıştır. Okul bünyes�nde 40 öğrenc�den oluşan “Kalem 
ve Kadraj, Tılsımlı Sesler, Yen�l�kç� Dokunuşlar, D�j�tal” �s�ml� dört atölye 
kurulmuştur. Atölye çalışmaları ve l�teratür b�lg�ler� ışığında “Bey�n Göçü ve 
Değerler�m�z” konulu eğ�t�m programı hazırlanarak sınavla öğrenc� alan 4 
ortaöğret�m kurumunda 10. sınıf öğrenc�ler�ne uygulanmıştır. Toplamda 345 
öğrenc�ye ulaşılmıştır. Atölye ve okul uygulamalarında öz değerlend�rme, b�lg� 
formu öntest ve sontest anketler� �le odak gurup görüşmeler� ve gözlemler, ürün 
�çer�kler� ver� toplama aracı olarak kullanılmış ve anal�zler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

Atölye çalışmaları değerler�n yaşatıldığı ve parlatıldığı ortamlar olmuştur. 
Atölye ve eğ�t�mler sonucu ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n bey�n göçü ve türler� 
hakkındak� b�lg� düzeyler� artmış, konunun ülkem�z açısından önem� 
kavranmış, vatanseverl�k değer� başta olmak üzere kök değerler�m�z �le 
�l�şk�lend�r�lm�şt�r. Ülkem�z�n kalkınması ve aydınlık yarınları �ç�n bu tür 
programların sürekl�l�ğ� olması gerekmekted�r.

Anahtar kel�meler: Bey�n Göçü, Değerler Eğ�t�m�, Kök Değerler, Atölye, 
G�r�ş�mc�l�k
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Danışman : ÇAĞLAR URUNCAProje No: 2Danışman : MUSTAFA BULUTProje No: 1

BUKET NUR KOCABUNAR

İSMAİL ÇİÇEK

FATMA NUR UÇAR

EMİN SAMİ GENÇ

SAHTE BİLİM: ASTROLOJİ

Ülkem�zdek� f�z�k eğ�t�m�ne odakladığımızda günümüzün en güncel ve en 
öneml� konularından b�r� olan Astronom� b�l�m�ne gereken önem�n ver�lmemes� göze 
çarpmaktadır. Günümüzde belk� gereken değer� tam olarak bulamayan bu b�l�m h�ç 
kuşkusuz geleceğ�m�z� şek�llend�rmeye aday en öneml� b�l�m dallarından b�r�d�r. Pek�, 
Astronom� hakkında ne, ne kadar b�l�n�yor? Öğrenc�ler, bu çalışmalar hakkında ne 
kadar b�l�nçlend�r�yor, onlar ne kadar bu konuda b�lg� sah�b� olmaya teşv�k ed�l�yor? 
En öneml�s� �se yen� nes�l gençler�m�z�n bu gel�şmelerle donatılması konusunda ne 
yapılıyor? 

Bu sorulara cevap bulmak adına yapılan bu araştırmanın amacı, Ortaöğret�m 
öğrenc�ler�n�n Astronom� �le �lg�l� ortaya konan gel�şmelere ne kadar hâk�m olduğunu 
tesp�t etmek, Astroloj� hakkında k� algılarını ortaya koymak ve ülkem�zde Astronom� 
eğ�t�m� adına yapılan çalışmaların yeterl�l�ğ�n� anal�z etmekt�r. L�teratür taraması 
aşamasında yapılan çalışmaya benzer özell�k gösteren ya da benzer amaçlara h�zmet 
eden çalışmalar �ncelend�. Bu amaçla yapılan �ncelemelerde Astronom� ve Astroloj� 
hakkında yazılmış b�rçok makale, yazı ve k�taba rastlanmasına rağmen Ortaöğret�m 
öğrenc�ler�n�n yeterl�l�kler�n� ve Astroloj� hakkındak� b�lg�ler�n� �nceleyen herhang� b�r 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

Araştırma kapsamında uygulanan ankete a�t sonuçlar; 

1.Astronom� B�lg�ler�ne yönel�k soruların sonuçlarını �nceled�ğ�m�zde 
katılımcıların verd�ğ� cevaplara göre Astronom� �le �lg�l� temel kavramlar hakkında 
yeterl� b�lg�ye sah�p olmadıkları görülmekted�r.  

2.Astronom� B�lg�ler�ne yönel�k soruların sonuçları �ncelend�ğ�nde katılımcıların 
Astroloj�y� b�r b�l�m dalı olarak gördükler� ortaya çıkmaktadır. 

3.Ortaöğret�m F�z�k Ders� müfredatı �ncelend�ğ�nde 9., 10. ve 11. sınıflarda 
Astronom� �le �lg�l� en küçük b�r b�lg�n�n yer almadığı, 12. sınıfta yalnızca kütle çek�m 
kuvvet� ve Kepler kanunları �çer�nde yapay uydular, ay ve gezegenler�n hareketler�n�n 
�ncelend�ğ�, "Atom F�z�ğ�ne G�r�ş Ve Radyoakt�v�te" ün�tes� �çer�s�nde de büyük 
patlama ve evren�n oluşumu �le �lg�l� tek b�r kazanıma yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. 

Anahtar kel�meler: Astronom�, Astroloj�, f�z�k eğ�t�m�, sahte b�l�m 

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

Bu projen�n amacı, kılcallık etk�s� ve kap�lar�tey� kullanarak sıvıların 
yoğunluklarını ölçeb�lmek ve sıvı yoğunluğu ölçme tekn�kler�ne yen� b�r yaklaşım 
sunab�lmekt�r. 

Dolayısıyla bu çalışma �le akaryakıt, süt, meyve suyu g�b� günlük yaşamda çok 
kullanılan sıvıların yoğunluklarını farklı b�r yöntem �le hesaplamak ve aynı 
zamanda �nsanların prat�k b�r araç �le kend� kan yoğunluklarını ölçeb�lecekler� b�r 
yöntem gel�şt�rmek hedeflenmekted�r. Bu projede deneysel b�r araştırma model� 
yürütülmüştür. Ver� toplama araçları olarak da görüşme, kaynak tarama, bey�n 
fırtınası, tasarım tekn�kler� kullanılmıştır. Öncel�kle kap�lar�tey� etk�leyen faktörler 
araştırılmış, kap�ler yüksekl�ğ�n en hassas  şek�lde ölçülmes�n�n yolları tartışılıp, 
kap�lar�te �le yoğunluk �l�ş�klend�r�lmes� yapılmış, gerekl� program yazılımları 
yapılarak  deney düzeneğ� tasarlanıp uygulamalarla test ed�lm�şt�r. Deney 
sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular ve kaynak ver�ler� aşağıda görülmekted�r.

Bu proje çalışması �le elde ed�len bulgular sıvıların yoğunluk hesabı �ç�n 
gel�şt�r�len yöntem�n başarılı ve uygulanab�l�r b�r yöntem olduğunu ancak 
gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� göstermekted�r. Sonuçlar arasındak� farkların, b�lg�sayar 
kamerasının yeters�zl�ğ�, ortam sıcaklığı g�b� etmenlerden kaynaklanab�leceğ�n� 
düşünüyoruz. Ayrıca sıvıların �ç�ne damlattığımız gıda boyasının da yüzey 
ger�l�mler�n� değ�şt�rerek kap�ler yüksekl�ğ� dolayısıyla yoğunluk hesabını etk�lem�ş 
olab�leceğ�n� düşünüyoruz. 

Bu gel�şt�r�len yöntem kameralı akıllı cep telefonları �ç�n b�r mob�l uygulamaya 
dönüştürülünce sıvıların yoğunluk hesabı �ç�n kolay ulaşma ve prat�kl�k açısından 
oldukça avantaj sağlayacaktır.  

Anahtar kel�meler: Yoğunluk, Kap�lar�te, Kılcallık, Pol�s�tem�a  
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Danışman : ŞENİZ KUBİLAYProje No: 4Danışman : ERKAN KOYMENProje No: 3

ELEKTRİK İLETEN KUMAŞ

Tekn�k tekst�l günümüzde öneml� b�r yer tutmaktadır. Tekn�k tekst�l en 
umut ver�c� tekst�l alanıdır. Tekn�k tekst�l�n günümüzde çok fazla ürünü vardır. 
İletken kumaşlar tekn�k tekst�l�n en son ürünler�nden b�r�s�d�r. Elektr�ğ� �leten 
kumaş tıp, elektron�k, �nşaat, asker�, eğlence sektörü g�b� pek çok alanda 
kullanılab�l�r. B�z�m projem�z d�ğer �letken kumaşlardan farklı olarak kumaşımız 
ç�ft katlı karbon olan grafen maddes� emd�r�lerek �letken hale get�r�lm�şt�r. 
Grafen�n en öneml� özell�kler�nden b�r� dünyanın en �nce malzemes� olmasıdır. 
Kumaşımızda grafen seçmem�z�n sebepler�nden b�r tanes� bakırdan çok daha 
fazla �y� şek�lde elektr�ğ� �letmes�d�r. Aynı zamanda oldukça esnek ve sağlam 
olması da bu kumaşta grafen kullanmamızın sebeb�d�r. Aynı zamanda grafen 
sayes�nde kumaş suya dayanıklı  hale gelm�şt�r.  İ letken kumaşın 
yıkanab�leceğ�n� ölçmek �ç�n kumaşlar grafen emd�r�lme �şlem�nden sonra 40 °C 
su �çer�s�nde 30 dak�ka süre �le 10 defa yıkanmıştır. Sonuç olarak kumaş 
üzerler�nde b�raz aşınma olsa da hala �letken olduğunu gözled�k. Yan� bu kumaş 
aynı zaman da yıkanab�l�rd�r. Bu kumaş sadece suya dayanıklılık özell�ğ� �le değ�l 
aynı zamanda esnekl�k ve �letkenl�k özell�ğ� �le daha fazla kullanışlılık sağlar. 

Anahtar kel�meler: İletken kumaş, Grafen, Tekn�k tekst�l, İletkenl�k 

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ REFRAKTOMETRE TASARIMI

Saydam ortamlar �ç�n kırılma �nd�s�n�n madden�n ayırt ed�c� özell�kler�nden 
olması maddey� tanımlamak ya da bazı karışımlardak� özel b�r madden�n 
m�ktarını (örneğ�n su-şeker çözelt�s�ndek� şeker m�ktarı) bel�rlemek �ç�n kırılma 
�nd�s� ölçümünü akıllıca b�r yöntem hal�ne get�rmekted�r.  

Kırılma �nd�s�n� ölçen aletlere refraktometre den�r. Kullanım alanlarına 
göre günümüzde pek çok çeş�tte refraktometre vardır. Bu aletler�n f�yatları h�ç 
de azımsanmayacak kadar yüksekt�r. Bu durumda daha düşük mal�yette 
refraktometre tasarımı caz�p b�r araştırma konusu olmaktadır. Tab� b�l�m ve 
teknoloj� �ç�n her zaman geçerl� olan dahalar da vardır. Daha hassas, daha 
güven�l�r g�b�. 

B�z bu projem�zde el�m�zdek� bas�t �mkanlarla b�lg�sayar kontrollü b�r 
refraktometre tasarlamaya çalıştık. Bunun �ç�n camdan yapılmış, �ç� boş, 
eşkenar üçgen b�r tabana sah�p b�r pr�zmayı kırılma �nd�s� ölçülecek sıvı �le 
doldurup bunu 650 nm dalgaboyuna sah�p b�r laser �şaretley�c�n�n önündek� b�r 
servo motorun üstüne yerleşt�rd�k. Öyle k�, bu sıvıdan geçecek laser ışını kırılma 
yasalarına uygun b�r şek�lde sıvıdan geçerken kırıldıktan sonra bell� b�r sapma 
açısıyla b�r ekrana düşecekt�. Bu sapma açısını bel�rlemek �ç�nse b�r webcam 
kullandık. Laserden pr�zmaya gelen ışının gelme açısını servo motoru 
döndürerek ayarladık. Kamerada bel�rled�ğ�m�z m�n�mum sapma koşulunun 
gerçekleşt�ğ� m�n�mum sapma açısı formülünü kullanarak da pr�zmanın 
�ç�ndek� sıvının kırılma �nd�s�n� bel�rled�k. 

Python programlama d�l�nde yazılan b�r kod hem kamerada sapma 
m�ktarını bel�rlemek hem de Ardu�no kartı üzer�nden servo motoru �stenen 
açıyla döndürmek �ç�n kullanılmıştır. Tasarladığımız refraktometrey� test etmek 
�ç�n farklı sıvıların kırılma �nd�sler� ölçülmüş ve hata hesaplamalarıyla beraber 
sunulmuştur. Projen�n başarılı �le sonuçlandığı değerlend�r�lmekted�r. 

Anahtar kel�meler: Işığın kırılması, Pr�zma, Snell Yasası, M�n�mum 
Sapma Açısı, Refraktometre, B�lg�sayar Kontrollü. 

BATUHAN BERK YAPICI

MEHMET EMRE CENKCİ

ALİ TUNAHAN IŞIK

ENİS KEREM ÇAKMAK

24

50
L�se Öğrenc�ler�
Araştırma Projeler�
Konya Bölge Yarışması



Danışman : ŞERİFE DEMİRELProje No: 6Danışman : MURAT MALKONDUProje No: 5

DOĞA DENİZ KÖSE

ŞAZİYE EYLÜL BEYAZ

SENA ÇELİK

ZEYNEP KÜÇÜKSAĞRICIOĞLU

Wİ-Fİ DALGALARININ ERWİNİA AMYLOVORA BAKTERİSİNİN 
ÇOĞALMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İlet�ş�m araçlarının yaygın olarak kullanımı hayatımızda b�rçok yen�l�k ve 
kolaylık sağlarken canlı organ�zmalar üzer�nde f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k 
etk�ler� de beraber�nde get�rm�şt�r. Bunlar sonuçlarını uzun b�r sürede gösteren 
elektromanyet�k alan dalga etk�ler�d�r. Bu dalgalar ekoloj�k dengede de b�r takım 
etk�lere sah�pt�r. Elektromanyet�k spekturumda 2,4-5 GHz frekans aralıklarındak� 
yer alan Wİ-Fİ dalgalarının kablosuz �nternet�n kullanılmaya başlaması �le 
hayatımızda yer aldığı b�l�nmekted�r. Kablosuz �nternet�n daha hızlı ver� 
alışver�ş�n� sağlayarak fayda get�rmes�n�n yanı sıra ekos�stemde ne g�b� etk�ler 
bıraktığı b�l�msel çalışmalarla halen araştırılmaya devam etmekted�r. Wİ-Fİ 
dalgalarının çevredek� patojen m�kroorgan�zmalar üzer�nde de etk�s�n�n olacağı 
bazı çalışmalarla araştırılmaktadır. Bu doğrultuda elma, armut g�b� t�car� öneme 
sah�p b�tk�lerde “Ateş Yanıklığı” hastalığına sebep olan b�tk� patojen� Erw�n�a 
amylovora bakter�s� �le mücadele yöntem� olarak Wİ-Fİ dalgalarından 
faydalanılab�leceğ� düşünülmüştür. Çalışmada Nutr�ent Bes� Agarı ortamına 
ek�len bakter�ler�n 72 saat sonunda sayımları yapılmıştır. Kontrol ve Deney grubu 
olarak bel�rled�ğ�m�z denemelerde b�rer saat aralıklarla kolon� sayılarak, gel�ş�m 
hızları �ncelenm�şt�r. Deney grubu olarak bel�rlenen bakter�ler Wİ-Fİ kaynağına 14 
cm uzaklığa konulurken, kontrol grubu bakter�ler �se Faraday kafes�ne koyularak 
Wİ-Fİ'den etk�lenmeler� önlenm�şt�r. Çalışma sonucunda deney grubu 
bakter�ler�n normal logar�tm�k gel�şme fazında gel�ş�m hızlarının azaldığı tesp�t 
ed�lm�şt�r. 

Wİ-Fİ dalgalarından Erw�n�a amylovora bakter�s�n�n neden olduğu Ateş 
Yanıklığı hastalığının etk�s�n� azaltmak �ç�n kullanılıp, olumlu açıdan 
faydalanılab�leceğ� düşünülmekted�r. Ülkem�zde ve dünyada tarımsal açıdan 
ekonom�k potans�yel� oldukça yüksek olan elma, armut g�b� yumuşak 
çek�rdekl�lerde, Ateş Yanıklığı hastalığına sebep olan Erw�n�a amylovora 
bakter�s�nde b�r mücadele yöntem� olarak kullanılab�leceğ� öner�lmekted�r.

Anahtar kel�meler: Elektromanyet�k dalgalar, Wİ-Fİ, Erw�n�a amylovora, 
Kolon� sayımı, Ateş yanıklık hastalığı 

PARK EDERKEN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNE 
YÖNELİK AKILLI FREN SİSTEMİ

Endüstr� devr�m�yle b�rl�kte öneml� b�r sorun olmaya başlayan araç artışı, halen 
bütün dünyada �nsanları tehd�t etmekted�r. Artan araç sayısıyla b�rl�kte k�ş�sel araç sayısı 
da artmaktadır.  Traf�ktek� araç sayısının artmasıyla b�rl�kte park sıkıntısı oluşuyor. Bundan 
dolayı araç sah�pler� de araçlarını n�speten daha küçük alanlara park etmek zorunda 
kalıyorlar. Bu esnada oluşan zararları önlemek amacıyla gel�şt�rd�ğ�m�z park sensörü 
projes�nde park esnasında meydana gelen hatalar ve bunun sonucu oluşan zararları 
engellemey� amaçlamaktayız. Bu zararları engelled�ğ�m�z zaman ülke ekonom�s�ne de 
büyük m�ktarda katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Park sensörünün yaygın olan çoğu 
projeden farklı olarak fren üstünden aracı durdurab�lme özell�ğ� kullanarak hazırladığımız 
düzenek kusursuz  �şled� ve çoğu zararın önüne geçmes� planı doğrulandı. Projem�z bu 
amaçlar doğrultusunda şu şek�llerde kullanılab�l�r: 

•Okul serv�sler�nde kullanılarak küçük çocukların can kayıplarını engelleneb�l�r. 

•Bu s�stem traf�kte alçak hızla sey�r hal�nde devam eden araçlarda kullanılab�l�r. 

•Bu s�stem farklı taşıtlara uyarlanarak da kullanılab�l�r. 

•Bu s�stem yaygınlaştırılarak küçük çaplı b�lg� ağı kurulması sonucunda elde ed�len 
ver�ler kullanılarak gelecektek� araştırmalarda gerekl� faydaların sağlanab�leceğ� b�lg�ler 
ortaya çıkab�l�r. 

•Sürücü kurslarında da araçlara ver�len hasarları engellemek �ç�n kullanılab�l�r. 

•Bu s�stem gel�şt�r�lme sürec�ne g�r�lerek, sıvı sev�ye algılama, akışkanlık algılamada, 
ahşap, kağıt, cam, ş�şe vb. fabr�kalarda ürün algılamada ve daha b�r çok endüstr�yel 
uygulamada kullanılab�l�r. 

•Ağır mak�ne presler�nde hassas hesaplarda kullanılab�l�r. 

•Tren rayları değ�şt�r�l�rken trenler ve raylar üzer�nde kullanılab�l�r. 

•Tırların ön ve arkalarında, ışıklardan kalkarken ve tırların m�n�mal alanlarda 
hareketler�nde kullanılab�l�r. 

•Yüksek �ş mak�neler�n�n ön ve arkalarında kullanılarak çarpmalar m�n�muma 
�nd�rgeneb�l�r. 

Anahtar kel�meler:  Park sensörü, araç, fren, park etmek, s�stem 
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Danışman : ALİ İHSAN KALYONCUProje No: 8Danışman : İSMAİL YAPICIProje No: 7

DERİN DONDURUCU VE BUZDOLAPLARINDAN YARARLANARAK 
DONMUŞ HAVAYI-SIVIYI TERMOELEKTRİK SİSTEMİN PELTİER 

ETKİSİ İLE ENERJİYE ÇEVİRMEK

Ev�m�zdek� der�n dondurucu ve buzdolaplarını sürekl� olarak kullanmak 
zorundayız ve stab�l olarak elekt�k harcamaktayız. Yapmış olduğumuz projedek� 
amacımız zaten kullanmakta olduğumuz soğutucu ve dondurucu ev eşyalarının 
�ç�ndek� soğukluktan yararlanarak elektr�k elde etmekt�r. 

Bunun �ç�n kullanılab�lecek en uygun malzeme termoelektr�k 
s�stemler�nde kullanılan pelt�erd�r. 

   Proje çalışmamızda strafor ve araç �ç� buzdolabından b�r kutu hazırladık. 
Plast�k kutunun alt yüzey�nden b�r kes�t alındı ve pelt�er, soğutucu kompoz�t�n 
alt yüzey�ne yerleşt�r�ld�. Pelt�er kullanılırken b�r soğutucu yardımıyla pelt�ere 
soğuk hava-sıvının daha kolay �let�lmes� sağlandı. Uygulamada pelt�er�n b�r 
yüzey�n�n 10-25 °C  arasında sıcak kalması �ç�n dondurucunun ısıtma boruları 
kullanıldı. S�stem çalışırken 10 dak�ka süreyle İç ve dış ortam sıcaklıkları ölçüldü. 
Deneyler süres�nce dış ortam sıcaklığı ortalama 25 °C olarak ölçüldü. İç ortamın 
soğuması sırasında meydana gelen sıcaklık değ�ş�mler� not alınarak rapor 
ed�ld�. 

Tasarladığımız s�stemde üretm�ş olduğumuz enerj� �le tekrar dolapta 
soğutma sağlanarak elektr�k tasarrufu sağlanab�l�r. Ayrıca daha güçlü b�r pelt�er 
seç�l�p, b�r kontrol metoduyla b�rl�kte uygulanırsa daha etk�n ve hızlı enerj� 
sağlanab�leceğ�n� düşünmektey�z ve s�stemdek� enerj� aküler yardımıyla 
depolanarak ev�n aydınlatma, tv, telefon şarjı vb. �ht�yaçlar �ç�nde kullanılab�l�r. 

Anahtar kel�meler: Soğutma, termoelektr�k modül,pelt�er, enerj�  

ULAŞIM ARAÇLARININ MONOKOK GÖVDE TASARIMINA EK 
OLARAK KAZA SONRASI GÖVDE AYIRMA APARATI

Dünyadak� �nsanların ölüm sebepler�nden b�r�de traf�k kazalarıdır. Arabalar 
�cat ed�ld�kten ber� traf�k kazalarının önüne geç�lemed�. Traf�k kazalarındak� can 
kaybını en aza �nd�rmek �ç�n hava yastığı, emn�yet kemer� g�b� b�rçok yen�l�k 
taşıtlara eklend� lak�n bu kaza anında taşıtın �ç�nde sıkışanları kurtarmaya 
yardımcı olamadı. Kaza anında hayatta olan kazazedeler kapının 
açılamamasına bağlı olarak nefess�zl�k ,yangın ,kalp kr�z� g�b� durumlarda hızlı 
kurtarılamadıkları �ç�n hayatını kaybett�. B�z�m bu projedek� amacımız 
�nsanların kaza sonrasında daha az zaman harcanılarak kurtarılmasıdır. İç�ne 
n�tr�k as�t yerleşt�rd�ğ�m�z m�ller hava yastığından 30 san�ye sonra çalışmaya 
başlayan ve en geç 10.1 san�yede m�ller� er�terek �lk yardım ek�b� gelmeden 
kapının m�ller� er�tm�ş olur ve kapının kolayca açılab�lmes�n� sağlar. Yaptığımız 
aparatın �nsan hayatına zarar vereb�lecek herhang� b�r durumla 
karşılaşmayacağımızı umduk çünkü aparat �nsan �le teması olmayacak kapalı 
b�r ortamda m�ller�n �ç�nded�r. Yerleşt�rd�ğ�m�z bu aparat fazla hac�m 
k aplamadığı  � ç �n  günlük  hayatta  k apının  k � l � t len�p  aç ı lmasın ı 
etk�lememekted�r. Ayrıca yaptığımız aparat düşük mal�yetle �nsan hayatını 
kurtarmaya yardımcı oluyor. Kaza sonrası ölüm oranlarında düşüş olmasını 
bekl�yoruz.   

Anahtar kel�meler: İnsan, kaza, güvenl�k ,as�t 

FATMA GİZEM ACAR

AYŞE DURU

EMRE AYKIŞ

TARIK BUĞRA ÖZEK

26

50
L�se Öğrenc�ler�
Araştırma Projeler�
Konya Bölge Yarışması



AYŞE İPEK KABAŞMURAT AYAR

DURMUŞ ALİ KOCABIYIK

Danışman : NİYAZİ TUNCER

ACYL-ŞEKER'İN DOMATES GÜVESİ, TUTA ABSOLUTA 
(LEPİDOPTERA: GELECHİİDAE)'YA KARŞI MÜCADELEDE 

KULLANILMASI

Bu araştırmada, domates�n en temel sorunu olan Tuta absoluta (domates 
güves�)'ya karşı k�myasal �laç kullanmadan mücadele �mkanı araştırılmıştır. 
Domates yet�şt�r�len alanlarda c�dd� b�r sorun olan bu zararlı, Avrupa ve Akden�z 
B�tk� Sağlığını Koruma Örgütüne göre % 50-100 ürün kayıplarına yol 
açmaktadır. Mücadeles�nde tamamıyla k�myasal �laçlar kullanılmakta olup, 
zararlıyı yok etmede etk�l� olmamaktadır. Ayrıca k�myasal �laçlamalar çevre ve 
�nsan sağlığı açısından c�dd� b�r problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
zararlıya, dayanıklı kültür domates çeş�t� bulunmamaktadır. Dayanıklılık gen�, 
domates�n yaban� türü olan Solanum penell� (LA0716)'de yer almaktadır. 
Araştırmada öncel�kle yaban� genot�p tohum ek�m� yapılarak b�tk�ler elde 
ed�lm�şt�r. Daha sonra Solanum penell� yapraklarında bulunan acyl-şeker 
ekstrakte ed�lerek b�tk�lere uygulanacak solüsyon gel�şt�r�lm�şt�r. Tuta 
absoluta'nın gel�şeb�lmes� �ç�n yapay sera ortamı hazırlanmış, ekstrakte ed�len 
acyl-şeker domates yapraklarına uygulanmıştır. Deneme, uygulama yapılan 
b�tk�ler ve kontrol grubu (yapraktan uygulama yapılmayan) şekl�nde kurulmuş 
ve b�tk�lere Tuta absoluta salınımı yapılarak etk�ler� gözlemlenm�şt�r. 
Çalışmanın sonucunda zararlının acyl-şeker uygulaması yapılan b�tk�ler� terc�h 
etmed�ğ� bel�rlenm�şt�r.  

Anahtar Kel�meler: Tuta absoluta, acyl-şeker, Solanum penell�, 
f�tok�myasal 

Danışman : ALİ BUĞDAY

ŞEKER PANCARI İŞLEME TESİSİ ATIK MADDESİ OLAN PANCAR 
POSASININ ISI YALITIM MADDESİ OLARAK 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Günümüzde kullanılan ısı yalıtım malzemeler� k�myasal ve petrol esaslıdır. 
K�myasal maddeler�n �nsan sağlığına ve çevreye zararlı olduğu araştırmalarımız 
sonucu tesp�t ed�lm�şt�r. Aynı zamanda petrol enerj�s� bakımından dış ülkelere 
bağımlıyız. Bu nedenle ısı yalıtım malzemeler� doğal ve yen�leneb�l�r olmalıdır. 
Bu projede şeker pancarı posası kullanarak doğal ve yen�leneb�l�r ısı yalıtım 
malzemes� yapmak amaçlanmıştır. Kullanılan şeker pancarı posası derz dolgu 
(alüm�nyum s�l�kat) maddes� �le kütlece 1/5 oranında karıştırılarak kalıplara 
dökülüp tuğlalar elde ed�lm�şt�r. Hazırlanan bu tuğlalar �le günümüz 
teknoloj�s�yle hazırlanmış tuğlalar kullanılarak �k� adet protot�p ev yapılmıştır. 
Yapılan evlere özdeş ısıtıcılar yerleşt�r�lm�şt�r. Isıtıcılara bağlanan özdeş 
termostatlar yardımıyla oda sıcaklığı 20 derece �le 22 derece arasında otomat�k 
yapacak şek�lde ayarlanmıştır. Isıtıcılara özdeş 220 volt elektr�k ver�lm�şt�r. 
Isıtıcıların harcadığı elektr�k sarf�yatları ölçülmüştür. Elde ed�len sonuçlara göre 
şeker pancarı posasından yapılan tuğlalı protot�p ev�n günümüz teknoloj�s�yle 
yapılan tuğlalı protot�p eve göre ısıyı koruduğu ve yaklaşık %23,57 oranında ısı 
yalıtımı sağladığı gözlenm�şt�r. Bu gözlemlere göre şeker pancarı posasından 
yapılan tuğlanın ısı yalıtım malzemes� olarak kullanılab�leceğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Anahtar Kel�meler: Yalıtım, pancar, tuğla, doğal enerj�, tasarruf

Proje No: 1 Proje No: 2
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DİLARA DİLER

Danışman : YILDIZ LEBLEBİCİERDanışman : YILDIZ LEBLEBİCİERProje No: 3 Proje No: 4

MUŞMULA (MESPİLUS GERMANİCA) ÖZÜTÜ 
BİYOKATALİZÖRLÜĞÜNDE ZNO-NP YEŞİL KİMYA SENTEZİ

Nanoteknoloj�, b�l�m ve teknoloj�de nano boyutlu malzemeler�n sentez�, 
karakter�zasyonu, keşf� ve uygulaması demekt�r. Son yıllarda nanopart�küller 
kend�ler�ne özgü boyut ve morfoloj�k özell�klerden dolayı oldukça önem 
kazanmışlardır (Shekhawat & Monakar�, 2018).    

Öneml� b�r seram�k malzeme olarak ç�nko oks�t nanoparçacıkları (ZnO-NP), 
�laç, kozmet�k malzemeler� ve beton, m�kroorgan�zma, tekst�l ve otomot�v 
endüstr�ler� g�b� tamamen farklı endüstr�yel sektörlerde kullanılmaktadır. ZnO 
güçlü adsorbs�yon özell�ğ�nden dolayı güneş kremler�nde, su arıtmada, seram�k 
ve kauçuk �şlemler�nde oldukça terc�h ed�lm�şt�r. K�myasal yöntemler�n 
olumsuzluklarının üstes�nden gelmek, ver�m� artırmak ve mal�yet� düşürmek 
�ç�n yen� ve uygun yöntemler gel�şt�rerek çevre üzer�ndek� k�myasal k�rl�l�ğ� 
azaltmak doğal olarak �stenmekted�r. Yeş�l k�mya, k�myasalların ve k�myasal 
�şlemler�n olumsuz çevresel etk�ler�n� ortadan kaldırmak �ç�n uygulanan 
yöntemler� �fade eder. Nanoparçacık üret�m�nde kullanılan toks�k k�myasalların 
etk�ler�n� en aza �nd�rmek �ç�n b�yoloj�k �nd�rgeme ajanları dünya çapında 
araştırılmaktadır. Sulu yaprak özü nanopart�küller�n sentez� sırasında 
�nd�rgey�c� madde olarak �şlev görür. 

Bu çalışmada l�teratürde rastlanmayan Mesp�lus german�ca meyves� 
(muşmula) b�yo katal�zörlüğünde ZnO-NP sentezlenmeye çalışılmıştır. Ç�nko 
oks�t nano parçacıklarının oluşumu, tane büyüklüğü ve morfoloj�s�, UV-
spektrofotometre, EDX ve SEM �le anal�z ed�lm�şt�r.  

Anahtar Kel�meler: Yeş�l K�mya, Nano Teknoloj�, Nano ZnO part�kül, 
Muşmula.   

MUŞMULA (MESPİLUS GERMANİCA) ÖZÜTÜ 
BİYOKATALİZÖRLÜĞÜNDE GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL 

SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Günümüzde teknoloj�, sürekl� boyutları küçültme ve olab�ld�ğ�nce 
haf�fletme tarzında yen�l�klerle karşımıza çıkmaktadır. Bu gel�şmeler�n temel� 
de “nanoteknoloj�”ye, malzemeler�n özell�kler�n� �y�leşt�rmeye yönel�k 
çalışmaları olan b�l�m dalına dayanmaktadır. Nanoteknoloj�n�n başlıca ve en 
öneml� ürünler�nden b�r� de nanopart�küllerd�r. Boyutu 1-100 nm arasında 
değ�şen nanopart�küller, hac�msel yapılı malzemelerden ve d�ğer boyuttak� 
nanopart�küllerden çok daha farklı ve üstün olarak kabul ed�len özell�kler 
serg�led�kler�nden yapılan çalışmalarda �sten�len ver�me ulaşılmıştır ve 
günümüzde tıp, b�yoteknoloj�,  k�mya sektörler� g�b� b�rçok sektörde etk�l� 
olarak kullanılmaktadırlar Ayrıca nanopart�küller�n boyutları küçültüldükçe 
ant�bakter�yel özell�k kazandıkları b�l�nmekted�r. Özell�kle de gümüş, ç�nko, 
bakır, c�va, t�tanyum g�b� ağır metal �yonlar yüksek ant�bakter�yel akt�v�teye 
sah�pt�rler. Gümüş �yonları hem zeh�rs�z hem de yüksek derecede ant�bakter�yel 
akt�v�te göstermes�nden dolayı en çok terc�h ed�len ant�bakter�yel madded�r ve 
gümüşün etk�n ant�bakter�yel özell�ğ� uzun zamandır b�l�nmekted�r. Son 
yıllarda çevreye ve �nsan sağlığına zararlı yöntemler yer�ne yeş�l k�mya terc�h 
ed�lmekted�r. Yeş�l k�mya; bel�rl� prens�pler üzer�ne kurulmuş, k�rl�l�ğ�n yanında 
toks�k madde oluşumunu, kullanımını engelleme ve çevrey� koruma 
amaçlarına dayalı yen� b�r akımdır. L�teratürde çok fazla yeş�l k�mya �le 
nanogümüş part�kül çalışılmıştır. L�teratür taramasına göre muşmula meyve 
özü b�yokatal�zörlüğünde nanogümüş part�küller�n�n (AgNP) sentez�yle �lg�l� 
çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Bu çalışmada gümüş nanopart�küller�n�n muşmula (Mesp�lus German�ca) 
b�yokatal�zörlüğü �le sentezlenmes� ve karakter�zasyon çalışmaları 
amaçlamaktadır.  

Anahtar Kel�meler: Gümüş nanopart�kül, nanoteknoloj�, b�yosentez, 
yeş�l k�mya, muşmula

ENES ÖZGÜL
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YİĞİT EFE TURAN

CAN KOÇAK

MEİ MELİSA CHEN

SEDEF ATAOĞULLARI

Danışman : AYŞE BEDELCİ

ATIK PLASTİK, ATIK CAM VE BARİT KATKILI RADYASYON 
TUTUCU MALZEME ÜRETİMİ

Son yıllarda sanay�leşme, teknoloj�k gel�şmeler, hızla tükenen enerj� 
�ht�yacını karşılamak �ç�n yapılan çalışmalar, b�r taraftan �nsanların maruz 
kaldığı radyasyon oranını arttırırken d�ğer taraftan hava, su ve toprak k�rl�l�ğ� 
g�b� çevre sorunları oluşturan atık m�ktarının artmasına sebep olmaktadır. 
İnsanoğlunun maruz kaldığı radyasyonun büyük kısmını yerküre 
oluşturmaktadır. Yerküreden tem�n ed�len kum, taş, beton, vb. en büyük 
kullanım alanı �se �nşaat sektörüdür. Yan� �ç�nde yaşadığımız b�naların 
yapımında kullanılan malzemeler de b�z�m �ç�n c�dd� b�r radyasyon kaynağı 
teşk�l etmekted�r. Artan radyasyon ve çevre k�rl�l�ğ� sorunu araştırmacıları, b�r 
sorunu d�ğer�ne çözüm olarak kullanma çalışmalarına yan� çevre k�rl�l�ğ�ne 
sebep olan atıkların �nşaat sektöründe radyasyon tutucu malzeme olarak 
kullanılmasına yönlend�rm�şt�r.   

Günümüzde atık asfalt, atık mermer, atık kağıt, vb. ger� kazanımı �le 
radyasyon tutucu malzeme üret�m� �le �lg�l� çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmada; atık cam, atık plast�k ve bar�t farklı oranlarda karıştırılarak 
numuneler hazırlanmıştır. Radyasyon tutuculukları ölçülmüş ve sonuçlar 
değerlend�r�lm�şt�r. Atık cam, atık plast�k ve bar�tten radyasyon tutucu 
malzeme üret�lm�şt�r. Atıkların değerlend�r�lmes�, çevre k�rl�l�ğ�n� önlerken 
radyasyon tutucu malzeme üret�m�nde çok kullanılan bar�t�n kullanım 
m�ktarını azaltacaktır. Böylece doğal b�r kaynak olan bar�t tüket�m� azalacak, 
atık cam ve atık plast�k bar�te alternat�f olacaktır. Dolayısıyla daha az doğal 
kaynak kullanarak b�r yandan çevre k�rl�l�ğ� önlenecek d�ğer taraftan ekonom�k 
b�r şek�lde radyasyondan korunulacaktır.

Anahtar Kel�meler: Atık plast�k, atık cam, bar�t, radyasyon

Danışman : ŞENGÜL BAŞOKUR

GRAFENİN TERMAL İLETKENLİĞİNDEN YARARLANILARAK 
RADYATÖRLERDE ISI VERİMİNİN ARTTIRILMASI İLE ENERJİ 

TASARRUFU

2010 yılında Nobel ödülüne layık görülen muc�zev� materyal grafen 
günümüzde b�l�nen en �y� ısı �letkenler�nden b�r�d�r. Grafen�n yüksek termal 
�letkenl�ğ�, korozyona ve basınca karşı dayanıklı olma özell�kler�nden 
yararlanılmıştır. Projem�zdek� amacımız ısınma amaçlı kullanılan radyatörler�n 
üzer�ndek� kaplamış olduğumuz bakır levhaya elektroforet�k depolama 
yöntem�yle kaplanan grafen �le radyatörlerdek� ısı ver�m�n� arttırmak, 
korozyonu önlemek, enerj� tasarrufu ve çevre k�rl�l�ğ�n� azaltmaktır. Radyatör, 
b�r kaynaktan aldığı ısıyı dışarı �leten çel�k, alüm�nyum, dökme dem�r g�b� 
metallerden yapılmış ısıtma araçlarıdır.

Radyatörlerde ısı çevreye ışınım ve taşınım olmak üzere �k� yolla taşınır. 
Genell�kle kullanılan radyatörlerde ışınım yoluyla yayılma düşük ve ısıyı �letme 
gücü azdır. Bakır levha kullanılmasının sebeb� bakırın kr�stal yapısından dolayı 
grafen�n bakır levha üzer�nde tutunması ve çözünmes� çok daha kolaydır.  B�z 
yaptığımız çalışmada üzer� bakır kaplanmış alüm�nyum radyatörler� kullandık. 
Bakır kaplamalı alüm�nyum b�r ç�ft metal olup bakır mantolamanın alüm�nyum 
çek�rdeğ� konsantr�k kaplamasıyla oluşur. Her �k� metal�n opt�mum özell�kler�n� 
tek kompoz�t b�r yapıda toplayarak pek çok �letken malzemen�n 
apl�kasyonlarına uygundur. Bu yöntemle kullanılan radyatörlerdek� ısıl ver�m 
arttırılmış. Yakıt kullanımı azaltılarak enerj� tasarrufu sağlanmıştır. Radyatörün 
korozyona karşı dayanıklılığı arttırılarak uzun ömürlü olması sağlanmıştır. 
Grafen kaplı radyatör kullanımı hem ülke ekonom�s�ne katkı sağlayıp hem de 
fos�l yakıt kullanımı azalacağından çevre k�rl�l�ğ�n� azaltab�lecek b�r çalışmadır.

Anahtar Kel�meler: Grafen, radyatör, termal, �letkenl�k , bakır

Proje No: 5 Proje No: 6
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HAZAL DEMİRALAY

SELİN KOÇ

BELİZ KARGI

BORAN DÜŞEN

Danışman : YASEMİN ÖZTELLİDanışman : GÜLAY DEMİRCİProje No: 7 Proje No: 8

TETRASİKLİN ANTİBİYOTİĞİNİN SÜTTEN UZAKLAŞTIRILMASI 
İÇİN YER FISTIĞI KABUĞUNUN KULLANIMI

Modern ç�ftç�l�k uygulamalarında, �laçlar büyük ölçüde kullanılmakta ve 
hayvancılıkta farklı nedenlerle uygulanmaktadır. Hastalıkları önlemek, 
hayvanları tedav� etmek veya büyümey� desteklemek �ç�n yem katkı maddes� 
olarak kullanılırlar. Hayvansal kaynaklı gıda maddeler�nd e bulunan ant�b�yot�k 
kalıntıları, bu ürünler�n tüket�c�ler� �ç�n tehl�ke oluşturab�l�r. Ant�b�yot�kler, 
hayvanların tedav�s�nde b�l�nçs�zce kullanım sonucu gıdalar yoluyla �nsanlara 
geçeb�lmekte ve d�renç oluşumuna neden olab�lmekted�r.

Bu projede gram poz�t�f ve gram negat�f bakter�lere karşı etk�l� gen�ş 
spektrumlu ant�b�yot�k sınıfına a�t olan tetras�kl�n�n su ve �nek sütünden 
adsorps�yon yöntem�yle g�der�m�nde yer fıstığı kabuğunun b�yosorbent olarak 
kullanılması �ç�n b�r tay�n metodu gel�şt�r�lm�şt�r. Adsorps�yon m�ktarının 
bel�rlenmes�nde hızlı, spes�f�k ve hassas b�r tekn�k olan Yüksek performans sıvı 
kromatograf� (HPLC) kullanılmıştır. Tetras�kl�n�n n�tel ve n�cel tay�n� ACE 5 C18-
PFP (5 μm, 150x4.6 mm) kolonda, 40  kolon sıcaklığında ve 1 mL/dak�ka akış °C
hızında gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�leş�k ultrav�yole dedektörle 275 nm'de tay�n 
ed�lm�ş ve 4,0 dak�ka g�b� kısa b�r sürede anal�zlenm�şt�r. Sonuçların 
değerlend�r�lmes� �ç�n doğrusal b�r kal�brasyon graf�ğ� hazırlanmıştır. Bu graf�k 
2.105-12.10-5 M der�ş�m aralığında hazırlanan sulu çözelt�ler�n HPLC yöntem� 
�le okunan p�k alanı değerler� kullanılarak hazırlanmıştır. Bu graf�kte doğrusal 
b�r �l�şk� gözlenm�şt�r (r  >0,999).

Çalışmada sulu çözelt�de ve �nek sütünde tetras�kl�n�n doğal adsorbent yer 
fıstığı kabuğunda adsorps�yon m�ktarı çözelt�de kalan tetras�kl�n der�ş�m�nden 
yararlanılarak hesaplanmıştır. Adsorps�yon ver�m� başlangıç der�ş�m� esas 
alınarak su ortamında %68,73, �nek sütünde %47,90 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Kel�meler: Yer fıstığı kabuğu, adsorps�yon, HPLC, kromotograf� 

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

Enerj� kaynaklarının hızla tükenmes�, enerj�y� harcarken kazanmamız 
gerekt�ğ�n� göstermekted�r. Buda da enerj� kaybını en aza �nd�ren yalıtım 
malzemeler�ne olan �ht�yacı artırmıştır. Artan nüfus yoğunluğu gürültü 
k�rl�l�ğ�n�n oluşmasına sebep olmuş ve ses yalıtım malzemeler�ne olan �ht�yacı 
da artırmıştır. 

Projem�z�n amacı, çevrem�zde çok fazla atık olan doğal palm�ye yaprak ve 
gövde l�fler�nden ant�fungal, alev gec�kt�r�c�, ısı ve ses yalıtımı yapan ucuz, haf�f 
yalıtım malzemes� yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda atıklar değerlend�r�lm�ş, 
yalıtım malzemes�n�n mal�yet� düşürülmüş, enerj�den tasarruf ed�lm�ş ve ses 
yalıtımı �le kal�tel� b�r yaşam hedeflenm�şt�r.  

Budanmış ve atık olarak ayrılmış palm�ye yaprak-gövde l�fler� alınıp, 
yıkanmıştır. 0.5M NaOH çözelt�s� ardından kütlece %5'l�k aset�k as�t çözelt�s� �le 
ön �şlemden geç�r�lm�şt�r. Elde ed�len l�fler yanmayı gec�kt�r�c� k�myasallarla 
muamele ed�lm�ş ve 45 derecel�k yanmazlık test�n� başarıyla geçm�şt�r. Doğal 
l � f ler  çok esnek oldukları  �ç �n eğmezl �k  test �  uygulanmamıştır. 
Pol�akr�lon�tr�l(PAN) DMF'de çözülmüş ağırlıkça %30 oranında atık mermer 
tozu karıştırılmıştır. PAN-atık mermer tozu kompoz�t malzemeye eğmezl�k ve 
basınç testler� yapılmış ve yalıtım malzemeler� standartlarında olduğu 
görülmüştür. L�fler�n ısı �let�m� cam yünü referans alınarak kıyaslanmış ve cam 
yününden daha az ısıyı �lett�ğ� ölçülmüştür. PAN-atık mermer tozları kompoz�t 
�le doğal l�flerden �k� katmanlı sandv�ç kompoz�t malzeme üret�lm�şt�r. Üret�len 
sandv�ç kompoz�t malzemeden 15x15x15 cm boyutlarda kutu yapılıp beyaz ses 
�le tam yansımasız odada ses yalıtım test� yapılmış ve ses basınç ş�ddet�n� 54 kat 
azalttığı ölçülmüştür. Isı ve ses yalıtımı standartlara uygun, doğal atık l�flerden 
alev gec�kt�r�c�l� sandv�ç kompoz�t malzeme başarıyla üret�lm�şt�r.

Anahtar Kel�meler:  Isı yalıtımı, Ses yalıtımı, Palm�ye, Doğal l�f 
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Danışman : CEVDET CANPOLATDanışman :  HATİCE KÜPELİProje No: 1 Proje No: 2

İSMET KAAN YILMAZEREN EKREM KALLIKÇI

EĞİTİMDE AKTİF ÖĞRENMENİN SAĞLANMASINDA İNTERAKTİF 
MOBİL HOLOGRAM UYGULAMASININ GELİŞTİRİLMESİ

Günümüzde �nternet�n, sanal gerçekl�k ve artırılmış gerçekl�k g�b� 
teknoloj�ler�n gel�şmes� eğ�t�m ve öğret�mde bu teknoloj�ler�n daha etk�n 
kullanım yollarının araştırılmasını da beraber�nde get�rm�şt�r. Eğ�t�mde 
teknoloj�n�n doğru şek�lde ve akt�f olarak kullanımı �le öğrenme sürec� daha 
etk�n hale geleb�l�r.  Bu projede eğ�t�m konularının üç boyutlu ve �nterakt�f 
olarak ele alınacağı b�r cep telefonu uygulaması yaparak, ders materyaller�n�n 
b�r aparat vasıtasıyla telefon ekranındak� görüntüsünün hologram olarak 
yansıtılması amaçlanmıştır. Proje bu amaca uygun olarak gerçekleşt�r�lm�ş;  el 
veya kafa hareketler� �le kullanılab�lecek b�r kumanda, mob�l uygulama, ve 
yansıtma aparatı gel�şt�r�lerek derslere a�t modeller� her yönüyle �ncelemen�n, 
�nterakt�f deneyler yapab�lmen�n ve konular hakkında yazılı b�lg�ler ed�nmen�n 
mümkün olduğu göster�lm�şt�r. Proje üç ana adım ve bu adımların alt 
adımlarından oluşmaktadır. B�r�nc� adımda projede kullanılan kumanda, �k�nc� 
adımda projen�n yürütüleceğ� mob�l uygulama gel�şt�r�lm�şt�r. Gel�şt�r�len 
kumanda aparata takılab�lecek şek�lde tasarlanmıştır. Mob�l uygulama ve 
kumandanın gel�şt�r�lmes�nde Andro�d Stud�o ve Un�ty programları, bluetooth 
modülü, �vmeölçer ve Ardu�no kullanılmıştır. Üçüncü olarak da hologram 
görüntünün yansıtıldığı, kafaya takılab�len ve aynı zamanda masa üstünde de 
kullanılab�len b�r aparat gel�şt�r�lm�şt�r. Aparatın ç�z�m�nde Sol�dWorks 
programı kullanılmıştır. Bu aparat sayes�nde k�ş� kumandayı, �ster elle �sterse 
aparata takılı vaz�yette kullanarak ders materyal�ne a�t hologram görüntüyü 
her yönüyle �nceleyeb�lmekted�r. Kafa �le kontrol ed�leb�lme özell�ğ� sayes�nde 
eller�n� kullanamayan engell� öğrenc�ler de uygulamayı kolaylıkla 
kullanab�leceklerd�r.  

Anahtar Kel�meler: Hologram, eğ�t�m, mob�l uygulama, kumanda, 
yansıtma aparatı 

HUZUREVİ VE EVLER İÇİN SAĞLIK ROBOTU SİSTEMİ : HAYAT

G�tt�kçe hastalık türler�n ve hasta �nsan sayısının arttığı dünyamızda 
hastalıklara karşı en büyük s�lahımız olan �laçları zamansız ve yanlış kullanarak 
kend�m�ze zarar ver�yoruz. Düzenl� kontroller�m�z� yapmayarak muhtemel 
hastalıklara erken teşh�s konulma �ht�mal�n� düşürüyoruz. Projem�zde 
hastanelerden sonra en çok bakıma muhtaç b�rey�n bulunduğu huzurevler� ve 
evlerdek� hasta veya yaşlı b�reyler �ç�n b�r sağlık s�stem� kurulması 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda eczacılık sektörü, huzurevler� ve hasta 
tak�p s�stemler� �ncelenm�şt�r. İlaçların en ver�ml� şek�lde kullanılması �ç�n 
�laçları hastalara reçeteler�ne uygun b�r şek�lde otomat�k olarak verecek ve 
düzenl� hayat� değer ölçümler� yapacak huzurev� ve k�ş�sel ev kullanımı �ç�n �k� 
farklı robot tasarlanıp üret�lm�şt�r. Huzurevler� �ç�n üret�len model hastayı 
bulup, yüz tanıma s�stem�yle hastaya göre �laçları seçme özell�ğ�ne ve daha 
büyük b�r kapas�teye sah�pt�r. Robotların �laç saatler�n�n kontrolü ve toplanan 
ver�ler� doktora ya da gerekl� yerlere gönder�m�n� sağlayacak b�r Andro�d arayüz 
uygulaması gel�şt�r�lm�şt�r. Robot ve uygulama tasarımında kullanım kolaylığı 
hedef�yle büyük ve renk körlüğüne uygun b�r tema kullanılmıştır. Robotların 
üret�m�nde atık elektron�k maddeler�n kullanımına önem ver�lm�şt�r.

Anahtar Kel�meler:  Sağlık, �laç, nabız, robot, elektron�k atık, teknoloj�, 
raspberry p�, andro�d, python, 3 boyutlu tasarım, yazılım 
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ENGELSİZ İLETİŞİM

Danışman : HATİCE KÜPELİ

EBADRONE

Terör ya da terör�zm bazı amaçlar �ç�n, bel�rlenen bel�rl� zümrelere veya 
kısımlara baskı uygulamaktır. Terör�st de bu kötü amaçlar �ç�n çalışan k�ş� 
demekt�r. Ülkem�zde de bazı terör�st gruplar vardır. Bu gruplar ülkem�ze hem 
ekonom�k hemde ps�koloj�k olarak zarar vermekted�rler. Bu gruplar yüzünden 
her sene b�rçok şeh�t ve yaralı ver�lmekted�r. Aynı şek�lde m�lyonlarca dolar para 
da terörle mücadele kapsamında harcanmaktadır. Projem�z de terörün 
b�tmes�ne yardımcı olmak amacıyla yapay zekayı kullanan otonom IHA 
s�stemler� gel�şt�r�lmeye karar ver�lm�şt�r. Yapay zeka alanını seçme sebeb�m�z 
stab�l çalışmaları ve eğ�t�mler�n�n ardından b�lg�sayarlı görü alanında hata 
yapma oranlarının çok düşük olmalarıdır. Bu amaçla kend� oluşturduğumuz 
yapay zeka model� �le s�lah tanıma s�stem� oluşturulmuştur. Gel�şt�rd�ğ�m�z IHA 
s�stem� 4 kanatlı quadcopter tasarımı şekl�nde olup 1 kamerası bulunmaktadır. 
IHA'mız da yüz tanıma, nesne tanıma, s�lah tanıma, rotalanab�lme, başladığı 
yere ger� döneb�lme g�b� özell�kler bulunmaktadır. Bu özell�kler sayes�nde IHA 
oluşturduğumuz öncel�k algor�tmasını kullanarak �sten�len hedefler� etk�s�z 
hale get�rmekted�r. IHA'nın otonom olması özell�ğ� sayes�nde Drone K�ller 
(Drone s�nyal bozucu) s�lahları tarafından düşürülememekted�r. Bu IHA s�stem� 
ordumuzda kullanılarak terörün büyük oranda b�t�r�lmes� sınırlarımızın 
güvence altına alınması ve terör sebeb�yle yaşanılan ölümlere son ver�lmes� 
amaçlanmıştır. 

Anahtar kel�meler: Yapay zeka, drone, asker� sanay�, yüz tanıma, nesne 
tanıma

Proje No: 3 Proje No: 4

     Projem�z�n amacı �ş�tme engell� -doğuştan veya sonradan çeş�tl� 
sebeplerle �ş�tme kaybı yaşamış- vatandaşların zorlanmadan arama 
yapab�lmes�n� sağlamak, sesl� telefon konuşması sırasında konuşmaları yazıya 
dönüştürerek anlamayı kolaylaştırmak ve �ş�tme engel� olmayan �nsanlarla 
aksaklık yaşamadan �let�ş�m kurab�lmes�n� sağlamak �ç�n kullanışlı b�r mob�l 
uygulama tasarlamaktır. Aynı zamanda "Engels�z Çağrı Merkez�" f�kr�m�z�n �lk 
ayağını oluşturarak �ş�tme yet�s� azalmış b�reyler�n 112, 110, 155 g�b� ac�l durum 
merkezler� �le uygulamamızı kullanarak yanlış anlaşılmalara sebeb�yet 
vermeden rahatça �let�ş�m kurmalarını sağlayab�lmek hedeflenm�şt�r. Her 
kes�mden �nsanın kullanab�lmes� �ç�n evrensel, kolay anlaşılab�l�r ve kullanışlı 
b�r ara yüz terc�h ed�lm�şt�r. Kullanıcının tek yapması gereken, uygulamaya g�r�ş 
yapıp �let�ş�m kurmak �sted�ğ� kullanıcıyı aramasıdır. Uygulamamız en çok 
terc�h ed�len �şlet�m s�stemler�nden b�r� olan Andro�d üzer�nde kullanılacak 
şek�lde gel�şt�r�lm�şt�r. Uygulamanın çalıştırılması �ç�n c�haz üzer�nde m�krofon, 
hoparlör ve �nternet bağlantısının bulunması yeterl�d�r. Bu sayede �nternet 
er�ş�m�ne sah�p her Andro�d c�hazdan arama yapılab�lmes� sağlanmıştır. 
B�l�nd�ğ� üzere �ş�tme yet�s�nde azalma bulunan b�reyler sağlıklı b�reylerle veya 
kend� aralarında telefon �le �let�ş�m kurmakta zorlanmaktadır. Uygulamamız bu 
sorunu, ses� yazıya çev�r�p kullanıcıya konuşma esnasında ekranda göstererek 
kullanıcıların eş zamanlı ve hızlı �let�ş�m kurmasını sağlayarak çözmekted�r. 
Aynı zamanda ses� de �lett�ğ�nden �ş�tme engel� bulunmayan b�reyler�n da 
rahatlıkla kullanab�leceğ� b�r uygulama olmuştur. Ayrıca çeş�tl� hastalıklardan 
dolayı ses� �ş�t�p anlayamayan b�reyler�n de telefon konuşması sırasında 
çekt�kler� zorlukları ortadan kaldırması hedeflenm�şt�r. Uygulamamız 
tasarlanırken güvenl�k ve mahrem�yet düşünülmüş, bu amaca yönel�k gerekl� 
önlemler alınmıştır. 

Anahtar kel�meler: Kodlama, �ş�tme engell�, �let�ş�m, konuşmadan 
metne, kolaylık  

HÜSEYİN KAAN
KÜÇÜKTURAN

BERKANT BAKIŞLI

MEHMET BUĞRA
ÇINARDERE AHMET AKMAN

Danışman :  HACI AHMET KORKMAZ
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Danışman : HİDAYET KILCANDanışman :  MUSTAFA CİVELEKProje No: 5 Proje No: 6

ARDA ÖZTÜRKZEYNEP SÖYÜNMEZ

GÜLSÜM SELİN
HASDEMİR

NFC KONTROLLÜ KAPI KİLİDİ

Günümüzde teknoloj� �nsanlık tar�h�nde h�ç olmadığı kadar hızlı 
gel�şmekted�r. Bu hayatımızı esk�s�nden daha çok hızlı hale get�rm�şt�r. Ama 
bütün bunlar gerçekleş�rken büyük güvenl�k eks�kl�kler� yaşanmıştır ve 
sonucunda k�l�t, ş�fre vb. b�rçok değ�ş�k s�stemler ortaya çıkmıştır. Örnek vermek 
gerek�rse k�l�tler yüz yıllardır b�rçok değ�ş�me uğramış ve sonucunda 
hayatımızda b�rden fazla format ve amaçta kullanıma g�rm�şt�r. Günümüzün 
teknoloj�s�yle kullanımı oldukça kolaylaşan �let�ş�m s�stemler� (RFID, NFC g�b�) 
hâl�hazırda bel�rl� yerlerde kullanılmaktadır. Bunlara örnek vermek gerek�rse; 
alışver�şte ödemelerde, ver� transferler�nde, ulaşımda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda k�l�t s�stemler�nde de kullanılmaktadır. Bu tür 
k�l�t s�stemler�n�n kullanım kolaylığı d�ğer evler�m�zde olan anahtarlı k�l�tlerden 
çok daha kolaydır. Ancak bas�t şek�lde üstes�nden gel�neb�l�necek de olsa b�rçok 
kusurları vardır. Aynı anda k�l�tlerden bağımsız olan �nsanların yaradılışından 
gelen kusurlarından b�r� olan unutkanlık k�l�tler�n en öneml� parçası olan 
anahtarlarımızın baş düşmanıdır. Projem�z �se bu ve b�rkaç tane daha farklı k�l�t 
s�stemler�n�n �y� yönler�n� olab�ld�ğ�nce alıp yen� b�r k�l�t s�stem� oluşturmaktır. 
Yapılan değ�ş�kl�klerden örnek vermek gerek�rse kullanıcı �le kapı arasında k� 
etk�leş�mde çıkan f�z�ksel zorluk ve zaman kaybını azaltmaktır. Anahtar yer�ne 
günümüzde neredeyse herkes�n gözü önünde olan telefonu kullandık. Bu 
sayede anahtarların aks�ne kaybolma oranlarının oldukça düşük olacağı 
kanaat�ne vardık. Şu ank� anahtarsız akıllı k�l�tler�n aks�ne projen�n mal�yet�n� 
oldukça düşük tuttuk ve projen�n hayata geçmes� �ht�mal�nde bu tür k�l�t 
s�stemler� yer�ne çok daha fazla k�ş�ye ulaştırab�leceğ�m�z� düşündük. S�steme 
akıllı telefonların NFC(Near F�eld Commun�cat�on) k�ml�kler� tanıtıldıktan sonra 
k�l�tler akıllı telefonlar sayes�nde kontrol ed�leb�lecekt�r. 

Anahtar Kel�meler: NFC(Near F�eld Commun�cat�on), Rf�d, Kapı K�l�d�, 
Akıllı Telefonlar 

ÖĞRENCİ GİRİŞ-ÇIKIŞLARININ TAKİP EDİLMESİNDE YÜZ 
TANIMA SİSTEMİNİN KULLANILMASI

Kurumumuzda çok sayıda öğrenc� ve çok fazla ders saat� bulunduğundan 
öğrenc�ler�n g�r�ş çıkışlarını tak�p etmek zor olmaktadır. Vel�ler çocuklarının 
kuruma gel�ş g�d�ş saatler�n�n onlara b�ld�r�lmemes�nden ş�kayetç�d�rler. 
Projem�zde yüz tanıma teknoloj�s� kullanarak okula gelen öğrenc�ler�n g�r�ş-
çıkış saatler�n� kayıt altına almayı, bu sayede okullarda yaşanan devamsızlık, 
okuldan kaçma g�b� sorunları çözerek öğrenc� tak�b�n� daha kolay b�r hale 
get�rmey� amaçladık. Çalışmamızda materyal gel�şt�rme ve kullanıcıların bu 
konuyla �lg�l� görüşler�n� bel�rlemek amacıyla anket uygulanması �le karma 
desen kullandık. Öncel�kle vel�ler�n ve öğretmenler�n bu projeye yaklaşımını ve 
�ht�yacını ölçmek amacıyla 177 vel� ve 23 öğretmene b�r anket yaptık. Bu 
anketlerden s�stem�n �stend�ğ�ne da�r sonuçlar aldık. S�stemde Java d�l�n� ve 
JavaCV kütüphanes�n� kullandık, yazılımı yazdık ve JavaSw�ng kütüphanes� �le 
arayüzü hazırladık. Webcam kullanarak okulumuzun g�r�ş ve çıkışına 
s�stem�m�z� kurduk. S�stem�m�z�, projeye katılmaya gönüllü olan ve vel�ler� �z�n 
veren 2-12. sınıf aralığındak� 30 öğrenc� �le dened�k. Sonucunda başarı 
sağladık. Devamında vel�ler�n ve öğretmenler� bu uygulamadan memnun kalıp 
kalmadığını �ncelemek �ç�n 30 vel� ve 23 öğretmene anket yaptık. Bu anket 
sonucunda da olumlu ger� dönüşler almış bulunmaktayız. Anket sonuçlarını 
SPSS 23.0 programı �le anal�z ett�k. 

Anahtar Kel�meler:  Yüz, tanıma, yoklama, Java, OpenCV, öğrenc� 

AHMET KESER
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ARCODA (AUGMENTED REALITY CHILD OF DEAF ADULTS)

Danışman : MEHMET İSLAM ACEMBABA

DÜNYA NE KADAR KÜÇÜK

Sosyal ağlar, �nsan �l�şk�ler�n�n söz konusu olduğu her alanda karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal ağlar, b�reylerarası çeş�tl� �l�şk�ler� ve bu �l�şk�ler arasındak� 
farklı etk�leş�mler� �çerd�ğ�nden, çeş�tl� sosyal b�l�m alanlarının araştırma 
konusu olmuştur. Yapılan çalışmada okul �çer�s�ndek� �let�ş�m ve b�lg� yayılma 
hızı �ncelenm�şt�r. B�lg�n�n başlangıçtan �t�baren kaç k�ş�den geçerek 
uzaklaştığını bulmak �ç�n dereceleme yapılmıştır. Böylece okul öğrenc�ler� 
arasında Altı derece ayrılık teor�s�n�n uygulanması hedeflenm�şt�r. Ayrıca b�lg� 
�let�ş�m� ve yayılmanın c�ns�yet, aynı sınıf sev�yes�nde olma ve öğrenc� 
arkadaşlıkları üzer�ne etk�ler� ağ b�l�m� yaklaşımıyla araştırılmıştır. Söz konusu 
n�tel�kler ve arkadaşlık �l�şk�ler� arasındak� korelasyon,  öğrenc�ler�n 
b�lg�ler�nden oluşan b�r ver� kümes� kullanılarak �ncelenm�şt�r. Projen�n 
amacına ulaşab�lmes� �ç�n öğrenc� �let�ş�m ağını hazırladığımız web sayfasına 
yönlend�ren mesajlarla kayıt altına almaya çalıştık. Web s�tes�n� Php, javascr�pt 
ve mysql ver�tabanı kullanarak hazırladık. Okulumuzun SMS s�stem�n� 
kullandık. Öğrenc�ler�n “kanka” olarak saydığı arkadaşlarının sadece telefon 
b�lg�s�n� SMS gönderme kısmına g�rmeler�n� �sted�k. Web sayfası aracılığı �le 
g�r�len telefon numaralarına mesaj göndererek s�stemdek� eks�k kayıtlarını 
tamamlamalarını sağladık. K�ş�ler�n en yakınında bulunanlara mesaj 
aracılığıyla ulaştırdığı b�lg�n�n y�ne en yakındak�lere devam ett�r�lmes�yle tüm 
öğrenc�lere yayılımı �nceled�k. Araştırmamız sosyal ağ anal�z� yaklaşımı �le 
sürdürerek, c�ns�yet veya sınıf arkadaşı olmanın, eğ�t�mde arkadaşlık 
�l�şk�ler�n�n altında yatan karışım örüntüler�n�n ölçülmes�n�n gerekl� olduğunu 
düşündük. Bu amaçla arkadaşlık ağı �ç�n gerekl� n�cel ve n�tel ver�ler� 
toplayab�leceğ�m�z b�r web sayfası hazırladık. Öğrenc�ler arasındak� yakın 
arkadaşlık �l�şk�ler� üzer�ne modellenen bu çalışma, ağ b�l�m� ve yönet�m b�l�m� 
ortaklığının, okul yönet�c�ler�, danışmanlar ve öğretmenler �ç�n karar verme 
süreçler�nde değerl� katkılar sunma potans�yel�ne sah�p olduğunu gösterd�k. 

Anahtar kel�meler: Sosyal Ağlar, ağ Anal�z�, Sosyal S�stemler, B�lg� 
�let�ş�m, Web programlama 

Proje No: 7 Proje No: 8

Toplumun b�r parçası olan �ş�tme engell� b�reyler�n, toplumun d�ğer 
kes�mler�yle �let�ş�m kurmak �ç�n kend�ler�nde var olmayan b�r yeteneğ� 
kazanmak �ç�n gösterd�kler� çabayı ve zahmet� öğrend�ğ�mde, b�z�mde toplum 
olarak bu çabaya karşılık b�r şeyler yapmamız gerekt�ğ�n� h�ssett�m. B�z�mde en 
azından onların kend�ler�n� rahat h�ssett�kler� �let�ş�m aracını öğrenmem�z 
gerek�rd�. Ancak bunun tüm toplum �ç�n pek de hızlı b�r çözüm olamayacağını 
farkett�m (ben b�le daha öğrenemed�m). Başka �nsanların bu durum �ç�n 
ürett�kler� çözümler� �ncelemeye başladım. M�crosoft,  Google, IBM g�b� büyük 
f�rmalardan, İTÜ,Boğaz�ç� Ün�v. g�b� köklü ün�vers�telerdek� öğret�m 
elemanlarından öğrenc�ler�ne ve hatta l�se öğrenc�ler�ne, yurt dışındak� b�rçok 
farklı ün�vers�teye kadar konuyla �lg�l� çözümler üret�ld�ğ�n�n bazılarının 
sonuçlarının tatm�n ed�c� olduğunu gördüm.

Bu araştırmam sonucunda konuyla �lg�l� farklı yollar �zlend�ğ�n� b�r kısmının 
b�z�m onların ded�kler�n� anlamamız üzer�ne olduğunu (�şaret d�l�n� sese ve 
metne çev�ren eld�venler g�b�), b�r kısmınında onların b�z� anlaması üzer�ne 
olduğunu gördüm(cep telefonu �ç�n yazılmış uygulamalar). Bunların dışında 
tam anlamıyla �k� tarafında �ht�yaçlarını g�deren( b�z�m konuşmalarımızı �şaret 
d�l�ne çev�r�p, onların �şaretler�n� metne ve ses dönüştüren) komple çözümlerde 
mevcuttu.  Ne var k� komple çözümler�n h�ç b�r� Türkçeye yada Türk İşaret D�l�ne 
uygun değ�l. D�ğer uygulamalarda ne yazık k� ya hala protot�p aşamasındalar 
yada sadece b�r �let�ş�m aracı veya sözlük düzey�ndeler. Bende bu yüzden çağın 
gerekl�l�kler�ne uygun �ş�tme engell� b�reyler�n hayatlarına b�rçok yönden 
zeng�nl�k katacak b�r ürün oraya çıkarmaya karar verd�m.

Kend�me amaç olarak �ş�tme engell� b�reyler�n hayatlarına b�rçok yönden 
ayrıcalık katacak, çağımızın teknoloj�k n�metler�nden sonuna kadar 
yararlanarak gel�şt�r�lm�ş ve gel�şt�rmeye açık olan b�r �let�ş�m aracından öte b�r 
s�stem gel�şt�rmek olarak bel�rled�m.  

Anahtar kel�meler: Arttırılmış Gerçekl�k, Türk �şaret d�l� Tercüme, Doğal 
D�l İşleme, Ses� Metne çev�rme, Google Cloud Speech API, gerçek zamanlı çev�r�

AHMET SEYİT ACEMBABATUĞRA BERKSU
FAZLIOĞLU

FURKAN ŞENOL

Danışman :  ÖZGE HALİL DUMAN
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BERK EREN EROL

Danışman : PINAR KOCAOĞLUDanışman : ALİ RIZA HURMAProje No: 1 Proje No: 2

HALİT BERK ERDOĞAN

KREB ASALLARI İLE RSA ŞİFRELEME BAKIŞ AÇISI: PERSPEKTİFİN GEOMETRİ İLE UYUMU VE İNSAN 
ALGISINDAKİ ETKİSİ

Bu proje öğrenc�de üç boyutta düşüneb�lme becer�s�, algılama ve konulara 
farkı bakış açısı kazanması amaçlanmıştır. Bazı m�mar� yapılarda, �nsanların 
gördükler� bakış açılarında farklılık yaratab�l�r. Çevrem�zde farklı algılanan 
yapılar, �llüzyon kullanılmış fotoğraflar, farklı yorumlanan geometr�k şek�ller 
vardır. Bu olayın anlaşılması �ç�n perspekt�f konusu araştırılmaya karar ver�ld�. 
Projedek� maketle üç boyutlu görüntünün �k� boyutlu b�r düzlem üzer�nde 
algılanması �ç�n kullanıldı. Projede perspekt�ftek� bakış açısı, yen� bulgular, 
matemat�ksel ve geometr�k akıl yürütme kullanıldı. Hava perspekt�f� 
kullanılarak atmosfer ve ışık etk�s�yle renk ve gölge etk�s� makettek� algının 
farklılaşmasına sebep olup ışık etk�s�yle göster�lmeyen doğrusal perspekt�f 
kullanılarak makettek� tablolarda bel�rl� oranlarda küçültmeler yapıldı. G�tt�kçe 
küçülen, b�rb�r�ne yaklaşan tablolar b�rleş�m perspekt�f� kullanılarak yapıldı. 
Perspekt�fte tüm kaçma noktalarının konumu bakış açımıza bağlı olarak 
görüntüyü değ�şt�r�r. Görüş alanı gen�ş tutulursa ufuk konumumuz da değ�ş�r. 
Makette doğrultuda �k� kes�şme noktasına ek olarak d�key doğrultuda üçüncü 
b�r kes�şme noktası olduğundan üç boyutlu perspekt�f kullanılmıştır. Maket ve 
gözlemleyen arasındak� mesafe yakınsa kaçma noktaları b�rb�r�ne daha yakın, 
uzaksa kaçma noktaları b�rb�r�nden daha uzak, eş�t açı yapılırsa kaçma oranları 
eş�t olarak görülür. Maket� tasarlarken, matemat�k ve geometr� dalından 
b�lg�ler kullanılmıştır. Koord�nat s�stem�nde noktaların bel�rlenmes�, noktalara 
karşı düşen görüntü noktaları benzer üçgen vasıtasıyla bel�rlenerek 
tasarlanmıştır. L�neer dönüşümünün nasıl bu konuda kullanılacağı araştırılarak 
perspekt�fte matemat�k ve geometr� dalının önem� daha �y� anlaşılmış oldu. Bu 
proje perspekt�f görüntüler�n farklı algılanmasının nedenler�n� öğrenc�lere 
somut b�r maketle aktarılmıştır. Hem derslerde hem de hayatındak� b�rçok 
olayda bakış açısını değ�şt�rd�ğ�nde algısının değ�şeceğ� düşünülmüştür. L�sede 
dönüşüm geometr�s�, üç boyutlu c�s�mlerde, res�m, m�mar� alanı seçmek 
�steyen öğrenc�lerde maketle somut aktarılması sağlanab�l�r.

Anahtar kel�meler: Perspekt�f, bakış açısı, üç boyut 

      Matemat�ğ�n günlük yaşamda b�rçok kullanımı vardır. Bunlardan b�r 
tanes� de kr�ptoloj� yan� ş�frelemed�r. Kr�ptoloj� temel�nde matemat�ksel 
�şlemler� bulunduran b�lg� saklama �şlem�d�r. Geçm�şte devlet adamları g�b� 
öneml� �nsanların kullandığı Ş�freleme Şuanda herkes�n hayatında yer 
ed�nm�şt�r. En bas�t hal�yle cep telefonların Ş�freler�, kred� kartları Ş�freler� ve 
banka hesap b�lg�ler� herkes tarafından saklanan özel b�lg�ler�d�r. Bu b�lg�ler �se 
kr�ptoloj� sayes�nde saklanmaktadır. Ş�freleme çeş�tler� genel olarak s�metr�k ve 
as�metr�k Şekl�nde �k� guruba ayrılır. As�metr�k Ş�freleme kırılması zor �k� 
anahtarlı ş�frelerd�r. Bunların �ç�nde en çok kullanılanı RSA Ş�frelemed�r. RSA �se 
asal sayılar kullanılmaktadır. Bu çalışmada RSA Ş�frelemede kullanılab�lecek 
asal sayıları özel kümelere ayırmak ve bu sayılarla Ş�freleme yapmak 
amaçlanmıştır. Çalışma �ç�n özel sayı türler� �ncelend�ğ�nde, Mersenne Asalları 
çalışmaya �lham olmuştur. Tıpkı Mersenne sayıları g�b� özel asal sayı �k�l�ler� 
oluşturulmuş ve �sm�ne Kreb Asalları adı ver�lm�şt�r. Bu çalışmanın b�r d�ğer 
amacı �se matemat�k üzer�ne düşünmek ve küçük de olsa b�r Şeyler 
üreteb�lmekt�r.  

Sonuç olarak, buna benzer özel sayılar veya teoremler üret�lerek 
Ş�frelemede kullanılab�l�r. Ayrıca öğrenc�lere matemat�ğ�n günlük yaşamdak� 
kullanım alanları öğret�lmel�. Buna bağlı olarak “Neler yapılab�l�r?” sorusu 
üzer�ne düşünülmel�d�r.  

Anahtar kel�meler: Mersenne Sayıları, Asal Sayılar, RSA, Kr�ptoloj�, 
Matemat�k 
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Danışman : ALİ RIZA HURMA  Danışman : GÖKHAN KARAASLANProje No: 3 Proje No: 4

HİLAL ALTINOK

CEYDA ASUDE TÜZÜN

ALİ KARAKAYA

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

EULER PHİ FONKSİYONU İLE TRİGONOMETRİK ŞİFRELEME

     Dünya 4.0 sanay� devr�m� �le teknoloj� dünyasının �ç�nde daha çok zaman 
geç�rmeye başladı. İlk zamanlar öneml� devlet adamlarının b�rb�rler�yle �let�ş�m 
kullandıkları kr�ptoloj� artık herkes tarafından kullanılmaktadır. Teknoloj�k 
asker� s�lahlar, banka hesapları vb. b�r alana hak�m olan kr�ptoloj� b�lg� saklamak 
anlamına gel�r. 

     Kr�ptoloj� s�metr�k ve as�metr�k olmak üzere �k� ana gruba yarılmaktadır. 
Teknoloj�n�n baş döndüren hızla gel�şmes�nde önce s�metr�k Ş�freleme 
kullanılmaktır. Fakat bu Ş�frelemen�n kırılması kolay olduğu �ç�n artık as�metr�k 
Ş�freleme kullanılmaktadır. Bu sebeple çalışmada kırılması zor �k� basamaklı 
as�metr�k Ş�freleme s�stem� oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışmada Euler Ph� (�) 
Fonks�yonu ve Euler Teoremler� kullanılarak ç�ft anahtarlı b�r Ş�freleme s�stem� 
kurulmuştur. Buradak� anahtarların b�r� herkes tarafından b�l�nen açık anahtar 
d�ğer� açık anahtar kullanılarak elde ed�len kapalı anahtardır.  Ayrıca Ş�freleme 
s�stem� tr�gonometr�k fonks�yonları da �çermes� Ş�fren�n kırılmasını 
zorlaştırmaktadır. Tr�gonometr�k fonks�yonlar yardımıyla �k� basamaklı b�r 
Ş�freleme yapılmıştır. Harf veya s�mgeler�n değerler�n� açı Şekl�nde alınarak 
tr�gonometr�k fonks�yonlar sayes�nde sayısal b�r değere gönder�lm�şt�r. Bu �k� 
özell�k çalışmayı özgün hale get�rm�şt�r. 

     Sonuç olarak, kr�ptoloj� matemat�ğ�n uygulama alanlarından b�r 
tanes�d�r. Bu sebeple matemat�k öğret�m� yapılırken uygulama alanları 
anlatılab�l�r. Ş�freleme b�l�m�ne merak saranlar �ç�n kurslar açılab�l�r. Yazılım 
mühend�sl�kler� bölümünde kr�ptoloj� ders olarak okutulab�l�r. 

Anahtar kel�meler: Euler Teorem�, As�metr�k Ş�freleme, Kr�ptoloj�, Sayılar 
Teor�s�, Matemat�k 

Bu çalışmada komb�natör�k anal�z üzer�ne öneml� çalışmalar yapmış İng�l�z 
matemat�kç� Major Percy Alexander MacMahon'un renkl� üçgenler�, farklı kenar 
sayısına sah�p düzgün çokgenlere uyarlanmaya çalışılmıştır.  

Macmahon'un renkl� üçgenler�, ortasından üç eş�t parçaya bölünmüş eşkenar 
üçgenler�n n adet renkle kaç farklı şek�lde boyanab�leceğ� üzer�ne b�r çalışmadır. Bu 
çalışmada �se dört eş�t parçaya bölünmüş kare, beş eş�t parçaya bölünmüş düzgün 
beşgen ve k eş�t parçaya bölünmüş düzgün k-genler göz önünde bulundurulmuştur. 
Çokgenler�n n adet renk �le kaç farklı şek�lde boyanab�leceğ�n� bel�rlemek �ç�n önce 
farklama yöntem� kullanılmıştır. 

Farklama yöntem� �le bulunmuş olan kurallar, Polya'nın sayma teorem� �le de elde 
ed�lmeye çalışılmış ve kurallar arasında kenar sayısının asal çarpanları �le �lg�l� b�r �l�şk� 
olduğu bel�rlenm�şt�r. Kenar sayısının asal çarpanları �le olan �l�şk�n�n keşfed�lmes�, 
Polya'nın sayma teorem�n�n bas�tleşt�r�lmes�ne olanak sağlamıştır.  

Bu doğrultuda kenar sayısı asal olan düzgün çokgenler �ç�n, kenar sayısı �k� farklı 
asal çarpandan oluşan çokgenler �ç�n, kenar sayısı b�r asal sayının kuvvetler� olan 
çokgenler �ç�n, kenar sayısı b�r asal ve farklı b�r asal sayının kuvvet�n�n çarpımından 
oluşan çokgenler �ç�n ve son olarak �k� farklı asal sayının kuvvetler� �le b�rl�kte 
çarpımından oluşan çokgenler �ç�n kurallar elde ed�lm�şt�r. Tüm doğal sayılar asal 
sayıların çarpımı şekl�nde yazılab�ld�ğ� �ç�n elde ed�len son kural tüm sayılar �ç�n 
kullanılab�l�r ve

şekl�nded�r. Çalışma kapsamında bulunan d�ğer kurallar da özell�ğ� uyan sayılar 
�ç�n kullanılab�l�r.Elde ed�len kurallar, MacMahon'un renkl� üçgenler�n�n düzgün 
çokgenlere uyarlanab�leceğ�n� ve bütün düzgün çokgenler �ç�n n adet renk �le 
boyandığında kaç farklı durumun ortaya çıktığının hesaplanab�leceğ�n� gösterm�şt�r. 
Bu kurallar Polya'nın sayma teorem�n�n kullanıldığı farklı uygulamalarda 
kullanılab�l�r. 

Anahtar kel�meler: Da�resel ve tekrarlı permütasyon, MacMahon, Polya'nın 
sayma teorem�, Renklend�rme problemler� 
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FURKAN GÖĞÜŞ

Danışman : DENİZ NARİNDanışman : UĞUR ARALProje No: 5 Proje No: 6

ELVAN AYBÜKE
ERYILMAZ

KUTAY KARAOĞLAN

DİZİLERDE BİLİNMEYEN ÖZELLİKLERİ KOMBİNATORİK 
UYGULAMALARIYLA BULMA ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ANALİTİK GEOMETRİ TEMELLİ STRATEJİ VE AKIL OYUNU 
''MATADA''

İk� yıldır süren araştırmamıza b�r matemat�k konusunu arkadaşlarımıza akıl 
ve stratej� temalı b�r kutu oyunu yardımı �le öğretme amacı �lham kaynağı 
olmuştur. Matemat�ğ�n ezbere dayalı olmadan konusunun tüm kurallarını 
öğreneb�lmeler�n� sağlayan or�j�nal b�r oyun f�kr� �le yola çıktık. Hedef�m�z 
toplumdak� matemat�k ders� sıkıcıdır yanılgısını ortadan kaldırmak ve 
arkadaşlarımızın eğlenerek öğrenmeler�ne katkı sağlamaktır. Bu düşünce �le 
yed� farklı okulda yaptığımız ön testte arkadaşlarımızın en eğlend�kler� 
akt�v�ten�n Matemat�k kulüpler�nde oynadıkları stratej� ve zekâ oyunları 
olduğunu bel�rled�k. Bu b�lg�ye dayanarak stratej� temalı b�r kutu oyunu 
yapmaya karar verd�k. Daha sonra konumuzu düşündük. Tekrar okullara b�r ara 
test çalışması yaptık ve arkadaşlarımızın en çok anal�t�k geometr�de 
zorlandıklarını saptadık. Projen�n arkadaşlarımızın �lg�s�n� çekmes� �ç�n çok 
kullanılmayan y�rm� yüzlü zar kullandık. Bu zara uygun b�r logo ç�zd�k. 
Ç�z�mler�m�zle bas�t b�r taslak oluşturduk. Oyunumuzun �sm�n� bel�rled�k. 
Bütünüyle özgün b�r oyun yaptığımız �ç�n Türk Patent Enst�tüsü'ne başvurarak 
logo ve marka belgem�z� aldık. Taslağı oluşturduktan sonra materyal 
tasarlamak �ç�n araştırma yaptık. Uygun kurallarla nasıl oynayab�leceğ�m�z� 
düşündük, arkadaşlarımızla görüş alışver�ş� yaptık. Çeş�tl� objeler deneyerek 
daha ergonom�k ve ekonom�k objeler� terc�h ett�k. 

En son aşamada oyunumuzu matbaalarda ve ozal�tlerde nasıl somut hale 
get�reb�leceğ�m�z� planladık. Oyunu aldığımız malzemelerle tamamen el 
yapımı olarak mak�ne kullanmadan oluşturduk. Yaptığımız oyunun test 
aşamasında okulumuzda b�rçok sınıfta farklı zamanlarda oynadık ver�ler 
topladık. Öğretmenler�m�zden aldığımız hem sözel hem sayısal ver�lerle 
anal�t�k geometr�ye olan �lg�n�n arttığını tesp�t ett�k.  Oyunumuzu sosyal 
dersler öğretmenler�m�ze de sunduk. Öğretmenler�m�zden aldığımız b�lg�lerle 
oyunumuzun sözel ağırlıklı derslere de katkısının çok olab�leceğ�n� gördük ve 
�ler�de bu yönde de çalışma yapmayı planlıyoruz.

Anahtar kel�meler: Çukur,  Düzlem, P�yon, Ada, Matemat�k 

Hayatta karşılaşılan problemler� çözmek �ç�n matemat�ğ�n soyut 
dünyasından faydalanab�l�r�z. Ancak bazı durumlarda sorun �le yüzleşen k�ş�n�n 
yetk�nl�ğ�, zamanı ve enerj�s� yeters�z kalab�l�r örnek olarak b�rtakım özel sayı 
d�z�ler�n�n sağladığı bağıntıları kavrama ve kullanma ve d�z�lerde b�l�nmeyen 
özell�kler� uzun ceb�r hesapları aracılığıyla bulmak göster�leb�l�r. Bu çalışmada 
bazı ardışık ter�mler� veya genel ter�m� b�l�nen d�z�ler�n d�ğer özell�kler�n� 
bulmak adına �şlevsel komb�nator�k uygulamaları yapmak amaçlanmıştır. 

  Bu amaçla öncel�kle �çer�s�nde d�z�ler oluşturulab�len ve 
komb�nasyon �fadeler� �le elemanları �fade ed�leb�l�r b�r göster�m tasarlandı. 
Yapılan göster�m aracılığıyla, özel sayı d�z�ler� de kullanılarak, kullanışlı b�r 
algor�tma gel�şt�r�ld�. Algor�tma aracılığıyla ardışık ter�mler� veya genel ter�m� 
b�l�nen d�z�ler�n d�ğer özell�kler�ne ulaşıldı ve d�z� özell�kler� bulma üzer�ne 
komb�nasyon �fadeler� �le yazılan formüller elde ed�ld�. Genel ter�m� ver�len 
d�z�ler�n d�ğer özell�kler�n� bulma üzer�ne prat�k hesap yolları tanımlandı. Ceb�r 
yollarından daha kısa yollar oluşturulsa da dereces� çok büyük pol�nom d�z�lerde 
hesap yolunun uzamasının ardından özell�kle toplam formülü bulma üzer�ne 
genel toplam formülü oluşturuldu. Tüm bu �şler�n sonucu olarak amacın arkası 
tam anlamıyla dolduruldu. 

Anahtar kel�meler: D�z� özell�kler�, komb�nator�k, pol�nom d�z�ler, özel 
sayı d�z�ler�
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Danışman : BARIŞ ARSLANDanışman : ARZU ÇAĞLARProje No: 7 Proje No: 8

DENİZ NAZ AÇAR

HATİCE SILA TOPCU

BEKİR BURAK ÇELİK

AHMET ÖNCÜ

KRİPTOFIBO DOĞAL SAYILARIN ARALARINDA ASAL SAYILARIN TOPLAMI 
ŞEKLİNDE GÖSTERİMİ

 Sayılar Teor�s�'n�n en popüler problemler�nden b�r� Goldbach sanısıdır. Bu 
sanı; 2'den büyük her poz�t�f ç�ft tam sayının, �k� asal sayının toplamı şekl�nde 
yazılab�leceğ�n� �dd�a eder. Ş�md�ye kadar çok büyük ç�ft sayılar �ç�n bu sanının 
doğruluğu göster�lm�şt�r. Fakat matemat�ksel kanıtı henüz yapılamamıştır ve 
açık b�r problem olarak güncell�ğ�n� korumaktadır. 

 Goldbach sanısından farklı olarak asal sayılar yer�ne �k�şerl� aralarında asal 
s a y ı l a r ı  a l d ı k .  B u  ç a l ı ş m a d a  a m a c ı m ı z ,  3 0 'd a n  b ü y ü k  h e r  n
tam sayısının 1'den büyük �k�şerl� aralarında asal 4 tam sayının toplamı şekl�nde 
yazılab�leceğ�n� �spatlamaktır. İk� sayının aralarında asal olduğunu göstermek 
�ç�n Ökl�d Algor�tması kullandık. Modüler ar�tmet�k kullanarak tam sayıları 
uygun n değerler� �ç�n denkl�k sınıflarına ayırarak her b�r durum �ç�n önermey� 
�spatladık. 30 sayısının bel�rtt�ğ�m�z koşulda yazılamayacağını göstermek �ç�n 
�spat yöntemler�nden çel�şk� yöntem�n� kullandık.

Anahtar kel�meler: Goldbach Sanısı, Ökl�d Algor�tması, Aralarında Asal 
Sayılar, Modüler Sayılar, Denkl�k Sınıfları 

Kr�ptoF�bo adlı projem�zde F�bonacc� sayı d�z�ler�nden �lham alarak yen� b�r 
Ş�freleme yöntem� oluşturduk. Bu sayede günümüz çağında öneml� b�r yere 
sah�p olan b�lg� güvenl�ğ�n� sağlamayı amaçlarken, aynı zamanda parçalama 
yöntem�n� de kullanarak, çeş�tl� saldırılara karşı dayanıklı b�r ş�fre tasarlamış 
olduk (bruteforce, frekans anal�z�… vb). Bu algor�tmayı tasarlarken de “Kr�pto 
Maddeler” olarak adlandırılan Şartlara d�kkat ett�k ve heps�n� sağladık.

8 x 13'lük b�r tabloyu ardışık F�bonacc� sayılarından oluşan d�kdörtgenlere 
parçalayarak, 104 boşluğa büyük/küçük harf, rakamlar, bazı noktalama 
�şaretler� ve boşlukları yayarak anahtarımızı oluşturduk. Böylece her karakter� 
5l� sayı d�z�ler� olarak Ş�freleneb�lecek hale get�rd�k. Ayrıca Ş�frey� daha güvenl� 
hale get�rmek �ç�n her harf�n hem küçük hem de büyük vers�yonlarını 
tablomuza koyarak, uzun met�nlerde yapılab�lecek frekans anal�z�n�n önüne 
geçm�ş olduk. Türkçede en çok kullanılan harfler olan “a,e,k” harfler�nden �se 
�k�şer tane hem büyük hem küçük karakter koyarak Ş�fren�n dayanıklılığını 
arttırdık. Tablodak� boş karakterler �se aralara rastgele atılarak y�ne Ş�fren�n 
kırılmasının zorlaştırılması amaçlanmıştır. Oluşturduğumuz bu yönteme �se 
“Kr�ptoF�bo” adını verd�k. Bu raporda �se örnek b�r Ş�frelemen�n yanı sıra Ş�fren�n 
nasıl çözüleceğ�n� de adım adım gösterd�k.  

Anahtar kel�meler: Kr�ptoloj�, F�bonacc�, Geometr�k Parçalanış, ş�freleme 
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Danışman : HAZAL BERFİN TEPEDanışman : SEDAT ALTAŞProje No: 1 Proje No: 2

BUSE DİKMEN

FUNDA AKSÖĞÜT ELÇİN AY

EDANUR YASA

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

DESEN ÖRNEĞİ

HALO VE HORN ETKİSİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK 
KURMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ

İlk kez g�rd�ğ�m�z b�r ortamda, �nsanların dış görünüşler�ne bakarak 
oluşturduğumuz olumlu özell�kler�n, o k�ş� �le �lg�l� genel b�r yargıya 
dönüşmes�ne ve d�ğer özell�kler� de bu çerçevede değerlend�rmem�ze halo 
etk�s� adını ver�yoruz. Yakışıklı veya güzel �nsanların daha zek�, akıllı, başarılı, 
dürüst ya da sorumluluk sah�b� �zlen�m�ne kapılmamız halo etk�s�yle 
oluşmaktadır. Aynı şek�lde �lk �zlen�mler�n olumsuz olduğu b�r �nsanda, negat�f 
genel yargılara varma durumu da horn etk�s� olarak adlandırılmaktadır.

14-18 yaş aralığında bulunan k�ş�ler�n �lk kez g�rd�kler� b�r ortamda, 
arkadaş seç�m�nde halo ve horn etk�s�ne ne kadar maruz kaldıklarını ölçmey� 
hedefled�ğ�m�z çalışmamızda, yöntem olarak anket tekn�ğ� kullanılmıştır. 
Çalışmamız hala devam etmekte olan arkadaşlıklarda, �lk �zlen�m�n etk�s�n� de 
�ncelem�şt�r. Çalışmada kullanılan anket�n, geçerl�l�ğ� uzmanlara danışılmış 
olup, güven�l�rl�ğ� hesaplamak �ç�n Cronbach Alpha kolerasyon katsayısı 
hesaplanmıştır. 

392 k�ş�ye uygulamış olduğumuz anket ver�ler�, projem�z�n amacına uygun 
olarak sonuçlanmıştır. Halo ve horn etk�s� uyandırmayı amaçladığımız 
fotoğraflar �le halo ve horn etk�s�n� ölçmey� hedefled�ğ�m�z sorular b�reb�r 
örtüşmüştür.

Halo ve horn etk�s� �nsan beyn�n�n hayatta kalmak �ç�n oluşturduğu b�r 
�çgüdü olarak şek�llenmekte ve bu etk�y� tamamıyla ortadan kaldırmanın 
mümkün olmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Ancak arkadaşlık bağının başlaması ve 
�nsanların b�rb�r�n� daha çok tanıması �le b�rl�kte, halo ve horn etk�s�n�n 
y�t�r�ld�ğ� sonucuna varıldı. İnsanların dış görünüşler�ne göre yargılanmaması 
gerekt�ğ� kazanımının çocukluktan �t�baren ver�lmes� �le bu etk�n�n önem�n�n 
azalacağı kanısındayız.

Anahtar kel�meler: Halo etk�s�, horn etk�s�, arkadaşlık �l�şk�ler�, �çgüdü

Çalışmamızda öncel�kl� olarak a�le yaşam doyumu ve mental �y� oluş 
düzeyler�n�n düşük olmasını bekled�ğ�m�z Alzhe�mer hasta yakınlarına, 
hastalık hakkında b�lg�lend�rme ve bakım vermen�n get�rd�ğ� güçlüklerle baş 
etmede destek olunması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çözüm odaklı 
kısa sürel� terap� �le yapılan grupla ps�koloj�k danışma ve sanatsal faal�yetlere 
katılımın bu k�ş�lerde mental �y� oluş ve a�le yaşam doyumuna etk�s� 
araştırılmaktadır. Çalışma, Antalya Alzhe�mer Hasta Ve Hasta Yakını Günlük 
Bakım Merkez� “Mav� Ev” etk�nl�kler�ne katılan Alzhe�mer hasta yakınları �le 
yapılmıştır.  

Çalışmada Alzhe�mer hasta yakınlarının seç�lme neden� bu alana yönel�k 
yapılmış sınırlı sayıda araştırma olması ve deneysel çalışma sayısının yok 
denecek kadar az olmasıdır. Hasta yakınlarına yönel�k çözüm odaklı kısa sürel� 
terap� yöntem�n�n kullanıldığı grupla danışmayla �lg�l� herhang� b�r araştırma 
bulunmamış, ayrıca sanata dayalı  b�r yol �zleyen çalışmalara da 
rastlanmamıştır. Hasta yakınlarına b�r süperv�zör gözet�m�nde ps�koloj�k 
danışmanlar tarafından 6 hafta boyunca 6 oturumdan oluşturulmuş 90 
dak�kalık seanslar hal�nde uygulanan grupla danışma yapılmıştır. Oturumlar 
sonucunda hasta yakınlarında var olan ps�koloj�k sorunlarda azalma tesp�t 
ed�lm�şt�r. Bu durum da a�le yaşam doyumu ve mental �y� oluşa olumlu katkı 
sağlamıştır. Çalışmada grupla danışmanın yanında sanat etk�nl�kler�n�n 
yapıldığı �k�nc� grupta �se olumlu yönde değ�ş�m�n daha fazla olduğu 
anlaşılmıştır. Bu bakımdan sonuçlar, projen�n amacına uygun şek�lde tutarlılık 
gösterm�şt�r. Bu bağlamda güçlü kalmanın şart olduğu hastalıkla mücadele 
sürec�nde; danışanların sorunları yer�ne çözümler�ne, zayıflıkları yer�ne güçlü 
ve poz�t�f yönler�ne odaklanmanın etk�l� olduğuna yönel�k tez�m�z güçlenm�şt�r. 
Alzhe�mer hastalarına bakım veren a�le üyeler�ne yönel�k çalışmalarda, çözüm 
odaklı kısa sürel� terap�n�n etk�l� olab�leceğ� anlaşılmıştır. 

Anahtar kel�meler: Alzhe�mer, hasta, yakın, ÇOKST, grup, danışma, 
sanat, Mav� Ev… 
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HATİCE EBRAR BİLİCİ

PINAR KAVUT

Danışman : ENVER EKİNCİDanışman : FATMA NUR YAĞCIProje No: 3 Proje No: 4

NİSA KİLİMCİ

NACİYE NUR DEMİREL

ERGENLERDE BABA ÇATIŞMA DÜZEYİ, YETERLİK ALGISI, ASİLİK 
VE TEKNOLOJİ KULLANIM SÜRESİ İLİŞKİSİ

HAYVANIN LÜZUMU VAR, HAYVANLIĞIN LÜZUMU YOK!

Hayvanlara ş�ddet�n acımasız örnekler�ne sıklıkla rastlar olduk.  Ayakları ve 
kuyruğu kes�len yavru köpek, boğazı sıkılan papağan, ked�ler� fırlatanlar, köpekler� 
aracın arkasına bağlayarak sürükleyenler� ve daha n�ce hayvanlara çeş�tl� ş�ddet 
yapanları sürekl� görüyoruz. Uzmanlar bunun sadece Türk�ye'de değ�l, tüm dünyada 
b�r artış �vmes�nde olduğunu söylüyor.  

Hayvana yönel�k ş�ddet olaylarının artmasından yola çıktığımız bu çalışmanın 
amacı, öğrenc�ler�n ş�ddet eğ�l�m düzeyler� ve hayvana yönel�k kötü davranış 
eğ�l�m� arasında �stat�st�ksel düzeyde �l�şk� olup olmadığını �ncelemekt�r. 
Araştırmada öğrenc�ler�n�n ş�ddet eğ�l�m düzeyler� �le hayvana yönel�k kötü 
davranış eğ�l�m� arasındak� �l�şk� ve bazı değ�şkenlerle olan �l�şk�ler�n� 
açıklayab�lmek amacıyla �l�şk�sel tarama ve nedensel karşılaştırma model� 
kullanılmıştır. 536 öğrenc�ye K�ş�sel B�lg�ler Formu, Ş�ddet Eğ�l�m Ölçeğ� ve Hayvana 
Yönel�k Kötü Davranış Envanter� (HKDE) uygulanmıştır. Öğrenc�lerden elde ed�len 
ver�ler SPSS 22.0 �stat�st�k programı kullanılarak değerlend�r�lm�ş, Pearson Moment 
Çarpım Korelasyon Katsayısı, t Test�, Tek Yönlü Varyans Anal�z� (ANOVA), LSD Post-
Hoc testler� uygulanmıştır. Öğrenc�ler�n %25,7's�n�n hayvanlara yönel�k kötü 
davranışta bulunduğu bel�rlenm�şt�r. En çok “kızdırma” ve “kovalama” 
davranışlarının yapıldığı, en fazla memel� hayvanlara ve solucan yada böceklere 
zarar ver�ld�ğ� görülmüştür. Hayvana yönel�k kötü davranışta bulunan öğrenc�ler�n 
çoğunlukla bu davranışları tek başına yapma eğ�l�m�nde oldukları görülmüştür.  
Ş�ddet eğ�l�m düzeyler� �le hayvana kötü davranış eğ�l�mler� arasında poz�t�f yönde 
anlamlı �l�şk� tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca ş�ddet eğ�l�m düzeyler� ve hayvana yönel�k 
kötü davranış eğ�l�m�n�n öğrenc�ler�n c�ns�yetler�ne, algılanan gel�r düzey�ne, anne-
baba tutumuna, hayvanlarla �lg�l� düşünceler�ne, anne-baba eğ�t�m düzey�ne ve 
okul ortalamalarına göre farklılaşma durumları �ncelenm�şt�r.  

Hayvana kötü davranışı tek başına düşünmemek, altındak� ş�ddet eğ�l�m�n�n 
varlığını unutmamak gerek�r. Hayvana ş�ddet olaylarının azaltılması �sten�yorsa 
öncel�kle k�ş�ler�n ş�ddet eğ�l�m düzeyler�n�n azaltılması �ç�n çalışmalar 
yürütülmel�d�r.  

Anahtar kel�meler: Hayvan, Hayvana Kötü Davranış, Ş�ddet Eğ�l�m�

Ergenl�k ps�koloj�k, f�zyoloj�k, sosyal açılardan değ�ş�mler�n hak�m olduğu 
b�r gel�ş�m dönem�d�r. Bel�rt�len alanlardak� değ�ş�mler ergen� çok yönlü olarak 
etk�lemekte ve k�m� zaman farklı k�m� zamansa ortak davranışsal, b�l�şsel ve 
duygusal tepk�ler ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada ergenler�n baba çatışma düzey�, yeterl�k algısı, as�l�k ve 
teknoloj� kullanım süres� (telefonda sosyal medya ve oyun oynama ve 
b�lg�sayarda oyun oynama) g�b� değ�şkenler arasındak� �l�şk�s� �ncelenm�şt�r. 
Ergenler�n baba çatışma düzey�, yeterl�k algısı ve alt başlıklarından akadem�k 
yeterl�k �le sosyal yeterl�k, as�l�k düzeyler� ve alt başlıklarından olan a�leye 
yönel�k as�l�k, okula yönel�k as�l�k, akrana yönel�k as�l�k ve teknoloj� kullanım 
süres� değ�şkenler� anlamlı b�r �l�şk� olacağı öngörülmekted�r.   Araştırmada 
Genç Ana-Baba 

Çatışma Ölçeğ� Babalar Formu, Yeterl�k Algısı Ölçeğ�, Ergen As�l�ğ� Ölçeğ� ve 
K�ş�sel B�lg� Formu kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 9,10 ve 11. 
sınıflardak� 75 kız ve 64 erkek öğrenc� oluşturmaktadır. Elde ed�len ver�ler SPSS 
17 programı �le anal�z ed�lm�ş ve pearson korelasyon anal�z� kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonucuna göre ergenler�n as�l�k düzey� �le baba çatışma, yeterl�k 
algısı, akadem�k yeterl�k algısı düzeyler� ve teknoloj� kullanım süres� arasında; 
baba çatışma düzey� �le yeterl�k algısı, sosyal yeterl�k algısı, akadem�k yeterl�k 
algısı, ergen as�l�ğ�, a�leye yönel�k as�l�k, okula yönel�k, akrana yönel�k as�l�k 
düzeyler� arasında; teknoloj� kullanım süres� �le yeterl�k algısı, akadem�k 
yeterl�k algısı, a�leye yönel�k as�l�k ve okula yönel�k as�l�k düzeyler� arasında 
anlamlı b�r �l�şk� bulunmaktadır. 

Anahtar kel�meler: Ergen, baba çatışma, yeterl�k algısı, as�l�k, teknoloj� 

40

50
L�se Öğrenc�ler�
Araştırma Projeler�
Konya Bölge Yarışması



Danışman : FATMA NUR YAĞCIDanışman : GÖZDE UYSALProje No: 5 Proje No: 6

FURKAN SELİM AYDOĞMUŞ

MEHMET SAMET YÜCEDAĞ MUSTAFA FURKAN DURAN

ÖMER ESAD ALTUNEL

GÜNÜMÜZÜN HELİKOPTER EBEVEYNLERİ VE BENCİL ÇOCUKLAR ERGENLERDE BİLİŞSEL ÇARPITMA, DUYGUSAL ZEKA VE 
CİNSİYET İLİŞKİSİ

B�reyler doğuştan get�rd�kler� kalıtımsal özell�kler çerçeves�nde yaşla 
b�rl�kte b�l�şsel, f�z�ksel, ruhsal pek çok değ�ş�m ve gel�ş�m yaşamaktadırlar. 
Gel�ş�m süreçler� gözet�ld�ğ�nde ergenl�k dönem� bu değ�ş�mler�n en bel�rg�n 
yaşandığı dönemlerdend�r. Bu dönemde ps�koloj�k ve f�z�ksel değ�ş�mlerle 
b�rl�kte b�l�şsel gel�ş�m noktasında fark ed�l�r düzeyde öneml� değ�ş�mler 
gerçekleşmekted�r. Bu araştırmanın amacı, ergenlerde b�l�şsel çarpıtma 
düzeyler�, duygusal zeka düzey� ve c�ns�yet değ�şkenler�n�n �l�şk�s�n� 
�ncelemekt�r. 

Araştırmanın örneklem grubunu 9. ve 10.sınıftak� 37 kız ve 33 erkek 
öğrenc� oluşturmaktadır. Çalışmada ergenler�n b�l�şsel çarpıtma düzeyler� 
B�l�şsel Çarpıtmalar Ölçeğ� �le ölçülmüş ve test z�h�n okuma, felaketleşt�rme, ya 
hep ya h�ç, duygudan sonuca ulaşma, et�ketleme, z�h�nsel f�ltreleme, aşırı 
genelleme, k�ş�selleşt�rme, zorunluluk, yok sayma g�b� alt başlıklardan 
oluşmaktadır. Tüm alt başlıkların toplamı sonucunda b�l�şsel çarpıtma düzey� 
bel�rlenm�şt�r. Öğrenc�ler�n duygusal zeka düzeyler� Duygusal Zeka Test� �le 
ölçülmüş olup duygusal farkındalık, kend� duygularını yöneltme, öz 
mot�vasyon, empat�, d�ğerler�n�n duygularını yöneltme g�b� alt başlıklardan 
oluşmaktadır. Öğrenc�ler�n anne-baba eğ�t�m�, c�ns�yet g�b� k�ş�sel b�lg�ler� �ç�n 
K�ş�sel B�lg� Formu kullanılmıştır. Toplanan ver�ler SPSS 17 programı �le anal�z 
ed�lm�ş, değ�şkenler�n �l�şk�s�n� �ncelemek �ç�n Pearson korelasyon anal�z� 
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aşırı genelleme tarzı düşünme �le 
duygusal zeka, kend� duygularını yöneltme, d�ğerler�n�n duygularını yöneltme 
arasında; kend� duygularını yöneltme �le b�l�şsel çarpıtma, z�h�n okuma, 
felaketleşt�rme, duygudan sonuca ulaşma ve ya hep ya h�ç tarzı düşünme 
arasında; öz mot�vasyon �le felaketleşt�rme, duygudan sonuca ulaşma tarzı 
düşünme arasında; c�ns�yet �le kend� duygularını yöneltme, felaketleşt�rme, 
duygudan sonuca ulaşma, aşırı genelleme tarzı düşünme arasında anlamlı b�r 
�l�şk� bulunmaktadır.

Anahtar kel�meler: Ergen, b�l�şsel çarpıtma, duygusal zeka, c�ns�yet  

Toplumsal değ�ş�mlerle b�rl�kte ebeveyn tutumları da zaman �çer�s�nde 
çeş�tl�l�k gösterm�şt�r. Günümüzün ebeveynler�ne baktığımızda artık 
çocuklarının üzer�ne fazlasıyla düşen, onlar b�lmeyen anne babalardır. 

Hel�kopter ebeveynler�n çocuklarını her şeyden üstün tutmalarının ve onlar 
adına her �ş� yapmalarının b�r sonucu olarak çocuklarda benc�ll�k kavramının 
gel�şeb�leceğ�n� düşündük ve ana h�potez�m�z� oluşturduk. Araştırmamızda 
öğrenc�ler�n algıladıkları hel�kopter ebeveynl�k düzeyler� �le benc�ll�k düzeyler� 
arasındak� �l�şk�y� ortaya koymayı amaçladık. Bu doğrultuda l�se öğrenc�ler�ne 
Algılanan Hel�kopter Ebeveynl�k Tutum Ölçeğ� ve Benc�ll�k ölçeğ� uygulanmıştır. 
Sonuçlar SPSS paket programında değerlend�r�lerek h�potez ve alt h�potezlere 
uygun anal�zler yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır.  

Sonuçta l�se öğrenc�ler�n�n algılanan hel�kopter ebeveynl�k düzeyler� �le 
benc�ll�k düzeyler� arasında poz�t�f yönlü anlamlı b�r korelasyon bulunmuştur. 
Bu sonuç b�zlere a�leler�n çocukların üzer�nde ne kadar pervane olurlarsa 
asl ında onları  b�r  o kadar benc�l leşt�rd�kler�n�  kanıtlamaktadır. 
Unutulmamalıdır k�, benc�ll�ğ�n �nsanlar arasında yarattığı güvens�z bağlar, 
empat� eks�kl�ğ� ve fedakarlıklarda bulunmada azalma, toplumsal yapıya da 
büyük ölçüde zarar ver�r.

Anahtar kel�meler: Hel�kopter A�le, Benc�ll�k, Ebeveyn, Aşırı Ebeveynl�k 
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YAĞMUR KANDEMİR

HANDE YALKIN

Danışman : ALPAY PALADanışman : ABDULVAHAP KAYAProje No: 7 Proje No: 8

EMİR DEMİREKİN

ŞEVVAL TOPAL

ÖĞRETMEN DURUŞUNDAN BELLİDİR (LİSELERDE OKUYAN 
ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİNDEKİ 

BEDEN DİLİ)

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA ÖĞRENCİLERİN 
YAKLAŞIMI VE DEVAMSIZLIK SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın amacı, l�se öğrenc�ler�n�n Destekleme ve Yet�şt�rme 
Kurslarına(DYK) �l�şk�n görüşler�n� bel�rlemek ve devamsızlık sebepler�n�n 
ortaya koymaktır. Bu araştırmanın ver�ler� n�cel yöntemlerden anket tekn�ğ� �le 
elde ed�lm�şt�r. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018– 2019 eğ�t�m öğret�m 
yılında, Isparta merkezdek� b�r l�sede öğren�m gören 9,10,11,12. Sınıf 
öğrenc�ler�nden oluşturulmuştur. Çalışma grubu DYK lere katılan ve 
devamsızlıkları fazla olan öğrenc�lerden seç�lm�şt�r. Araştırmanın amacına 
dayalı olarak, yüzde, standart sapma, tTest�, varyans (ANOVA) anal�z� ve Tukey-
HSD g�b� �stat�st�k test tekn�kler� kullanılmıştır. 

Çalışmada ver� toplamak �ç�n İnc�rc�, A İlğan, A, S�rem, Ö., & Bozkurt, S. 
(2017)  tarafından gel�şt�r�len 20 maddeden oluşan Destekleme ve Yet�şt�rme 
Kurslarına İl�şk�n Öğrenc� görüşler� Anket� (DYKİGA) ve 15 maddeden oluşan 
Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
devamsızlık nedenler� anketler� kullanılarak toplanmıştır. 

Ölçek 192 erkek, 248 kız olmak üzere toplam 440 öğrenc�ye uygulanmıştır. 
Araştırmadak� İstat�st�k anal�zler SPSS 24.0 �le yapılmıştır. Çalışmada elde 
ed�len sonuçlar genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde DYK' ye �l�şk�n öğrenc� 
görüşler�n�n olumlu olduğu bazı değ�şkenlere göre (gel�r düzey�, sınıf, c�ns�yet) 
farklılık gösterd�ğ� fakat devamsızlık sebepler�n�n k�ş�sel sebepler dışında d�ğer 
değ�şkenlere göre anlamlı farklılık göstermed�ğ� ortaya çıkmıştır. Haftalık ders 
saat�n�n fazla olması ve dersler�n sıkıcı olması görüşünün devamsızlık 
sebepler�nde öne çıkan maddeler olduğu ayrıca gel�r düzey� düşük olan 
öğrenc�ler�n DYK'n�n yarar ve önem�ne daha çok �nandığı bulgusuna 
ulaşılmıştır.

Anahtar kel�meler: Destekleme ve Yet�şt�rme Kursları, Devamsızlık, 
Devamsızlık Sebepler� 

Projem�z, öğretmenler�n sınıf �ç�ndeyken kullandıkları beden d�l�yle �lg�l� 
öğrenc� görüşler�n� almayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda öğretmenler�n 
beden d�l�n�n uzmanlar tarafından öner�len duruş b�ç�mler�ne uygun olup 
olmadığı ve derse olan �lg� �le öğrenme öğretme sürec�n� nasıl etk�led�ğ� 
bel�rlenmeye çalışılmıştır. Ver� toplama aracı olarak öğrenc�lere, uzmanların 
“doğru” ve “yanlış” olarak n�telend�rd�ğ� res�mlerden oluşturulan b�r form ve 
öğrenc�ler�n hang� davranışı nasıl değerlend�rd�kler�n� anlamak �ç�n b�r ölçek 
gel�şt�r�lm�şt�r. Öğrenc�lerden, öğretmenler�n form üzer�ndek� res�mlerden 
hang�s�ne benzer davranışlarda bulunduklarını �şaretlemeler� �stenm�şt�r. 
Araştırmaya dâh�l olan kız ve erkek öğrenc�ler�n toplam sayısı 364 olup, bu 
öğrenc�ler, l�selerde okuyan tüm sınıflar düzey�nded�r. Öğrenc�ler, on dört res�m 
�ç�nden “doğru” olanları, “yanlış” olanlara göre daha fazla oranda 
�şaretlem�şlerd�r. Ancak dersler�n �çer�ğ�ne göre yazı tahtasını sık kullanan 
öğretmenler�n sınıfla olan �let�ş�m�n kopmasına yol açan “yanlış” duruşa benzer 
b�r duruş serg�led�kler� görülmekted�r. On maddeden oluşan ölçekten elde 
ed�len sonuçlar �se ders anlatırken göz temasının kurulması öğrenc�ye kend�s�n� 
poz�t�f h�ssetmes�n� sağlamakta, öğretmen�n oturmak yer�ne ayakta ders 
anlatması daha yararlı görülmekted�r. Öğretmen�n ders anlatırken ön 
sıralardan b�r�ne oturması ya da sınıf duvarına dayanması g�b� davranışlar �se 
öğrenc�ler�n hoşuna g�tmemekted�r.

Anahtar kel�meler: Eğ�t�m ve Öğret�m, L�se Öğrenc�ler�, Öğretmenler, 
Beden D�l�, İlet�ş�m 
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Danışman : SEVAL ÜNVERMİŞDanışman : ZUHAL SÜLDÜRProje No: 1 Proje No: 2

FURKAN UĞUR

RAMAZAN GÖRKEM ÇATAL

İBRAHİM EROL KAYA

ERAY EREN

İNTERAKTİF FELSEFE KARTLARI

İnterakt�f Felsefe Kartları adını verd�ğ�m�z projem�z, Felsefe müfredat 
konularını �çerecekt�r. Çeş�tl� ser�ler hal�nde gruplandırılmak suret�yle her b�r 
konu başlığı b�rer ser� olarak tasarlanacak ve kartların altına yerleşt�r�len 
karekodlar �le görsel �çer�klere kolayca ulaşım sağlamayı amaçlamaktadır. 

Teknoloj� kullanımının vazgeç�lmez hale geld�ğ� günümüzde, teknoloj�y� 
derslere destek sağlama �ht�yacı b�ze projey� hazırlamada �lham kaynağı oldu. 
Amacımız, teknoloj�y� ders �le b�rleşt�rerek, b�lg�ye hızlı ve kolay er�ş�m 
sağlamaktır. Aynı zamanda da öğren�lmes� �stenen konular, görsel �çer�klerle 
er�ş�m daha renkl� ve eğlencel� olacaktır. Bu projede, yanımızdan ayırmadığımız 
cep telefonları ya da tabletler b�lg�ye ulaşma noktasında �ht�yacımız olan 
araçlardır. İnterakt�f Felsefe Kartları, bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Felsefe ser�ler� hal�nde olması düşünülen bu kartlar �ç�n müfredat konuları baz 
alınmıştır. İlk ser�y� oluşturan kartlar, "Anadolu B�lgeler�" olarak bel�rlenm�şt�r. 
Bunlar y�ne Felsefe ders� müfredat programı �çer�s�nde yer alan: Mevlana 
Celaledd�n-� Rum�, Hacı Bektaş-� Vel�, Ahmet Yesev� ve Yunus Emre olmak üzere 
hazırlanmıştır.  

Projen�n �ler�k� aşamalarında d�ğer ser�ler de oluşturularak (Doğa 
F�lozofları Ser�s�, İlk Çağ F�lozofları Ser�s�, İslam F�lozofları Ser�s� vb.) bu ser�lere 
yabancı d�l desteğ� sunulacaktır. 

Anahtar kel�meler: İnterakt�f, felsefe, kart, b�lg�, karekod, �nternet, 
mob�l teknoloj� 

ÜÇ FARKLI BAKIŞ AÇISIYLA SOMALİLİ ÇOCUKLAR VE "MÜLTECİ 
OLMAK" (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

Sığınmacılık ve mültec�l�k kavramları, son yıllarda sıklıkla duyduğumuz ve 
�nsanlık dramı olarak kabul ett�ğ�m�z gerçeklerd�r. Türk�ye bulunduğu konum 
neden�yle sığınmacılar �ç�n köprü n�tel�ğ� taşımaktadır. Günümüzde ülkem�zde 
3 m�lyon 551 b�n 78  mültec� yaşamaktadır. Isparta'da �se sığınmacı sayısı 5000 
c�varında olup bunun 1240 k�ş�s�n� Somal�'den gelenler oluşturmaktadır. Şeh�r 
merkez�nde s�yah tenl� �nsanların sayısının artması üzer�ne onlarla �lg�l� b�r 
çalışma yapılması düşünülmüştür. Ön araştırmada Somal�l� çocukların 
sorunlarına yönel�k b�l�msel b�r çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu 
sebeple projede Isparta'da yaşayan Somal�l� çocukların yaşadıkları sorunlar ve 
gelecekten beklent�ler�n� araştırmak amaçlanmıştır.  

Proje n�tel araştırma yöntemler�nden durum çalışması yöntem�yle 
yürütülmüş olup ver�ler, yüz yüze görüşme yöntem�yle toplanmıştır. Dört farklı 
okulda öğren�m gören 27 Somal�l� öğrenc�n�n yanı sıra 23 Türk öğrenc� ve 23 
öğretmen�n de görüşler�ne başvurulmuş olup konu çok yönlü olarak ele 
alınmaya çalışılmıştır.  Elde ed�len ver�ler �çer�k anal�z� yöntem�yle anal�z 
ed�lm�şt�r. 

Araştırma sonuçlarına göre, okula �lk geld�kler� dönemlerde Türk 
öğrenc�ler�n Somal�l� öğrenc�lere ön yargıyla yaklaştığı ve onları ten reng�nden 
dolayı dışladığı görülmüştür. Günlük hayatta kullanab�lecek kadar Türkçe 
öğrend�kler� ancak akadem�k anlamda Türkçey� anlama ve kullanma 
becer�ler�n�n düşük olduğu bel�rlenm�şt�r. Türk çocukların akran gruplarına 
kolayca g�remed�kler�, buna karşın m�ll�yet ayrımı yapmaksızın Arapça b�len 
akranlarıyla gruplar oluşturdukları görülmüştür. Öğretmenler�n Somal�l� 
öğrenc�ler�n sorunları �ç�n çözüm odaklı uygulamalar gel�şt�rd�kler� görülmekle 
beraber b�r kısmının bu konuya �lg�s�z ve �steks�z olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

F�z�ksel farklılıkların yanında d�l, d�n, ırk g�b� farklıkları kabul etme, 
hoşgörü �le yaklaşma konularında �lkokuldan �t�baren öğrenc�ler�n 
b�lg�lend�r�lmes� gerekt�ğ� düşünülmekted�r. Farklılıklar eğ�t�m� �ç�n ders saat� 
ayrılması veya sosyal b�lg�ler eğ�t�m programlarında konuya yer ver�lmes�n�n 
olumlu katkıları olacağı öngörülmekted�r. 

Anahtar Kel�meler: Isparta, Somal�, Mültec�, Çocuk, Sorun, Gelecek    
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İREM BAYRAKTAR

Danışman : MURAT AKKUŞ

YERLİ AMA YABANCI

Araştırmamız ülkem�zde telev�zyon kanallarında yayınlanmakta olan 
d�z�ler�n, ülkem�zde yaşayan �nsanların a�le yapısına, a�le �l�şk�ler�ne, kardeşl�k 
�l�şk�ler�ne, gündel�k hayatlarına ve toplumsal yapımıza ne kadar benzed�ğ�n� 
ortaya çıkarmak amacıyla yapılmış b�r çalışmadır. 

Telev�zyon d�z�ler� neredeyse her evde �zlen�lmekte ve her yaştan sey�rc� 
k�tles�ne kolaylıkla ulaşmaktadır. D�z�lerdek� konu örüntüler� b�rb�r�nden farklı 
olmakla b�rl�kte neredeyse bütün d�z�lerde a�le ve toplumsal olaylar 
�şlenmekted�r. Bu a�le ve toplumsal olayların ne kadar yerl� olduğu ortaya 
çıkarılmalıdır. 

Telev�zyon kanallarında çok sayıda d�z� yayınlanmaktadır. Bunların öneml� 
b�r bölümü yerl� yapım olarak �s�mlend�r�lmekted�r. B�rçok d�z�de a�le �ç� �l�şk�ler, 
gündel�k yaşam ve toplumsal yaşantılar örneklend�r�lmekted�r. Bu araştırma 
telev�zyon kanallarındak� d�z�ler�n ülkem�zdek� a�le ve toplum yapısına ne kadar 
benzed�ğ�n� ortaya çıkarmak üzere yapılmıştır. Bu amaçla d�z�ler�n a�le ve 
toplum yaşantımıza ne ölçüde benzed�ğ�n� tesp�t etmek üzere anket 
hazırlanmış, hazırlanan anketler l�se öğrenc�ler�ne uygulanmış ve anket �le elde 
ed�len ver�ler anket programı SPPS �le anal�z ed�lm�ş ve değerlend�r�lm�şt�r. 

Araştırma sonucunda d�z�lerdek� a�le t�pler�n�n ve toplumsal yaşantıların 
Türk a�le yapısı �le büyük oranda örtüşmed�ğ� ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar kel�meler: D�z�, Telev�zyon, A�le, Toplumsal Yaşam 

Danışman : GÖKHAN YILDIRIM

OYNAR MISIN BENİMLE

İş�tme engel� �nsan kulağının bel�rl� b�r nedenden dolayı sesler� 
�letmemes�d�r. İş�tme engell� b�reyler bu nedenle bazen toplumda ayrıştırılıp, 
sosyal hayatın dışında kalab�lmekted�rler. Her çocuğun sağlıklı b�r b�ç�mde 
büyüme ve gel�şmes�nde öneml� payı olan oyunlar �ş�tme engell� çocukların 
sosyalleşmes�, toplumda yer alması, özgüvenler�n�n gel�şmes� �ç�n oldukça 
önem taşımaktadır. Ayrıca oyunlar ve oyuncaklar a�t olduğu toplumun 
kültürünü yansıtmaktadır. Bu nedenle �ş�tme engell� çocuklar �le geleneksel 
çocuk oyunları oynayarak hem kültürel değerler�m�z� korumayı hem de �ş�tme 
engell� b�reyler� topluma katmayı hedefled�k. Bu amaç �ç�n öncel�kle �ş�tme 
engell�ler okuluna g�derek rahat �let�ş�m kurab�lmek adına �şaret d�l� öğrend�k. 
Daha sonra geleneksel çocuk oyunlarını �şaret d�l� �le �ş�tme engell� b�reylere 
anlattık ve oyunları b�rl�kte oynadık. İş�tme engel� olan b�reyler�n oynanılan 
oyunlar ve yöntemler� hakkında görüşler�n� öğrenmek �ç�n ölçekler hazırladık ve 
hazırlanılan bu ölçekler çocuklara öğretmenler� tarafından �şaret d�l� �le 
açıklandı. İş�tme engell� b�reyler�n kend� hür ve öznel görüşler�n� yansıtan 
ölçekler değerlend�r�ld�. Sonuç olarak engell� b�reyler�n çoğunlukla geleneksel 
çocuk oyunlarından memnun kaldıkları, kend� f�z�ksel, sosyal ve z�h�nsel 
yetenekler�n� gel�şt�rd�kler�, kal�tel� vak�t geç�rd�kler�n� bu sayede geleneksel 
çocuk oyunlarının kend�ler�ne faydalı olduğunu düşündükler� gözlemlend�.  

Anahtar Kel�meler: İş�tme, engel, çocuk, oyun, farkındalık

Proje No: 3 Proje No: 4

HASAN HÜSEYİN SAKAR

DİLARA KIRAÇ
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Danışman : GÖZDE UYSALDanışman : TUBA YILDIRIMProje No: 5 Proje No: 6

DAVUT SERHAN AYDIN

MUHAMMET ONUR TAPU

ZEYNEP TUFAN

EBRAR GÖKCE

OKULDA ÖĞRENİYORUZ KADIN ERKEK EŞİT BÜYÜYORUZ

C�ns�yet sadece doğumla kazanılmış b�r unsur değ�ld�r. Kadın ve erkek 
olmak aynı zamanda toplumun b�ze b�çt�ğ� rollerle de �l�şk�l�d�r. Özell�kle 
çocukluk yılları toplumsal c�ns�yet k�ml�ğ�n�n oluştuğu kr�t�k dönemlerd�r. Bu 
dönemde çocuklar toplum tarafından kend�ler�ne c�ns�yetler�ne �l�şk�n ne tür 
roller ver�l�rse onları ben�msemeye mey�ll�d�rler. Ayrıca medyada sunulan 
�çer�kler ve �ç�nde bulunduğu kültürün toplumsallaşma sürec� b�rey�n eş�tl�kç� 
toplumsal c�ns�yet anlayışını ben�msey�p ben�msememes�nde öneml� rol oynar. 
Eğer okullarda konuyla �lg�l� farkındalık kazandırıcı etk�nl�kler yapılab�l�rse 
öğrenc�ler�n eş�tl�kç� toplumsal c�ns�yet anlayışı gel�şt�reb�lecekler� 
düşünces�nden hareketle çalışmamıza başladık.  

Bu araştırmanın amacı, �lköğret�m öğrenc�ler�ne ders �ç� etk�nl�kler 
sayes�nde c�ns�yet ve toplumsal c�ns�yet kavramlarını kavratmak ve onlarda 
eş�tl�kç� toplumsal c�ns�yet anlayışı gel�şt�rmeye çalışmaktır. Bu doğrultuda 7. 
Sınıflardan b�r p�lot sınıf bel�rlend� ve eş�tl�kç� toplumsal c�ns�yet anlayışı 
gel�şt�receğ�n� düşündüğümüz sınıf �ç� etk�nl�kler uygulandı. Uygulama 
önces�nde ve sonrasında toplumsal c�ns�yet tutum ölçeğ� uygulayarak ön test ve 
son test puanları karşılaştırılmıştır. Anal�zler SPSS 22 paket programıyla 
yapılmıştır.  

Sonuçta ön test ve son test puanları arasında anlamlı farklılık çıkmış ve 
öğrenc�lerde eş�tl�kç� toplumsal c�ns�yet anlayışı gel�şt�r�lm�şt�r. Ayrıca yapılan 
etk�nl�kler sayes�nde toplumsal c�ns�yet ve c�ns�yet kavramları öğrenc�lere 
kavratılmış. Medyada, atasözler� ve dey�mlerde kadın ve erkek hakkında ver�len 
mesajlar konusunda farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar kel�meler: C�ns�yet, Toplumsal C�ns�yet, Eş�tl�k, Tutum

ALGI YÖNETİMİMİZİ ELE GEÇİREN REALİTE PROGRAMLARI

''D�j�tal nes�l'' adıyla anılan b�z yen� nesl�n d�j�tal b�r çağda doğmuş ve 
büyümüş olmamız neden�yle, öncek� nes�llerle aramızdak� fark gün geçt�kçe 
artmaktadır. B�z XXI. yüzyıl nesl� �ç�n �nternet s�teler� ve telev�zyon programları 
g�b� d�j�tal ortamların hayatımızın b�r parçası hal�ne geld�ğ� aş�kârdır. Bu 
nedenle z kuşağı olarak adlandırılan yen� nes�l üzer�nde öneml� medya organı 
olan telev�zyon kanallarında yayınlanan programlar oldukça etk�l�d�r. 
Telev�zyonun ulaşab�ld�ğ� b�reyler�n sayısındak� hızlı artış telev�zyonu öneml� 
b�r toplumsal güç konumuna get�rm�şt�r. Araştırmamızda ülkem�zde yayın 
hayatına devam eden, gerçek olduğu bel�rt�len k�ş�ler�n özel hayatlarını ve suç 
teşk�l eden olayları konu alan gündüz/kadın programlarının toplum üzer�ndek� 
olumsuz etk�ler�n� tesp�t etmey� hedefled�k. Temel amacımız, telev�zyon 
kanallarında yayınlanan ş�ddet �çer�ğ�ne sah�p gündüz/kadın programlarının 
sosyoloj�k sonuçlarını ortaya koymaktır.  

 Çalışmamıza “Real�te programlarının toplum ps�koloj�s�ne, m�ll� ve manev� 
değerler�m�ze etk�ler� nelerd�r?” sorusu �le başladık. Gündüz ya da real�te 
programları olarak adlandırılan bu programların l�stes�n� hazırladık. Tesp�t 
ed�len programlardan bölümler �zleyerek, �şlenen konuları tesp�t ett�k. 
Telev�zyon programlarının toplum ps�koloj�s�ne etk�ler� kapsamında doküman 
anal�z� yapılarak l�teratür tarama yöntem�n� kullandık. Çalışmamıza anket 
sorularımızı hazırlayarak devam ett�k. Farklı yaş gruplarına anket�m�z� 
uyguladık, sonuçları değerlend�rerek n�cel yöntem kullandık. Proje 
çalışmamızda karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmamızda elde ett�ğ�m�z 
sonuçlara göre gündüz kuşağı programlarının ulaştığı durum vah�md�r. Toplum 
ps�koloj�s�n�, �nsan� değerler�m�z� tehd�t etmekted�r. Akıl ve ruh sağlığının 
öneml� olduğu düşünüldüğünde telev�zyon ş�ddet�n�n sosyal devlet �lkes� 
gereğ�nce sorgulanması ve ac�len tedb�r alınması gerekmekted�r. Bu süreçte 
alınacak tedb�rlerle �lg�l� medyaya; M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Kadın ve A�leden 
Sorumlu Devlet Bakanlığı, RTÜK g�b� devlet�n �lg�l� kurumlarına; s�v�l toplum 
örgütler�ne; eğ�t�mc�lere ve a�lelere öneml� sorumluluklar düşmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Real�te Programları, Telev�zyon, Medya, Toplum
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ŞERİFE NUR MİNAZ

FATMA ZEHRA
FEYZULLAH

Danışman : HAZAL BERFİN TEPE

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SİLAHLANMAYA OLAN BAKIŞ 
AÇILARININ İNCELENMESİ

İnsanoğlu var olduğu �lk günden �t�baren çevres�ndek� d�ğer canlılar ve 
doğal çevres� �le b�r etk�leş�m �çer�s�nded�r. İnsanoğlu, hayatta kalmanın en 
öneml� �ş olduğu �lkel dönemler dâh�l, kend�s�n� çevres�ne karşı koruma 
�çgüdüsüyle var olagelm�şt�r. Bunun net�ces�nde s�lah ve s�lahlanma olgusu, en 
esk� çağlardan ber� b�r vaka olarak hep olmuştur.

14-18 yaş aralığında bulunan l�se öğrenc�ler�n�n, yan� geleceğ�n b�reysel 
s�lah ed�nme potans�yel�ne sah�p gençl�ğ�n�n, b�reysel s�lahlanmaya olan bakış 
açılarını ölçmey� hedeflemektey�z. Bu amaç doğrultusunda, yöntem olarak 
anket tekn�ğ� kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket�n geçerl�l�ğ�, 
uzmanlara danışılmış olup güven�l�rl�ğ� hesaplamak �ç�n Cronbach Alpha 
kolerasyon katsayısı hesaplanmıştır.

406 k�ş�ye uygulamış olduğumuz anket �le öğrenc�ler�n b�reysel 
s�lahlanmaya yönelme nedenler�, bu yönel�m� teşv�k ed�c� unsurlar ve b�reysel 
s�lahlanmanın çoğalmasını engellemek �ç�n öner�ler ortaya konmuştur.

İnsanların kötü alışkanlıklara sah�p olması ş�ddete eğ�l�m� olması, ş�ddet 
görmüş olması, �hmalkâr b�r a�lede büyümüş olması, namus kavramına 
yükled�ğ� anlam, medyada s�lahı ve s�lahlanmayı özend�r�c� yayınlar yapılması, 
aş�ret-töre-mafya tarzlı d�z�ler�n yayınlanması, b�reysel s�lah ed�nmede b�r 
yatkınlık oluşturduğu tesp�t ed�lm�şt�r. B�reysel s�lah ed�nmen�n önüne 
geç�lmes�nde özell�kle eğ�t�m ve medya alanlarında çalışma yapılması gerekt�ğ� 
kanısındayız. B�reysel s�lahlanmanın artmasının, s�lahlı yaralanmaları 
arttırdığını da göz önüne alarak b�reysel s�lah ed�nmen�n yasal olarak 
zorlaştırılması gerekt�ğ�, sabıka kaydı olan k�ş�ler�n s�lah ed�nmes�n�n önüne 
geç�lmes� ve s�lah ruhsatı olan k�ş�ler�n sık sık denetlenmes� gerekt�ğ� 
kanısındayız. Bununla b�rl�kte s�lah üret�m�, pazarlanması daraltılmalı ve sıkı b�r 
denet�me tab� tutulmalıdır.

Anahtar kel�meler: B�reysel s�lahlanma, eğ�t�m, medya, ş�ddet

Danışman : ADEM ÖTER

İMAM HATİP LİSESİNDE OKUYAN MÜLTECİ/GÖÇMEN 
ÖĞRENCİLERİN HAYATA BAKIŞLARI VE HASRETLİKLERİ

Dünyada yaşanan göçün nedenler�nden b�r�nc�s�n� sosyo-ekonom�k 
nedenlerden kaynaklanan göçler oluşturmaktadır. Dünya'da 2000-2017 yılları 
arasında göçmen nüfusu %49 artarak 258 m�lyona ulaşmıştır. 

Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�, İslam Ülkeler� �ç�nde en �st�krarlı ve 
demokrat�k ülked�r. Ülkem�z, doğusunda ve güney�nde çatışma ve 
�st�krarsızlıkların yaşandığı bazı Orta Doğu ve Asya ülkeler�yle, batısında refah 
düzey� ve �nsan hakları standartları yüksek Avrupa ülkeler� arasında köprü 
konumundadır. “Orta Doğu'dak� ve özell�kle komşu ülkelerdek� çatışma, s�yas� 
ve ekonom�k �st�krarsızlıkların varlığı, doğu sınırlarının dağlık ve kontrolünün 
zor olması, Ege ve Akden�z sah�ller�n�n coğrafî yapısının yasadışı geç�şlere 
uygunluğu g�b� nedenlerle, Türk�ye, Avrupa B�rl�ğ� (AB) ülkeler�ne geçmey� 
hedefleyen göçmenler �ç�n geç�ş güzergâhı durumundadır.” 

Türk�ye, Cumhur�yet Önces� ve Cumhur�yet Dönem�nde dış göçlere ev 
sah�pl�ğ� yapmıştır.  

Türk�ye'n�n komşu ülkeler�nden Irakta yıllardır süren savaş ve sonrası 
�st�krarsızlık neden�yle ortaya çıkan �ç savaş neden�yle orada yaşayan halk dış 
göçe sürüklenm�şt�r. Sur�ye'de 2011 yılında başlayan �ç savaşın yarattığı otor�te 
boşluğu neden�yle yaklaşık 1 m�lyon Arap, Türkmen ve Kürt göçe zorlanmıştır.  

Ortadoğu ülkeler�nden Afgan�stan, Yemen ve Somal� de yıllardır süren �ç 
savaş ve yoksullukta buralarda yaşayan halkı dış göçe sürüklemekted�r.  

Isparta'da 29 farklı ülkeden mültec�/göçmen öğrenc� bulunmaktadır. Bu 
göçmen öğrenc�ler�n çoğunlukla Müslüman ülke vatandaşlarıdır. Bu bağlamda 
göçmen öğrenc� ve a�leler�n�n eğ�t�m alacakları l�se terc�h�nde �lk sırada İmam 
Hat�p L�seler� gelmekted�r.   

Proje kapsamında İmam Hat�p L�ses�nde okuyan 8 ayrı ülke vatandaşı olan 
öğrenc�ler�n göç etme nedenler�, okullarında eğ�t�m-öğret�m sürec�ndek� 
durumları, a�leler�n�n sosyoekonom�k durumları,  yaşam şartları, hayata 
bakışları ve hasretler� sosyoloj�k araştırma yöntem ve tekn�kler� kullanılarak 
b�l�msel çerçevede �rdelenmekted�r. 

Anahtar Kel�meler: Göç, dışgöç, mültec�, göçmen

Proje No: 7 Proje No: 8

GÜLSUDE KARABACAK

EKİM SU DAŞTAN
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Danışman : MUHAMMET ÖZTÜRK

ZAMANDA YOLCULUK PROJESİ: TARİH EVİ MODELİ

Yıl 2250…  

Belk� de �ler�de nanoteknoloj�k yöntemlerle b�lg�ler �nsanların z�hn�ne 
yükleneb�lecek.  Belk�  de f� lmlere konu olan zamanda yolculuk 
gerçekleşeb�lecek. Yıl 2018, 2019… Tar�h alanında b�lg�ler� �nsanların z�hn�ne 
yükleyecek teknoloj�k gel�ş�me ve zamanda yolculuğa sah�p değ�l�z. Tar�hle �lg�l� 
b�rçok çalışma yapılmaktadır. Müzeler, f�lmler, oyunlar, k�taplar, şarkılar, yazılı, 
görsel ve �ş�tsel b�rçok materyal vardır. Tar�h Ev� Model� bütün tar�h� 
b�lg�ler�/materyaller� b�r evde toplamaktadır. Bu modelde odalardan oluşan 5 
katlı b�r ev tasarlanmıştır. Her kattak� odaların her b�r�nde b�r tar�h konusunun 
sunumunun yapıldığı materyaller bulunmaktadır. K�ş�ler b�r�nc� kattan 
başlayarak bütün katları/odaları gezmekted�r. Tar�h Ev�'n�n 1.katından 5.katına 
kadar tar�h�n �lk konularından başlayarak günümüze kadar meydana gelm�ş 
tar�h� olayları kapsayan odalar tasarlanmıştır. Tar�h Ev� Model� �le tar�h� konuları 
b�r araya get�ren özgün b�r mekân yapılması hedeflenm�şt�r. K�ş�lere 
katları/odaları gezd�rerek zamanda yolculuğuna çıkarmak düşünces� vardır. 
Böylece k�ş�ler�n tar�h� �lg� ve b�lg�ler�n�n arttırılması hedeflenm�şt�r. Amaç 
�nsanları b�r zaman yolculuğuna çıkaracak materyaller� sunmaktır. 

Araştırmada l�teratür taraması, belge ve kaynak anal�z� yapılmıştır. Ders 
k�tapları, �nternet s�teler�, müzeler �ncelenm�şt�r. Bu şek�lde n�tel yöntem 
kullanılmıştır. Öğrenc�lere, yet�şk�nlere, öğretmenlere anket çalışması yapılarak 
sayısal ver�lere ulaşılmıştır. Böylece n�cel yöntem uygulanmıştır. Kaynakların 
�ncelenmes� �ç�n Afyonkarah�sar İl Halk Kütüphanes�ne g�d�lerek alan çalışması 
yapılmıştır.  Tar�h Ev� Model� �le �lg�l� olarak yapılan araştırmalar sonunda bütün 
tar�h� konuları b�r araya get�ren b�r ev model� özgün b�r çalışma olarak 
görülmüştür. Öğrenc�ler, vel�ler, öğretmenler olumlu görüş bel�rtm�şlerd�r. 
Böyle b�r model�n tar�h öğret�m� ve tar�he �lg�n�n artmasına yönel�k başarılı 
olacağı tesp�t ed�lm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: Tar�h, Tar�h Ev� Model�, Tar�h Öğret�m�, M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı 

Danışman : SEDAT ALTAŞ

ESKİ ÇAMLAR "FIĞLA" OLDU KORKUT İLİNDE

Kültür tar�h�m�zde öneml� b�r yere sah�p olan Fığla, Antalya'nın Korkutel� 
�lçes� Çomaklı köyünde esk�den ber� çam ağacından üret�legelm�ş b�r su taşıma 
ve muhafaza aracıdır. Fığla zamanla b�rçok nedenden dolayı unutulmuştur. 

     Bu projey� yapmaktak� amacımız unutulan geleneksel el 
sanatlarımızdan "Fığla"yı tanıtmak, yaygınlaştırmak ve yaşatılab�lmes�ne 
destek olmaktır. Bu bağlamda Fığla'nın, üret�ld�ğ� yer�n tanıtım aracı 
olab�leceğ� konusunda �nsanlarda farkındalık oluşturmayı, gündel�k yaşamda 
kullanılab�l�rl�ğ�n�n artmasına katkı sunmayı, en öneml�s� de “Somut Olmayan 
Kültürel M�ras L�stes�”  ve “Ac�l Koruma Gerekt�ren L�ste” �ç�ne b�r an önce 
alınmasını sağlamayı amaçladık.  

     Bu amaç doğrultusunda; önce l�teratür tarama �le yazılı belgeler� taradık 
ve elde ed�len dokümanın anal�z�n� yaptık ardından alan tarama yöntem� �le 
problem�n boyutlarını göstermeye yönel�k olarak n�tel (kal�tat�f) araştırma ve 
keş�fsel araştırma yöntem� kullandık.  Son olarak Fığla'nın yaşatılması ve 
tanıtılması konusunda öneml� görülen kurumlara başvurular gerçekleşt�rd�k.

    Yakın zamana Kadar Çomaklı Köyünde �nsanların geç�m kaynağı olan 
ancak kısa b�r süre �ç�nde unutulan Fığla, sadece b�r su �çme ve muhafaza aracı 
değ�l aynı zamanda kültürel m�rasın çok öneml� b�r parçasıdır. Fığla'nın 
unutulmasında kültürel m�rasa karşı b�r duyarsızlık olduğu açıktır. Fığla 
geleneğ�n�n yok olmaya yüz tutmasının sebepler�n�n başında Fığla'nın tanıtımı 
ve korunması �ç�n yeterl� çalışmanın yapılmadığı anlaşılmıştır. Projem�zde, bu 
geleneksel el sanatının yaşatılması �ç�n b�rçok çalışma gerçekleşt�rd�k. Yapılan 
çalışmalar sonucunda da Fığla'nın yaşatılması konusunda hem yerel hem de 
ulusal çapta çok öneml� aşamalar kaydett�k. 

Anahtar kel�meler : Fığla, çam bardak, gelenek, kültür, SOKÜM

Proje No: 1 Proje No: 2

ASEL ŞANLI CEVAHİR SARITAŞ
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Danışman : GÜLÜSTAN GÖKTAŞ

DUANIN,AHENGİN,ŞİFANIN UNUTULMUŞ ''ZÜHRE'' SAZI: ÇENG

Gen�ş b�r coğrafyada der�n �zler bırakan atalarımız, b�zlere büyük b�r kültür 
haz�nes� sunmuşlardır .Madd� manev� değerler�n� bu haz�nen�n �ç�nde çoğaltan 
ve  kend�nden sonrak�ler�n ataları olacak olan b�zler�n, bu değerlere sah�p 
çıkması, onların gündemde kalması �ç�n çalışması b�r vefa borcu olarak 
görülmel�d�r.

Tar�h�m�z�n kökler�nden  günümüze kadar çoğalarak gelen b�r kültür 
ögem�z de müz�kt�r. Müz�ğ�m�z�n yapısı ve çalgıları dönem�nden  bağımsız 
düşünülemez. Her ses, her makam, manev� değerler�m�z�n ezg�sel 
çağrışımlarıdır. 

Çeng, Türk mus�k�s�nde esk�den kullanılan tell� sazlardan b�r�d�r.İlk 
örnekler�ne Sümerler'de rastlanan ve adına zagsal denen bu sazın yed�şerl� üç 
takım hal�nde y�rm� b�r tel� bulunmaktaydı. Zagsal kel�mes� Sümerce'de "Tanrı 
ya karşı şükran duygularını b�ld�rme ve O'nu övme" manasına gelmekted�r.  

On sek�z�nc� yüzyıla kadar adına mesnev�ler yazılan, Tanrı'ya yakarışın, 
aheng�n, ş�fahane ezg�ler�n�n, gökyüzündek� yed� yıldızdan en güzel�n�n, 
Zühre'n�n sembolü olan Çeng, on sek�z�nc� yüzyıldan �t�baren kullanılmamaya, 
unutulmaya  başlanmıştır. 

Bu projede, “Çeng”�n ne olduğunun, tar�hçes�n�n, önem�n�n anlaşılması  ve 
yen�den gündeme get�r�lmes� amaçlanmış, ağırlıklı olarak belgesel tarama 
yöntem� olmak üzere, anket ve görüşme tekn�kler� uygulanmış. Elde ed�len tüm 
bulgular s�stemat�k b�r b�ç�mde anal�z ed�lerek, çözüm yolları öner�lm�ş, 
planlanmıştır.

Anahtar  kel�meler:  Çeng,  Mus�k�, Tar�h, Çengname, Zühre 

Danışman : GÜLEN OKÇU KAÇMAZ

TELEVİZYONDAKİ TARİH PROGRAMLARININ TOPLUMUN TARİH 
BİLİNCİNE ETKİSİ (PİRİ REİS VE ESERLERİ ÜZERİNE PROGRAM 

İÇERİĞİ ANALİZİ)

Yaşanmış tar�h� olaylara tek t�p bakış açısıyla ve tek düze yorum mantığıyla 
yaklaşmanın,tar�h� gerçekler hakkında araştırma yapmadan kabullenmen�n topluma 
vereceğ� zararlar konusunda farkındalık oluşturmak adına hazırlanan bu 
projede,Telev�zyon kanallarındak� tar�h programlarının toplumun tar�h b�l�nc�ne etk�ler� 
�ncelenm�şt�r.Konu olarak da tar�h programlarında çokça konuşulan,tartışılan Osmanlı 
al�m� P�r� Re�s ve eserler�yle �lg�l� haberler ele alınmıştır.

Hem n�tel hem de n�cel yöntemler kullanılarak hazırlanan projede  Telev�zyondak� 
tar�h programlarının �şled�ğ� konularla toplumun;tar�h� olaylara,gerçeklere bakış açısını ve 
'araştırma yapmak' olgusuna karşı tutumlarındak� değ�ş�mler� bel�rlenmeye 
çalışılmıştır.Projede,5 adet Telev�zyon programı �çer�k anal�z� yöntem�yle �ncelenm�şt�r. 
L�teratür taraması yapılmıştır.P�r� Re�s'�n Osmanlı �st�hbarat eser� sayılab�lecek n�tel�ktek� 
K�tab-ı Bahr�ye eser�n�n Türk Tar�h Kurumu çev�r�s�,Den�z Müzes� Komutanlığındak� 4 c�ltl�k 
nüshası ve Amer�ka'nın Balt�more kent�ndek� The Walters Art Museum'da bulunan 2 c�ltl�k 
el yazması �ncelenm�şt�r. P�r� Re�s'�n eserler�n�n,zamanının çok ötes�nde b�r b�lg� b�r�k�m� �le 
yapılışı g�b� b�lg�ler�n yanı sıra bulunan har�ta parçasının hattat ustası tarafından 
�ncelend�ğ�nde;nasıl ç�z�ld�ğ�ne da�r referanslarının bulunduğu bölümdek� yazılarla d�ğer 
kısımlardak� yazıların farklı yazı karakterler�nde olması(har�ta üzer�nde tahr�fat yapılmış 
olab�leceğ� �dd�aları) ve P�r� Re�s'�n �damına sebep olan olaydak� Hürmüz Kales� 
komutanının yazıları g�b� bulgular kaynaklarıyla beraber sunulmuştur.

Projede,P�r� Re�s ve eserler� �le �lg�l� uzman b�r b�l�m ek�b� tarafından,Mult�d�s�pl�ner 
Yaklaşımla araştırma yapılmasının gerekl�l�ğ� konusunda katılımcıların f�k�rler�n�n 
sorulduğu b�r anket ve 'Araştırma Sorgulamaya Yönel�k Tutum Ölçeğ�'(ASYTÖ),deneysel 
çalışmada oluşturulan deney ve kontrol gruplarına ön test-son test olarak 
uygulanmıştır.Elde ed�len ver�ler Frekans(F),Yüzde(%),Ağırl ıkl ı  Ar�tmet�k 
Ortalama(X)değerler� hesaplanarak tablolar ve graf�klerle göster�lm�şt�r.Projede,Tar�h� 
gerçekler�n popüler ve medyat�k unsurlarla ver�l�rken,gerçeğ� amaç ed�nen 'Tar�h' b�l�m�n�n 
b�l�msell�ğ�nden ödün ver�lmeden,gerçekler� aydınlatacak çalışmaların yapılması 
gerekl�l�ğ�yle;tar�hle �lg�l� Belgeseller,Tartışma programları,Yarışmalar,D�z�ler ve 
F�lmlerden oluşan b�r'Türk�ye Tar�h Kanalı'nın oluşturulması öner�lm�şt�r.

Anahtar kel�meler: Telev�zyondak� Tar�h Programları,Tar�h� Gerçekler, Tar�h B�l�nc�, 
P�r� Re�s, K�tab-ı Bahr�ye ,Har�ta 

Proje No: 3 Proje No: 4

FATİH AYDUR SOY

MEVLÜT KOCABAŞ

ŞEVVAL NEJLA TELLİ

BATUHAN ÖZTÜRK
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Danışman : ERHAN AKSU

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

Ülkem�zdek� en öneml� derslerden b�r�s�, şüphes�z Tar�h ders�d�r. Aslanlar 
kend� tar�hler�n� yazmadıkça, avcıların h�kâyeler� �le avunurlar. Bu kadar öneml� 
olan Tar�h ders�, doğası �t�bar�yle soyut b�lg�lerden oluşmakta ve ezbere 
dayanmaktadır. Öğren�lmes� kolay olan b�lg�ler,  kısa zamanda unutulmaktadır. 
B�z�m amacımız; Akt�f Öğrenme Model�ne uygun Oyun Yöntem�yle, Osmanlının 
Kuruluş ve Yükselme dönem�n�; sıkıcı, ezbere dayalı, b�lg�ler�n kalıcı olmadığı, 
öğrenc�n�n pas�f olduğu Tar�h ders� yer�ne, öğrenc�n�n; süreçte akt�f katılım 
sağladığı, yaparak yaşayarak öğrend�ğ�, çok yönlü düşüneb�ld�ğ�, dersler�n zevkl� 
ve eğlencel� şek�lde planlandığı b�r yöntemle vermekt�r. Bu amaçla 
oluşturduğumuz Kızıl Elma oyunu; oynayanların çok yönlü düşündüğü, 
hamleler�n� b�lg�ler�ne göre yorumlayab�ld�ğ�, sürece akt�f katılarak, zevkl� ve kalıcı 
öğrenme yapab�ld�ğ� b�r oyundur. 

Çalışmamızda yöntem olarak; ''L�teratür Taraması'', ''Ön Test – Son Test'', 
''Anket'' ve ''Andro�d Tabanlı Mob�l''  uygulamaları kullanılmıştır. Bu kapsamda 51 
eser (k�tap, Makale, Ans�kloped�, Yüksek L�sans, Doktora Tezler�) �le 10 �nternet 
kaynağından faydalanılmıştır.  

Ön Test - Son Test uygulamasında ''Deney ve Kontrol''  grupları 
oluşturulmuştur. İk� gruba da, oyun önces� ve sonrası 50 sorudan oluşan Test 
uygulaması yapılmıştır. Yapılan test sonucu, Deney grubunda, oyun önces� sınıf 
ortalaması 37,50 �ken, oyun sonucu bu ortalama 82,50'ye çıkmıştır. Oyunun 
oynatılmadığı Kontrol grubunda �se, Ön Test sınıf ortalaması 40 �ken, Son Test 
ortalama 46,50'ye çıkmıştır.  Bu da b�z�m oyunumuzun öğrenc� başarısı üzer�ndek� 
katkısını ortaya çıkarmaktadır. Anket kısmında �se, okulumuz bünyes�ndek� 90 
öğrenc�ye 20 soruda oluşan anket uygulaması yapılmıştır. Andro�d Tabanlı Mob�l 
Uygulaması �le oyun üzer�ndek� hamleler�n tamamı teknoloj�k ortama 
aktarılmıştır. Bu ver�ler d�kkate alındığında, akt�f öğrenme ve oyun 
uygulamalarının, kalıcı öğrenmey� sağlamak adına, Tar�h ders�n�n b�rçok 
aşamasında kullanılması gerekt�ğ�n� savunmaktayız.

Anahtar kel�meler: Akt�f Öğrenme Model�, Oyun Yöntem�, Yaparak 
Yaşayarak Öğrenme,  Öğrenc� Merkezl� Yaklaşım, Kalıcı Öğrenme, M�ll� Şuur, Kızıl 
Elma, Hedef, Ülkü 

Danışman : MELEK ÇİĞDEM KAHRAMAN

TAŞ YERİNDE AĞIRDIR

Batının talepler�yle hızla büyüyen tar�h� eser kaçakçılığı, Osmanlı’nın son 
dönemler�nde en yüksek sev�yeye ulaşmıştır. Cumhur�yet dönem�nde yapılan 
çalışmalar net�ces�nde, 2863 Sayılı kanun �le son şekl�n� almıştır. Esk� eser �thal 
eden ülkeler�n taleb�, b�l�nçs�z �nsanlara ören yerler�n� soydurtup esk� eserler� 
yurt dışına kaçırtmaktadır. Böyle b�r ortamda, doğal ve kültürel m�rasın 
günümüze kadar kalab�lm�ş olması, �nsanoğlunun en büyük şanslarından b�r� 
olmuş, bu sayede yarattığı değerler� görerek, kend�ne olan güven�n� arttırmış, 
kültürel k�ml�ğ�n� kazanmaya, gelecektek� hedefler�n� daha �y� bel�rlemeye, 
�ç�nde yaşadığı doğayı tanımaya ve ona saygı duymaya, kültür ve tab�at 
varlıklarını da sevmeye ve korumaya başlamıştır. Ülkem�zde esk� eser 
kaçakçılığının önleneb�lmes�nde, kültürel b�l�nc� gel�şt�recek çalışmaların 
yapılması, personel n�tel�ğ�n�n arttırılması, uluslararası ve ulusal kurumlar 
arasındak� �şb�rl�ğ� ve suça �l�şk�n caydırıcı ve tutarlı cezaların uygulanması 
öneml�d�r. 

Tar�h� eser kaçakçılığı üzer�ne yapılan bu proje bünyes�nde, P�s�d�a Ant�k 
Kent�’yle b�r arada yaşayan Yalvaç �lçes� halkıyla ve l�se çağı öğrenc�ler�yle 
röportajlar yapılmıştır. Bu çalışmayla, tar�h� çevre eğ�t�m�n�n önem� ortaya 
konmaya ve �nsanların bu konudak� b�lg� ve hassas�yet� bel�rlenmeye 
çalışılmıştır. 

Anahtar kel�meler : Tar�h� çevre, Koruma, Kültür Tur�zm�, Halk b�l�nc�, 
Tar�h eğ�t�m�

Proje No: 5 Proje No: 6

ALEYNA ARIK ESRA NUR AKTÜRK

EMİNE ŞİRİN
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Danışman : TUĞÇE ÖZDEN ÇINAR

TÜRKÜLERLE TARİH ÖĞRENİMİ SESLİ HARİTA ÇALIŞMASI

Türkülerle Tar�h Öğren�m� Sesl� Har�ta Çalışması �ç�n türküler, sözler� ve 
h�kâyeler� �le ele alınarak tar�h�m�zde yer alan bazı savaşlar, öneml� olaylar ve 
kahramanlıklar bağlamında �ncelenm�şt�r. Elde ed�len bulgular L�se Tar�h, 
Çağdaş Türk ve Dünya Tar�h�, Sosyal B�lg�ler ve T.C. İnkılâp Tar�h� ve Atatürkçülük 
dersler�n�n kazanımlarıyla �l�şk�lend�r�lm�şt�r. Ulaşılan bulguların yaygın etk� 
oluşturması, b�lg�n�n kullanışlılığı ve ulaşılab�l�rl�ğ� anlamında düşünülerek b�r 
ürün tasarımı ortaya konmuştur. “Türkülerle Tar�h Öğren�m� Sesl� Har�ta 
Çalışması” adı ver�len çalışma, sesl� k�taplarda olduğu g�b� t�treş�m mantığıyla 
çalışan sensörler �le oluşturulmuştur. 10000 c�varı türkü taranmış ve 
kazanımlarla �l�şk�lend�r�len 41 türkü bel�rlenm�şt�r. Seç�len türküler, �lg�l� �le ya 
da ülkeye yerleşt�r�lm�şt�r ve aynı yere sensörler konmuştur. Sensörlere 
dokunulduğunda türküler çalmaya başlamaktadır. Ayrıca sensörler üzer�ne QR 
kodlar konmuş, kodlar aracılığıyla da türkü sözler� ve h�kâyeler�n�n göster�ld�ğ� 
v�deoların görünmes� sağlanmıştır. Müz�ğ�n ve �nsana da�r duyguların, 
evrensell�ğ�nden hareketle m�ll� değerler�m�z�n aktarılması �ç�n teknoloj� 
destekl� b�r eğ�t�m materyal� gel�şt�r�lm�şt�r. Bu materyal�n tar�h öğret�m�nde 
örnek teşk�l edeceğ� öngörülmekted�r. 

Anahtar kel�meler: Türkü, Tar�h, Sosyal B�lg�ler, Çağdaş, Türk Ve Dünya 
Tar�h�, T.C. İnkılap Tar�h� ve Atatürkçülük, I. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sesl� 
Har�ta, Ardu�no

Danışman : MAHİR SELİM AKÇAKAYA

TARİH ÖĞRETİMİNİN ŞEKİL-İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ 
VE DERS KİTABININ SÜRECE KATKISI

Devletlere hareket yönü ve d�nam�zm� veren tar�h�n, �nsan yaşamına da aynı 
etk�y� yaptığını söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Tar�he bakış şekl�m�z�n 
aslına günlük yaşamdak� hareket tarzımızı b�le etk�led�ğ� düşünüleb�l�r. Toplumların 
gel�şmes� k�ş�ler�n kend�n� gel�şt�rmes�yle başlayacaksa, bu durum tar�h�n önem�n� 
çok büyük oranda ortaya koymaktadır. Burada üzer�nde durulması gereken 3 durum 
ortaya çıkıyor:  

1.Tar�he nasıl bakıyoruz; 

1.Etnosantr�k Bakış Açısı, 2- Tar�h� Doğru Anlama, 3- Yerel Tar�h, Ulusal Tar�h Ve 
Dünya Tar�h� Arasında Denge Oluşturulması, 4-Tar�hsel Bütünlük Kurulab�lmes�, 5-
Tar�h Dersler� Sınavlar İç�n Gerekl� m�? Algısı �ncelend�. 

2.Tar�he gereken önem� doğru anal�z yaparak ver�yor muyuz: Zamanın süper 
gücü Osmanlı Devlet� �le üç kıtaya hükmederken çeş�tl� sebeplerden dolayı 
küçülerek, Anadolu yarımadasına son anda sah�p çıkılab�lm�şt�r. Buna karşılık 
Japonya, Kore g�b� ülkeler kısa sürede büyük güç hal�ne geleb�lm�şlerd�r. Türk�ye ve 
Dünya'dan örnekler� gerçekç� olarak  karşılaştırılarak �ncelenmes�, günümüzde 
sağlıklı kararlar ver�leb�lmes� açısından öneml�d�r.  

3.Tar�h� doğru aktarab�l�yor muyuz: Tar�h�n ka�deler� �ç�nde tarama, tasn�f, 
tahl�l, tenk�t ve terk�p aşamalarına hak�m olarak b�lg�y� �şleyeb�l�p paylaşab�len 
z�h�n yapıları oluşturab�l�yor mu? Yerell�k b�l�nc� ver�ld�kten sonra küresel bakab�len 
�nsanlar, dünyada güzel b�r renk olab�lecekt�r. Çok taraflı yapılandırılan b�r aktarım 
çocukta başka kültürler� de araştırma merakı oluşturab�lecekt�r. Tar�he algımızı 
buna göre yapılandırdıktan sonra, ders k�taplarına bu bakışımızı yansıtarak; 
şemat�k özell�kl�, özlü anlatan ve rehberl�k edecek n�tel�k kazandırılması dersler� 
daha akt�f ve ver�ml� hale get�reb�l�r. Tar�h dersler�n�n �çer�kler� haf�flet�lerek, 12. 
Sınıfa gel�nd�ğ�nde günümüze gel�neb�lmel�d�r. Ayrıca sınav odaklı ders anlatımları 
tar�h dersler�n�n �ç�n� boşaltmakta, konuları günümüze bağlayan Çağdaş Türk ve 
Dünya Tar�h� Ders�nden sadece sözelden g�receklere soru çıkması, d�ğer öğrenc�ler�n 
tar�hsel bütünlük kuramamasına sebep olmaktadır.  

Anahtar kel�meler: Eğ�t�m, Etnosantr�zm, Tar�h K�tabı, Tar�h 

Proje No: 7 Proje No: 8
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SENA TURAN

ŞEVVAL GÜLSÜM ÖZDEMİR

Danışman : ZAFER ÇİÇEK

EGZOZ GAZINDAKİ ISI ENERJİSİNİN STİRLİNG MOTOR YARDIMI 
İLE ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Otomob�l lerden çıkan egzoz gazlarında öneml�  m�ktarda ıs ı 
bulunmaktadır. Bu ısı kullanılmadan doğaya atılmaktadır. Bu ısıdan elektr�k 
üret�l�p üret�lemeyeceğ� araştırılmıştır. 

Bu süreç sonucunda egzoz ısısından elektr�k üret�l�rse öneml� b�r kazanım 
sağlanacaktır. Eğer egzoz gazı sıcaklığından elektr�k enerj�s� elde edeb�l�rsek 
motorlar daha az elektr�k üretecekler� �ç�n daha tem�z em�syonlar elde ed�leb�l�r. 

Egzoz gazlarındak� ısıyı değerlend�rmek amacı �le yapılan çalışma da; 
mekan�k enerj� elde etmek amacı �le Beta t�p� st�rl�ng motoru kullanılmıştır. 
Beta t�p� st�rl�ng motoru az yer kapladığı �ç�n terc�h ed�ld�. Egzoz ısısını 
değerlend�rmek �ç�n st�rl�ng motorunu yerleşt�reb�leceğ�m�z oval b�r kutu 
hazırladık. Hazırladığımız bu kutuyu benz�nl� b�r motorun b�r�nc� 
susturucusundan sonrak� kısmına monte ett�k. Kutu üzer�nde egzoz gazı 
sıcaklığını ölçüp tak�p etmek amacı �le ardu�no uyumlu 0-1000 derece ölçeb�len 
termokupl monte ed�ld�. 

Deney motoru rölant� ve yarım gaz kelebeğ� açıklığında denenm�şt�r. Her �k� 
deney sonucunda da başarılı olunmuş ve st�rl�ng motoru çalışmıştır. St�rl�ng 
motorundan elde ed�len mekan�k enerj�den elektr�k elde etmek amacı �le 
d�namo olarak step motor kullanılmıştır. St�rl�ng motorunun volanına bağlanan 
kayış kasnak aracılığı �le d�namo çalıştırıldı ve elektr�k üret�m� gerçekleşt�.  

Anahtar Kel�meler:  Egzoz, Enerj�, Isı, Elektr�k 

Danışman : MELEK ÇİĞDEM KAHRAMAN

AYUS'LA HAYATA YOL VER

Projem�z günümüzde g�derek çoğalan teknoloj� bağımlılığının neden 
olduğu traf�k kazalarında yayaların hasar görmeden atlatmasını ve bu traf�k 
kazalarını önlemey� amaçlamaktadır. Asfaltta bulunan yaya geç�tler�n�n 
üzer�ne traf�k lambasıyla uyumlu olarak çalışan, kırmızı ve yeş�l ışıktan oluşan 
ledler döşeyeceğ�z. Bu ledler asfaltın altından traf�k lambalarına bağlı olduğu 
ve de aynı s�stemde çalıştıkları �ç�n yayalar ve araçlar kolaylıkla b�rb�r�ne uyum 
sağlayab�lecek. Böylece telefonuyla �lg�lenen veya d�kkat dağınıklığı olan 
b�reyler tarafından kolaylıkla fark ed�leb�lecek. Görme engell� b�reyler �ç�n �se 
traf�k d�rekler�ne yerleşt�rd�ğ�m�z t�treş�m s�stem� �le b�reyler eller�n� traf�k 
d�reğ�ne dokundurduklarında hang� ışığın yandığını kolaylıkla anlayab�lecekler. 
Yayalar �ç�n yeş�l ışık yanarken d�rek t�treşecek, kırmızı yanarken �se t�treş�m 
duracak. S�stem�m�z normalde çok fazla enerj� harcayacakken b�z bu sorunu 
çözmek �ç�n s�steme güneş enerj�s� panel� ekled�k. Böylece s�stem hem kend� 
enerj�s�n� üret�rken hem de bünyes�nde enerj� depolayacaktır. Bu sayede ülke 
ekonom�s�ne katkıda bulunurken yen�leneb�l�r enerj� sayes�nde doğa dostu b�r 
s�stem olacaktır. Bu amaçlarla tasarladığımız maket�m�z amacına ulaşmıştır, 
başarıyla çalışmaktadır.     

Anahtar Kel�meler:  Güneş enerj�s�, engell�, yaya, t�treş�m, kaza 

Proje No: 1 Proje No: 2
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Danışman : CEM YURTLAK

BULADUR - ARAÇ BULMA SİSTEMİ

Bu projen�n amacı genel olarak açık ve kapalı otoparklarda aracını bıraktığı 
yer� unutan �nsanların kolay b�r şek�lde ve kısa b�r zamanda, tek b�r tuşa basarak 
araçlarını bulab�lmes�n� sağlamaktır. Çok düşük b�r mal�yetle oluşturulan bu 
proje �nsanların hem zamandan tasarruf etmes�n� hem de alışver�ş 
merkezler�nde güvenl�k görevl�s� olarak çalışan �nsanların �ş yükünü 
azaltacaktır. Alıcı kısmında bulunan ve arabayla tümleş�k veya bağımsız olarak 
çalışab�len s�stem �sten�rse arabanın korna, far g�b� bölümler�ne adapte 
ed�leb�leceğ� g�b� aynı zamanda h�çb�r bağlantı olmadan 9 volt p�l takılarak veya 
arabaların çakmaklığına bağlanarak da çalışab�lmekted�r. Kullanıcının yanında 
bulundurması gereken bölüm �se 3 boyutlu tasarım ortamında ç�z�lerek ve 3 
boyutlu yazıcıdan çıktı alınarak oluşturulduğu �ç�n mal�yet en düşük sev�yede 
tutuldu. Taşınab�l�r olması konusunda boyutun en küçük sev�yede olab�lmes� 
�ç�n Ardu�no Nano elektron�k devre kartı kullanıldı. Alıcı ve ver�c� devren�n 
�let�ş�m mesafes�n� en üst sev�yede tutab�lmek �ç�n NRF24L01 modülü projede 
yer aldı. 2.4 GHz frekansında kablosuz haberleşme yapılmasını sağlayan, düşük 
güç tüket�ml� bu c�haz kapılı alanda da çalışarak GPS s�stemler�n�n önüne 
geçm�şt�r. Projede kullanılan antenl� modül açık alanda 1 km, kapalı alanda 250 
m mesafeden �let�ş�m sağlayab�lmekted�r. 

Proje  a ş a m a s ı n d a   v e   s o n r a s ı n d a  e l e k t r o n � k  o r t a m d a , 
planlanan  yerl� otomob�lde kullanılab�l�rl�k, yurt dışına �hraç g�b� konularda 
f�k�r ve görüşler alınarak projeye �ht�yaçlara dönük yön ver�ld�. Böylece projen�n 
güçlü ve zayıf yönler� görüldü. Ver�c� modül ser� üret�mle küçültülerek araç 
anahtarlarına dah�l ed�l�rse proje b�r üst sev�yeye taşınab�l�r. 

Anahtar Kel�meler:  Ardu�no, rf24, yerl� otomob�l entegrasyonu, aracımı 
bul 

Danışman : MURAT AKKUŞ

KARBONDİOKSİT SİRKÜLASYONU İLE KONUT ISITMA

Bu projede konutların dış kaynaktan h�ç enerj� kullanmadan sadece güneş 
enerj�s�yle ısıtılması amaçlanmıştır.  

Araştırmalara göre CO2 gazı atmosferde bulunan m�ktarı değ�şen, 
gazlardan olup yerküren�n atmosfer�n�n ısınmasına etk� eden gazlardan 
b�r�s�d�r. CO2 gazının atmosferde �nsan etk�s� �le artması küresel ısınmaya neden 
olmaktadır. Isınmaya neden olan b�r gazın konutların ısıtılmasında 
kullanılab�leceğ� f�kr�nden yola çıkarak l�teratür taraması yaptım. 
Karbond�oks�t�n b�rçok alanda kullanıldığını gördüm. Isınan motorların 
soğutulmasında kullanılan karbond�oks�t�n ters s�rkülasyonunu sağlayarak 
ısınmada kullanılab�leceğ�n� düşündüm. Isınan karbond�oks�t�n konutlara 
taşınması sırasında dışarıdan h�çb�r enerj�n�n kullanılmamasına, doğal ısı 
enerj�s�n�n doğrudan konutlara ulaştırılarak kullanılmasına karar verd�m. Bu 
doğrultuda öncel�kle güneş paneller� yaptım. Güneş paneller� �ç�nde ant�fr�zl� 
cam suyu koyarak depomun �ç�nde suyu ısıttım. Isınma deposuna karbond�oks�t 
tankı yaptım. Bu tanka karbond�oks�t s�rkülasyon borularını bağladım. Güneş 
enerj�s� �le ısınan cam suyu doğal s�rkülasyonla tankın �ç�ndek� suyu ısıttı. 
Deponun �ç�ne yerleşt�r�lm�ş karbond�oks�t tankının �ç�ndek� karbond�oks�t 
gazının, konutlara döşenen boru s�stemler� �le taşınmasını sağladım.  Bu 
boruları maket ev�m�z�n tabanına kadar uzattım ve güneş enerj�s� �le ısınan 
karbond�oks�t�n daha ser�n ortama hareket ederek maket ev�n deney odasını 22 
ºC ye kadar ısıtmasını sağladım. Bu yöntem�n kullanılmasının sonucunda 
sadece güneş enerj�s� �le konutları ısıtab�leceğ�m�z� ve fos�l yakıt kullanımının 
azaltab�leceğ�n� tesp�t ett�m. 

Anahtar Kel�meler: Güneş Enerj�s�, Karbond�oks�t, Isınma, S�rkülasyon 

Proje No: 3 Proje No: 4

HASAN HULKİ ERCAN YEKATERİNA KİM

ALARA SAVAŞ
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KADİR TUTAR

İSMAİL YİĞİT

Danışman : MUKADDES ÖZLEM ÇELİK

HAVADA, KARADA VE SUDA GİDEBİLEN KOKU VE SICAKLIĞI 
İLETEN ROBOT

İnsansız araçların kullanım alanlarının yaygınlaşması �le görüntü ve ses 
�let�m�n�n dışında ver� �let�m� sağlayab�len araçların olması gerekl�l�ğ� 
düşünces� �le ortaya çıkan bu proje sanal gerçekl�ğe farklı b�r bakış açısı 
get�rmekted�r. Gel�şt�r�len bu proje �let�ş�m, savunma g�b� alanların yanında, 
ulaşılması zor yerler�n ortam b�lg�s� dah�l bütün b�lg�ler�ne er�şeb�lme �mkanı 
vermekted�r. Bu projen�n temel amacı sanal gerçekl�ğ�n duyu organları �le 
desteklenmes� �le yaşam deney�m�ne dönüştüreb�lmekt�r. Bunun yanında farklı 
f�z�ksel ortamlarda hareket kab�l�yet� olan b�r aracın donanımsal olarak 
desteklenmes� �le �nsanoğlunun ulaşamayacağı yerlerde dah� gerçek yaşam 
deney�m� sunmaktır. B�r çok amaç �le gel�şt�r�lmeye açık olan bu proje, asker� 
alanlar dah�l çeş�tl� alanlarda değerlend�r�lmeye açıktır. Projen�n gel�şt�rme 
aşamasında özell�kle koku �let�m� sağlayan algılayıcı �le �let�m 2.60 san�ye 
sürerek beklenen�n üzer�nde b�r geç�me �le karşılaşılmıştır. Oysak� sıcaklık 
�let�m�nde kullanılan algılayıcı 0.60 san�ye g�b� b�r zaman d�l�m�nde hem ver� 
�let�m� hem de �lg�l� bölmede �şlem�n başlamasını sağladığı görülmüştür. Bu 
durum ver� �let�m hızında b�r problem yaşanmadığının kanıtıdır. Algılayıcıların 
gel�şt�r�lmes� �le bu problemlerden arınmış b�r proje ortaya konab�l�r. 

Anahtar Kel�meler: Drone, �nsansız araç, koku ve sıcaklık �let�m�

Danışman : EKREM ORAL

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMLANABİLİR 
GİRİŞ ÇIKIŞ KARTI TASARIMI (EOSİP)

Endüstr�yel otomasyon s�stemler� programlanab�l�r g�r�ş çıkış kartı tasarımı 
projes� �le, kolay programlanab�len ve kararlı çalışan b�r PLC tasarımı 
amaçlanmaktadır.Endüstr�de kullanılan mak�nalar, g�r�ş b�r�mler�nden 
sensörler yardımıyla aldıkları ver�ler� anal�z ed�p yorumlayarak, elde ed�len 
sonuçlara göre çıkış b�r�mler�ne aktaran kartlar �le kontrol ed�l�rler.

Endüstr�yel mak�nalar, günümüzde PLC (Programmable Log�c Controller) 
olarak adlandırılan s�stemler �le kontrol ed�lmekted�r. PLC s�stemler� genell�kle 
"Log�c Ladder D�agram" adı  ver� len b�r  d�yagram oluşturularak 
programlanmakta ve bu programların öğren�lmes� �ç�n test laboratuvarı 
ortamlarının oluşturulması gerekmekted�r.PLC s�stemler�nde b�r MCU 
(M�crocontroller) bulunur. MCU, tek ç�p �çer�s�nde CPU, RAM, ROM, I/O, EEPROM, 
T�mer g�b�, temel b�r b�lg�sayarda bulunması gereken tüm b�leşenler� �çer�r.

PLC s�stemler�nde genell�kle 12V DC ve 24V DC besleme kullanılmakta ve 
g�r�ş çıkış b�r�mler� de bu voltaj sev�yeler�nde çalışmaktadır. PLC s�stemler�, 
elektromanyet�k gürültü sev�yes�n�n yüksek olduğu ve MCU g�b� hassas 
donanımlarının çalışma kararl ı l ığını  etk�leyeb�lecek or tamlarda 
kullanılmaktadır. Gürültü, genell�kle "EMI F�lter" adı ver�len elektron�k 
s�stemler �le f�ltrelenerek, hassas elektron�k donanımların daha kararlı 
çalıştırılması amaçlanır. Endüstr�yel s�stemlerde ver� toplama ve �şleme 
gerekl�l�ğ�, Endüstr� 4.0 ve IOT s�stemler� �le entegre ed�lmes�n�n önem� her gün 
daha da artmaktadır.

Bu proje çalışması �le endüstr�de kullanılab�lecek b�r programlanab�l�r kart 
tasarlanmış ve çeş�tl� testler �le ver�ml�l�ğ� ölçülmüştür.

Anahtar Kel�meler:  Programlanab�l�r, Endüstr�yel, Kart Tasarımı

Proje No: 5 Proje No: 6

YUNUS EMRE DEMİR
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Danışman : ERKAN KOYMEN

AKILLI TELEFONLAR İÇİN RFMS (RADYO FREKANS MESAJ 
SERVİSİ) TASARIMI

İlet�ş�m, �nsanoğlunun zorunlu �ht�yacıdır. Geçm�şten günümüze �nsanlar, 
çeş�tl� yollar kullanarak haberleşmeye çalıştılar. Teknoloj�n�n de gel�şmes�yle, 
�nsanoğlu �let�ş�m� kolaylaştırmak adına da�ma yen� yollar aradı ve buldu. 

Günümüzde akıllı telefonlar �le haberleşme oldukça prat�k b�r haberleşme 
yöntem�d�r. Her zaman ve her durumda konuşma şansımız olmadığı �ç�n akıllı 
telefonlarımızdan ya SMS (kısa mesaj) atarız ya da b�r anlık mesaj 
uygulamasından k�, günümüzde bunun en popüler� WhatsApp'tır, mesaj atarız. 
Eğer telefonunuz b�r mob�l serv�s sağlayıcıya bağlı değ�lse bunlardan b�r�nc�s�n� 
yan� SMS göndermey� başaramazsınız. B�r�nc� duruma ek olarak etrafınızda W�-
f� sağlayıcı (yan� kablosuz �nternet) yoksa �k�nc�s�n� de yapamazsınız.  

Bu projede b�zler akıllı telefonlarımız �le b�r mob�l serv�s sağlayıcıya ya da 
b�r w�-f� ağına bağlı değ�lken haberleşmey� başarmak �ç�n b�r düzenek kurmayı 
amaçladık. 

Bu amaçla akıllı telefonlarımıza günümüzün popüler uygulamaları g�b� 
mesaj yazacağımız ve gelen mesajları okuyab�leceğ�m�z b�r ara yüz tasarladık. 
Yan� Andro�d �şlet�m s�stem� �ç�n küçük b�r uygulama yazdık. Bu ara yüze 
yazacağımız mesaj, telefonun bluetooth'u üzer�nden b�r bluetooth alıcı-
ver�c�s�ne gönder�ld�. Bu alıcı-ver�c� b�r Ardu�no gel�şt�rme kartına bağlıdır. 
Ardu�no kartı bu gelen mesajı b�r RF (Radyo Frekans) alıcı- ver�c�s� �le gönder�r. 
Karşı tarafta yan� mesajı alan k�ş�de �se süreç bunun tam ters� olarak �şler. RF 
alıcı-ver�c� s�nyal� alır. Ardu�no bunu bluetooh üzer�nden akıllı telefona aktarır 
ve alınan mesaj ekranda görünür.  

Projem�zde karşılıklı �k� akıllı telefonla yukarıda anlatıldığı şekl�yle 
mesajlaşmayı başarab�ld�k. Yan� projem�z amacına ulaştı.

Anahtar kel�meler:  Akıllı telefon, haberleşme, bluetooth, RF alıcı-ver�c�, 
Ardu�no 

Danışman : İBRAHİM KURU

ATIKTAN ROBOTA, ROBOTTAN TOPRAĞA

Tarımsal üret�mde makro sev�yede en öneml� hedef etk�n b�r üret�m 
anlayışıyla sürdürüleb�l�r kalkınmadır. Bu kalkınma sürec�ne katkı 
sağlayab�lecek en öneml� unsur �se emek ve çıktı arasındak� denged�r. Bunun 
�ç�n doğru üret�m tekn�kler�n�n kullanılması endüstr�n�n üret�m sürec�ne dah�l 
ed�lmes� gerekl�d�r.

Çalışmamızda dünyada her geçen gün artan elektron�k atıkların yen�den 
dönüştürülerek robot�k alanda kullanılması ve bu robotların tarım teknoloj�ler� 
alanında tohum ekme �şlem�n� gerçekleşt�rmes� amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda 2017 Growtech Tarım Fuarında tarım teknoloj�ler� �ncelenm�şt�r 
tarım alanında kullanılan teknoloj�ler araştırılmıştır. Elektron�k atıkları tem�n 
etmek �ç�n Antalya Murat Paşa Beled�yes� �le görüşmeler gerçekleşt�r�lm�ş ve 
Antalya Murat Paşa Beled�yes� Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden destek 
alınmıştır. Murat Paşa Beled�yes�nden alınan elektron�k atıklar parçalara 
ayrılmış ve robot gövdes� tasarlanmıştır.

Robot �ç�n gerekl� tohum atma s�stem� 3 boyutlu tasarım programında 
tasarlanmış ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alınmıştır. Robot �ç�n gerekl� motorlar 
atık malzemeler ayrıştırılarak tem�n ed�lm�şt�r. Robot ardu�no gel�şt�rme kartı 
kullanılarak programlanmıştır. Robotun telefondan kontrolü �ç�n andro�d 
arayüz yazılımı gel�şt�r�lm�şt�r. Bu sayede kullanım kolaylığı amaçlanmıştır. 
Yapılan robot kurumumuzda bulunan serada test ed�lm�ş ve ek�m �şlem� 
başarıyla tamamlanmıştır.

Çalışmamızda tamamen elektron�k atık kulandık. Bu açıdan çalışma 
Ülkem�ze yıllık mal�yet� 2 M�lyar 250 M�lyon TL'y� bulan atık malzemen�n ger� 
dönüştürüleb�l�r olduğunu da gösterm�şt�r.  Bu proje sayes�nde ülkem�z 
genel�nde oluşturulan  robot�k atölyelerde proje oluşturmak �ç�n gerekl� 
malzeme �ht�yacı büyük ölçüde karşılanab�l�r.

Anahtar Kel�meler: Tohum, Robot, Elektron�k Atık, Tohum Ek�m, Tarım, 
Teknoloj�, Ardu�no, Andro�d, 360fus�on, 3Btasarım

Proje No: 7 Proje No: 8

ABDÜLKADİR KAHRAMAN

HAYİM EGEMEN GÜLEN

ÖZGÜR KUZUCU

HAYRETTİN BERKAY
ŞAHBAZ
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SUDE ERGÜN

TUNCA ÖZTÜRK

Danışman : HİDAYET KILCAN

YAPAY ZEKA İLE ARAÇLARDAKİ ÇOCUK KİLİTLERİNİN 
KONTROLÜ

Arabalar hayatımızda sıkça kullandığımız ulaşım araçlarındandır. Arabalar 
�nsanların ve eşyaların b�r yerden d�ğer b�r yere güvenl�, ekonom�k ve konforlu 
b�r şek�lde yer değ�şt�rmeler�n� sağlayan ulaşım aracıdır. B�rçok konuda b�ze 
yardımcı olurlar. Bunun yanında bazı sıkıntıları da yanlarında get�r�rler. 
Arabalar yüzünden sıkça can ve mal kaybı yaşanan kazalar gerçekleş�r. Bu 
sıkıntıları g�dermek �ç�n pek çok farklı önlemler alınmaktadır. Çocuk k�l�d� �se 
uzun zamandır hayatımızda olan ve oldukça etk�l� b�r güvenl�k önlemd�r ama 
bazı problemler� de vardır. Bunlara değ�nmek gerek�rse; prat�k b�r şek�lde açılıp 
kapanmaması başlıca problemlerdend�r. Araç sah�b� k�l�d� devreye soktuğunda 
araçta ufak yaşlarda b�r yolcu olmasa b�le k�l�t akt�f durumda kaldığı �ç�n 
yolculara sıkıntı olab�l�yor. K�l�d� açıp kapatmak �se traf�k �çer�s�nde pek prat�k 
olmadığı �ç�n şoförler çocuk k�l�d�n� kapatmakla uğraşmıyorlar. Çalışmamız da 
bu durumun ortadan kaldırılması üzer�ne b�r gömülü s�stem tasarımının 
yapılması planlanmıştır. Arka koltuğu görecek şek�lde konumlanan b�r kamera, 
görüntüyü s�steme aktaracak, s�stem �se bu görüntüyü �şley�p aracın arka 
bölümünde 0-12 yaş aralığında b�r yolcu olup olmadığını tesp�t edecekt�r. 
S�stem 0-12 yaş aralığında b�r yolcu tesp�t ett�ğ�nde kullandığımız servo motor 
sayes�nde çocuk k�l�d�n� etk�nleşt�recek. Aks� durumlarda çocuk k�l�d� devre dışı 
kalacak. Kaynak taraması yapıldığında çalışmanın b�r örneğ�ne rastlanmadığı 
�ç�n projem�z alanında özgün b�r çalışma olmuştur. S�stem gel�şt�r�lmeye 
oldukça açık b�r s�stemd�r. Örneğ�n kapılara koyacağımız b�r ultrason�k sensör 
sayes�nde 0-12 yaş aralığında k� yolcunun daha yakın olduğu kapı tesp�t ed�l�p o 
kapı kapatılab�l�r. B�r mob�l uygulama sayes�nde hem uzaktan etk�leş�me 
geç�leb�l�r hem de daha fazla b�lg�ye sah�p olab�l�r�z. Ayrıca s�stem çocuk k�l�d� 
olan kapılardak� camları kontrol edecek şek�lde de gel�şt�r�leb�l�r. 

Anahtar kel�meler:  Yapay Zekâ, Görüntü İşleme, Çocuk K�l�d�, Otomot�v

Danışman : SAVAŞ ÖZBEY

GÖKER: İNSANSIZ GÖZETLEME ARAÇLARI

Ülkem�zde savunma sanay� her geçen gün gel�şmekte ve güçlenmekted�r. 
Özell�kle yakın zamanda terör olayları ve keş�f harekâtları sırasında 
askerler�m�z�n şeh�t düşmes� savunma sanay�s�nde �nsansız teknoloj�ler�n 
önem�n� g�derek arttırmaktadır. İnsansız teknoloj�lere İHA'lar ve İKA'lar örnek 
ver�leb�l�r. Savunma sanay�s� f�rmaları tarafından üret�len İHA'ların havada 
kalma süreler� oldukça azdır. Şarjları b�tt�ğ� zaman şarj transfer �stasyonlarına 
ger� dönüp tekrar şarj olmaları gerekmekted�r. Keş�f sırasında şarj �stasyonuna 
ger� dönmes� de c�dd� zaman ve enerj� kaybına neden olmaktadır. Projen�n 
amacı m�ll� savunmada kullanılan İHA'ların şarj �stasyonlarına ger� dönmes�n�n 
önüne geçmekt�r. Projede b�r İHA ve onu görev esnasında tak�p edecek, üzer�ne 
�n�ş yaptığında kablosuz olarak şarj edecek b�r İKA üret�lmes� amaçlanmıştır. 
S�stemde raspberry p�, kablosuz şarj modülü, ESC'ler, motorlar, enkodor dc 
motor ve GPS modülü kullanılmıştır. S�stemde �lk olarak b�rb�r�yle etk�leş�ml� b�r 
İHA ve b�r İKA tasarlanmıştır. B�rb�rler�n� tak�p edeb�lmeler� �ç�n raspberry p� 
üzer�nden görüntü �şleme kullanılmıştır. İKA'nın üzer�ne bakır b�r platform ve 
kablosuz şarj modülü yerleşt�r�lm�şt�r. İHA şarjı b�tt�ğ�nde otonom olarak 
İKA'nın üzer�ne �n�ş yaparak kablosuz enerj� transfer� sayes�nde şarj olmaktadır. 
Bu sayede İKA'nın görev sırasında şarjı b�tt�ğ�nde şarj transfer �stasyonuna ger� 
dönmes�ne gerek kalmaz ve vak�t ve enerj� kaybı yaşanmamış olur. L�teratür 
taramasında gel�şt�rd�ğ�m�z s�stem�n benzerler�n�n olduğu fakat mevcut 
s�stemlerde şarj �stasyonlarının sab�t noktalarda olduğu görüldü. Mevcut 
s�stemlerden b�z�m çalışmamızı ayıran nokta �se şarj �stasyonumuzun İKA 
sayes�nde hareketl� olmasıdır. Gel�şt�rd�ğ�m�z şarj �stasyonunun İHA'ya daha 
fazla şarj �mkânı sunab�lmes� �ç�n İKA üzer�nde bulunun p�ller�n kapas�teler� 
artırılab�l�r. Ayrıca İHA'nın daha hızlı şarj olmasını sağlayacak b�r s�stem 
gel�şt�r�lerek İHA'nın şarj �stasyonunda fazla vak�t kaybetmeden şarjını 
tamamlayarak görev�ne ger� dönmes� sağlanab�l�r. 

Anahtar Kel�meler:  İHA, İKA, Kablosuz Şarj, Otonom Uçuş 

Proje No: 9 Proje No: 10

YÜKSEL YURTBAHAR

EGEMEN BOZCA
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Danışman : MUSTAFA CİVELEK

GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİ İLE ATIK AYRIŞTIRAN ENDÜSTRİYEL 
ROBOTİK KOL

Günümüzde çevre sorunu olan b�r�ken atıkları ger� dönüştürmeye hazır 
hale get�rmek �ç�n kullanılan ayrıştırma s�stemler�n� daha ver�ml� ve uygun 
mal�yetl� hale get�rmek �ç�n bu projey� gel�şt�rd�k. Bu projen�n amacı endüstr�yel 
robot�k kol ve görüntü �şleme s�stem�yle farklı c�ns atıkları ayrıştırıp ger� 
dönüşüme hazır hale get�rmekted�r. Gel�şt�rd�ğ�m�z görüntü �şleme 
teknoloj�s�n� kullanarak ürett�ğ�m�z endüstr�yel robot�k kolla b�rl�kte çalışacak 
b�r s�stem tasarladık. Çalışmamız sonucunda ger� dönüştürülecek atıklar büyük 
oranda ayrıştırılmıştır.  

Bu projede, 4 eksen ve b�r adet tutucuyu bünyes�nde barındıran, en çok 
terc�h ed�len tarzda Ardu�no m�kro�şlemc�s�yle kontrol ed�len b�r robot kol 
tasarladık. Python d�l� ve görüntü �şleme kütüphaneler� �le gel�şt�rd�ğ�m�z 
yazılımla robota ayırt etme yeteneğ� kazandırdık. Ser� üret�m endüstr� 
alanlarında m�l�metr�k �şlemler yalnızca robot�k kollar �le yapılmaktadır. 

Atık ayrıştırmada en öneml� problem atığın türünü ve yer�n� tesp�t 
etmekt�r. Bu problem görüntü �şleme tekn�kler�yle çözüleb�l�r. Bu projen�n 
çalışma prens�b�, platform üzer�nde bel�rtt�ğ�m�z atığı görüntü �şleme s�stem� 
�le yer�n� tesp�t ed�p ve robot kol kullanarak tesp�t ed�len atığı ayrıştırmaktır. 
Platform üzer�ndek� atıkların koord�natları platform üzer�nde duran b�r 
kameradan gelen ver� ve gel�şt�rd�ğ�m�z yazılımla bel�rlen�r. Robot kol, atıkları 
bulup platformun yakınında bel�rtt�ğ�m�z b�r alana koyar.  

Önce muhtemel atıkların fotoğrafları s�steme �şlen�r. Daha sonra 
kayded�len fotoğraf yazılan kodlarla �şlen�r ve atıkların merkez koord�natlarını 
bulunup robot kontrolünü sağlayan m�kro�şlemc� Ardu�no`ya gönder�r. 
Ardından Ardu�no robot kol üzer�ndek� motorları kontrol ederek atığı alır ve 
ayrıştırma �şlem� başarıyla tamamlanmış olur. 

Anahtar Kel�meler: Ger� dönüşüm, atık, ardu�no, python, robot�k kol, 
görüntü �şleme 

Proje No: 11

MEVLÜT EMRE SEVİNÇ

CENGİZHAN UZUNDEMİR
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MARYAME DENİZ YILDIZ

PELİNSU KATIKOL

Danışman : MUSTAFA DEMİRELDanışman : DENİZ BEREKETProje No: 1 Proje No: 2

ERMAN CEYLAN

DENİZ DORUK ÇELİKBAŞ

ANTALYA-DÖŞEMEALTI KÜLTÜR YIĞININDAN BİR DEMET: 
MANİLER

Araştırmamız ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n kültürler�n� yakından 
tanımalarını amaçlar. Bu projen�n önem�, teknoloj� bağımlısı olmuş 
ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n teknoloj�k b�r alet sayes�nde kültür ürünler�n� 
tanımalarına d�kkat çekmek ve “e-mân�” okumaya teşv�k ed�lmes� öner�ler� 
sunulmaktadır. Araştırmada derleme ve l�teratür taraması yöntem� 
kullanılmıştır. Araştırmanın evren�n� Antalya �l� Döşemealtı �lçe merkez�nde ve 
köyler�nde yaşayan orta ve üstü yaşta �nsanlar oluşturmaktadır. Ver� toplamak 
amacıyla görüşme yöntem� kullanılmıştır. Toplanan ver�ler bulgular kısmında 
�ncelenm�şt�r. 

Araştırmada elde ed�len bulgulara göre orta ve üstü yaşta �nsanlar arasında 
özel günlerde söylenegelen man�ler�n neler olduğu sorulmuş ve sözlü kültür 
ürünler� ortaya çıkarılmıştır. E-mân� uygulamaları sayes�nde pek çok türde 
mân�ye kolaylıkla ulaşılab�lmes� b�l�ş�m ve teknoloj� çağı olarak adlandırılan bu 
çağda öğrenc�ler�n teknoloj�ye olan �lg�ler� de düşünüldüğünde k�tap okuma, 
araştırma alışkanlıklarının gel�şmes�nde ve edeb�yata bakış açılarının 
güçlenmes�nde öneml� b�r araç olarak düşünüleb�l�r. Bu sayede geçm�şle olan 
bağlantının yen�den oluşturulması hedeflenm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: E-mân�, kültür yığını, yabancılaşma, okuma 
alışkanlığı, teknoloj�, edeb�yat

Yaşamımızın her alanında olduğu g�b� eğ�t�m ve öğret�mde de yen�l�kler�n 
kullanılma �ht�yacı günden güne artmaktadır. Özell�kle ortaöğret�m 
kurumlarında okuyan öğrenc�ler�n g�recekler� sınavlarda kend�ler�ne lazım 
olacak b�lg�y� yaşamları �le bağdaştırmaları zaman zaman zorlaşmaktadır. Bu 
çalışmada Türk d�l �  ve edeb�yatı  öğret�m�nde oyun mater yal�n�n 
kullanılab�lmes� ve nasıl faydalı olab�leceğ� soruları araştırılmıştır.  

Projen�n amacı l�se öğrenc�ler�n�n Türk d�l� ve edeb�yatı dersler�ne �lg�ler�n� 
artırab�lmek �ç�n kullanılab�lecek b�r oyun tasarlamaktır.  

Alan yazın taraması yapıldığında yalnızca edeb�yat ders�ne a�t 
kullanılab�lecek b�r oyun bulunmadığı görülmüştür. N�tel araştırma 
yöntemler�nden doküman �ncelemes� yapılarak özel b�r l�sede öğren�m gören 
öğrenc�lere soru formu uygulanmıştır. “D�j�tal Yerl�” b�r kuşaktan olan b�r 
örneklem olduğu �ç�n edeb�yatı yaparak yaşayarak öğrenmek �sted�kler�ne ve 
soru formunun ver�ler�nde edeb�yatı daha eğlencel� b�r şek�lde �şlemek 
�stemeler�ne göre b�r oyun tasarlanması �ht�yacı sonucuna ulaşılmıştır. Buradan 
hareketle öncel�kle edeb�yat ders�ne a�t kazanımlar doğrultusunda başlıklar 
oluşturulmuştur. Bu başlıklara farklı renkler ver�lerek zem�n olarak kullanılacak 
b�r oyun matı ve soru kartları düzenlenm�şt�r. Öğrenc�ler oyunda �lerlerken hem 
kend�ler�ne denk gelen soruları hem de rak�p olan oyuncuların sorularını 
göreb�lmekte bu sayede b�lg�ler�n� tazeleyeb�lmekte veya yen� b�lg�ler 
öğreneb�lmekted�rler. Öğrenc�ler bu oyunu oynarken derse eğlencel� b�r mola 
vererek b�rb�rler�yle yarışıp ders tekrarı yapab�lmekted�rler. Tasarlanan oyun 
okulumuz l�ses�nde uygulanmıştır, öğrenc�ler�n key�f aldığı ve b�lg�ler�n� 
yen�led�kler� görülmüştür. Tasarlanan bu oyunun farklı okullarda denenmes� ve 
daha sonrasında oyunun yaygınlaştırılarak okullarda ders materyal� olarak 
kullanılması öner�lmekted�r. 

Anahtar kel�meler: Edeb�yat, oyun, eğlence, b�lg�

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EDEBİYAT BİLGİLERİNİ EĞLENCELİ BİR 
ŞEKİLDE KAVRAMASI VE UYGULAMASI İÇİN OYUN TASARIMI
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ELİF MELİKE TAŞ

HAZİME NUR AYNİ

Danışman : PINAR BİLGİN KIRÇİÇEĞİDanışman : TEKİN KAYAProje No: 3 Proje No: 4

ALİŞAN ÇELİK

NASREDDİN HOCA ARAMIZDA

Nasredd�n Hoca, fıkralarıyla Türk toplumunu güldüren, güldürürken 
düşündüren tar�h� b�r k�ş�l�kt�r. O, Türkçe konuşan pek çok toplumda adeta halk 
zekâsının s�mges� olmuştur. Nasredd�n Hoca Türk halkının düşünces�n�, yaşam 
tarzını, �nanışlarını, toplumsal yapıyı, b�reyler�n b�rb�r�yle �l�şk�ler�n� 
fıkralarında �nce b�r m�zah anlayışıyla ortaya sermekted�r. Burdur �l�n�n merkez 
�lçes�nde b�r ortaöğret�m kurumunda 9-10-11. sınıflardak� 90 k�ş�l�k b�r öğrenc� 
grubuna proje doğrultusunda uyguladığımız etk�nl�k ve çalışmalarla Nasredd�n 
Hoca'yı ve fıkralarını tanıtıp, Nasredd�n Hoca'nın ruhunu h�ssett�rmey� 
hedefled�k. Bu farkındalığı arttırmak amacıyla yapılacak çalışmalar planlandı. 
90 öğrenc�den yaşadığımız bu çağın sosyal, kültürel, ekonom�k, teknoloj�k, 
s�yas� vb. özell�kler�n� d�kkate alarak güncel Nasredd�n Hoca fıkraları yazmaları 
�stend�. Öğrenc�ler yazmış oldukları bu güncel Nasredd�n Hoca fıkralarının 
�lett�ğ� mesajları da tesp�t ett�ler. 15 gönüllü öğrenc� hazırladıkları Nasredd�n 
Hoca fıkralarının esk� ve güncel vers�yonunun kısa f�lm�n�, ardından yazılan 
fıkraların �çer�s�nden seçt�kler� �k� fıkrayı, drama-t�yatro etk�nl�kler� �le 90 
öğrenc�ye �zlett�. Bu etk�nl�k sonrası kısa f�lm ve drama/t�yatro göster�s�n� 
�zleyen 90 öğrenc�ye son test uygulandı. Yapılan son testte kısa f�lm, 
drama/t�yatro etk�nl�kler�yle öğrenc�lerde Nasredd�n Hoca ve fıkraları hakkında 
farkındalığın arttığı sonucuna varıldı. Öğrenc�ler�n yazmış olduğu güncel 
fıkraların �ç�nden en �y� 15 fıkranın kartları hazırlandı ve bu fıkra kartlarının b�r 
yüzüne fıkra – �lett�ğ� mesaj, b�r yüzüne de fıkraların resm� yapıldı. Bu 
etk�nl�klerle Nasredd�n Hoca ruhunun her çağda yaşatılab�leceğ� konusunda 
öğrenc�ler�n farkındalık düzeyler�nde yükselme gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: Fıkra, farkındalık, yaratıcı yazma, drama-t�yatro, 
Nasredd�n Hoca

Bu proje �le amacımız Antalya'nın Kale�ç� ve Işıklar bölges�ndek� tar�h� 
yerlere, duvarlara, banklara, kaldırımlara farklı renklerle yazılan eğr� büğrü 
genell�kle aşk, nefret ve özlem g�b� duyguların yansıtıldığı yazıları edeb� değer 
ve yazım kuralları açısından �ncelemekt�r. 

       Kentsel yaşamın doğal b�r parçası olan bu tür yazıların, tar�h� yerlerde 
görüntü k�rl�l�ğ�n� oluşturmasını engellemek amacıyla yapılan bu çalışmada 
n�tel araştırma tekn�kler�nden yararlanılmıştır. 

        Antalya Kale�ç� ve Işıklar bölges� sınırları çerçeves�nde yer alan tüm 
sokaklar çalışma süres�nce gez�lerek duvar yazısı bulunan mekanlar 
fotoğraflanmıştır. Çek�len 148 fotoğraf temalar hal�nde sınıflandırılmıştır. 
Çalışma �çer�ğ�nde “aşk, futbol, �s�m-tar�h yazımı, �syan, m�zah, öğüt, özlem, 
pol�t�ka ve d�ğer” temaları kullanılmıştır. 

         H�ss� b�r hareket olarak gözükse de ahlak� açıdan bazen sınırları 
zorlayan bu yazıları yazan k�ş�ler�n �çsel dünyasını �nsan-mekan �l�şk�s� 
bağlamında değerlend�rmeye çalıştık. Aynı zamanda duvar yazılarındak� yazım 
hatalarının da fazla olduğu tesp�t�nden hareketle d�l becer�s�nden yoksun olan 
bu tür yazıların okullarda d�l kurallarını anlatırken örnek olarak ver�leb�leceğ� 
kanısına vardık. 

          D�l folkloru açısından �nceled�ğ�m�z bu temaların farklı b�r alternat�f 
sanat, b�r dışa vurum olduğu ver�lerle �spatlanmaya çalışıldı. Sonuç olarak bu 
tür yazıların ve bu yazıları yazanların varlığı kaçınılmaz olacağından hem tar�h� 
yerler�n estet�k güzell�ğ�n� korumak hem de bu yazıları yazanların farklı k�ş�sel 
dünyalarının yansımaları �ç�n araştırma yapılan yerlere yerel yönet�mler 
tarafından yapay duvarlar konulması gerekt�ğ� sonucuna varılmıştır.

Anahtar kel�meler: Alternat�f Sanat, Dışavurum, Duvar Yazısı 

DUVAR YAZILARININ YAZIM KURALLARI VE SANATSAL DEĞER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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AYŞE CANAN
KÖLGEKAYA

Danışman : BARIŞ KIZILAYDanışman : SÜLEYMAN ÇİNProje No: 5 Proje No: 6

FATMA DEMİRÖRS

NAZLI ERKAN

DEDEM DEDİYSE DOĞRUDUR(!)

Bu çalışmada hızla değ�şen dünya da Türk kültürünün temel değerler�yle 
çel�şen bazı atasözler�n�n ortaokul 8. sınıf öğrenc�ler� tarafında b�l�nmed�ğ� ve 
doğru kullanılmadığı h�potez� �spatlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmaya konu 
olan atasözler� Türk D�l Kurumu'nun Atasözler� ve Dey�mler Sözlüğü'nden 
alınmıştır. Türk kültürünün temel değerler�yle çel�şt�ğ� düşünülen 10 atasözü 
araştırmanın amacına göre �ncelenm�şt�r. Bu amaçla 10 sorudan oluşan anket 
formu düzenlenerek araştırmanın evren� olarak seç�len Döşemealtı �lçes�ndek� 
948 ortaokul 8. sınıf öğrenc�s� �ç�nden örneklem olarak bel�rlenen 169 8. sınıf 
öğrenc�s�ne uygulanmıştır.Yapılan alan taraması sonucunda 169 8. sınıf 
öğrenc�s�n�n Türk kültürünün genel değer yargılarıyla türlü sebeplerden dolayı 
uyumlu olmayan çoğu atasözünü b�lmed�ğ� ve doğru olarak kullanmadığı tesp�t 
ed�lm�şt�r. 

 Sonuçlardan yola çıkarak ortaokul öğrenc�ler�n�n atasözler� ve değerler� 
bağdaştıramadığı, olumlu ve olumsuz çağrışımları hakkında yeterl� b�lg�ye 
sah�p olmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Buna dayanarak ortaokul öğrenc�ler�n�n 
atasözler� ve değerler arasındak� bağı doğru kurab�lmes� ve kültürel 
değerler�m�z� yansıtan atasözler�n� gelecek nes�llere doğru b�r şek�lde 
aktarab�lmes� �ç�n anlamlarını ve değer çağrışımlarını doğru b�lmeler�n�n 
önem� vurgulanmıştır. Bunun �ç�n Atasözler� öğret�m�ne gereken önem�n 
ver�lmes� yönünde öner�lerde bulunulmuştur. 

Anahtar kel�meler: Toplum, Atasözü, Değer, Toplumsal Norm 

Aynı lehçe �ç�nde daha küçük yerleş�m bölgeler�ne özgü olan ve daha küçük 
ayrımlara dayanan konuşma b�ç�m�ne ağız den�r. Anadolu coğrafyasında da 
yöreden yöreye farklılıklar �çeren pek çok yöresel ağız bulunmaktadır. Bu 
çalışmada Den�zl� �l�n�n Ç�vr�l yöres�nde doğup büyüyen �nsanlar arasından 
rastgele seç�len farklı yaş gruplarından kadın ve erkek olmak üzere sek�z k�ş�yle 
b�r araya gel�nm�ş. Konuşmalarına müdahale ed�lmeden d�nlen�p, notlar 
alınmış; sözcükler, kalıplaşmış sözcük grupları ve cümleler derlenm�şt�r. Ağız 
araştırmaları �le �lg�l� l�teratür taraması yapılmış ve projen�n yöntem� 
bel�rlenm�şt�r. Derlenen sözcükler, Türkçen�n d�l b�lg�s� kurallarına göre 
�ncelenm�şt�r. Büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyup uymadıklarına bakılmıştır. 
Sözcükler, Türkçen�n ses özell�kler�ne göre �ncelenm�şt�r. Derlenen sözcükler�n 
anlamlarıyla �lg�l� araştırmalar yapılmıştır. Bu sözcükler�n yazı d�l�nde ve 
konuşma d�l�nde kullanılıp kullanılamayacağı bel�rlenm�şt�r. Yapılan çalışmalar 
sonucunda bel�rlenen sözcükler�n günümüzdek� kullanım şek�ller�yle 
karşılaştırılması yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türkçen�n zeng�nl�ğ� 
tesp�t ed�lm�ş ve Türkçen�n kullanılab�lecek yüzlerce sözcüğünün olduğu 
�spatlanmıştır. Küçük b�r yöredek� bu zeng�nl�ğ�n, Anadolu'dak� d�ğer yörelere 
da�r daha n�ce zeng�nl�ğ�n �şaret� olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kel�meler: D�l, Türkçe, Ç�vr�l, ağız 

AĞIZLARDAKİ SÖZCÜKLERİN TÜRKÇE İÇİN ÖNEMİ
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YASİN TAHA KILIÇ

Danışman : BARIŞ KIZILAYDanışman : BÜLENT ÇEVİKProje No: 7 Proje No: 8

MELİKE PEKACAR

ŞERİFE AKSU

ETKİLİ İLETİŞİMDE KELİMELERİN ROLÜ

Sözcük, anlam taşıyan b�r cümlen�n kurulmasında etken rol oynayan ses ya 
da sesler topluluğudur. D�ğer b�r anlamıyla, sözcükler anlam ve d�l b�lg�s� görev� 
olan en küçük d�l b�rl�ktel�kler�d�r.  Duygu ve düşünceler�n açıklanması ve �zah 
ed�leb�lmes� �ç�n öncel�kle kel�meler�n doğru kullanılması gerekmekted�r. 
Kel�meler�n n�tel�kl� seç�leb�lmes� �let�ş�m� doğrudan etk�ler. İlet�ş�m, �nsanların 
dış dünyayı algılayarak,  �ç dünyalarında anlamlı �let�ler� de dış dünyayla 
paylaştıkları d�nam�k b�r süreçt�r. Bu projede öncel�kle �let�ş�m becer�s�yle �lg�l� 
çeş�tl� makaleler, derg�ler ve uygun k�taplar taranarak bulunan ver�ler, proje 
amacı doğrultusunda değerlend�r�lm�şt�r. Ayrıca Antalya �l� Döşemealtı 
�lçes�nde bulunan l�selerdek� 14-16 yaş grubundak� 220 b�rey�n �let�ş�m kurma 
becer�s� hakkındak� görüşler� 8 sorudan oluşan anket uygulanarak alan tarama 
yöntem�yle �ncelenm�şt�r. Her soruya ver�len cevaplar anal�z ed�lm�ş, çıkan 
sonuçlar doğrultusunda ankete katılan b�reyler�n etk�l� �let�ş�m�n temel 
unsurları olan kel�me seç�m� ve algı kab�l�yet�n�n farkında olduğu fakat �craata 
geç�r�p anlaşmazlığı ortadan kaldırmakta pas�f oldukları gözlenm�şt�r. 
Uygulama sırasında başarısızlığa uğrayarak ger� b�ld�r�m alınamayan �let�ş�m, 
toplumun ortak ve müh�m b�r sorunu olarak görülüp sorunun çözülmes� 
gerekt�ğ� öngörülmüştür. 

Anahtar kel�meler: İlet�ş�m, Etk�l� �let�ş�m, kel�me, algı, kel�me seç�m�   

Türk tar�h� boyunca Türk toplumuyla b�rl�kte gel�şm�ş ve olgunlaşmış olan 
türküler, Türk toplumunun en öneml� varlıklarından b�r�d�r. Türk toplumu 
hayatlarındak� mutluluğu, üzüntüyü, özlem�, sevg�y�, ayrılığı, öfkey� ve korkuyu 
türküler�ne yansıtmıştır. Bunun yanında türküler ortaya çıktığı dönem�n 
ekonom�k durumunu, sosyal yapısını, �nsanların yaşayış tarzını, geç�m yollarını, 
yaptıkları �şler�n�, a�le yapılarını, yaşanan büyük toplumsal olaylarını, manev� 
sıkıntılarını ve öneml� k�ş�ler� de anlatmıştır. Türküler�m�z bu temaları bas�t b�r 
şek�lde değ�l, duygularla b�r ahenk �çer�s�nde anlatırlar. Yan� türküler sadece 
bas�t b�r şarkıdan �baret değ�llerd�r. B�ze �nsan ve �nsanlık hakkında çok şey 
söylerler. Türküler anon�m halk edeb�yatı eserler�d�r, �lk olarak k�m tarafından 
söylend�kler� b�l�nmez fakat çoğunlukla k�m tarafından yazıya geç�r�ld�kler� 
b�l�n�r. Türküler oluştukları dönemden yıllar hatta yüzyıllar geçt�kten sonra 
yazıya geç�r�lm�şlerd�r. 

Bu çalışmada İç Anadolu yöres�ne a�t türküler toplanıp bu türküler �ç�nde 
geçen yer �s�mler�n�n �l�şk�lend�r�ld�ğ� konulara bakılmıştır. Çalışmanın amacı 
seçt�ğ�m�z türküler� �nceley�p o yören�n özell�kler�n� anlamaktır, türkü kültürü ve 
�nsanların hayatları arasında daha �y� b�r �l�şk� kurmaktır, yöreler� daha �y� 
anlamaktır. Türkülerde geçen yer �sm�n�n bu yöreye ne anlam ett�ğ�n� bulmak ve 
yer �sm�n�n geçmes�nde ne tür etmenler�n olduğunu bulmak amaçlanmaktadır. 

Anahtar kel�meler:  İç Anadolu, Türkü, Yerleş�m Adı, Kültür 

İÇ ANADOLU TÜRKÜLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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BURCU ÖZÜTEMİZ

SEVDE NUR BOZKURT

Danışman : ESRA OKTAYProje No: 9

Bu araştırmada �lköğret�m, ortaöğret�m ve ün�vers�te öğrenc�ler�n�n yazılı 
anlatım becer�ler�n�n değerlend�r�lmes� amaçlanmıştır. Bu çalışma �le 
öğrenc�ler�n kaleme aldıkları yazılar b�ç�m ve �çer�k yönünden değerlend�r�lm�ş 
ve yapılan yanlışlıklar tesp�t ed�lm�şt�r. Çalışmada öğrenc� yazılarının 
değerlend�r�lmes�ne ek olarak öğrenc�ler�n yazı yazarken karşılaştıkları 
sıkıntılar �le b�rl�kte öğrenc�ler�n �sten�len n�tel�klere uygun yazılar kaleme alıp 
almadıkları hususundak� kanaatler� de bel�rlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca 
araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre bazı öner�ler de sunulmuştur. 

Araştırma evren�n� Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Ahmet Keleşoğlu 
Eğ�t�m Fakültes�'nde öğren�m gören 3. Sınıf 60 ün�vers�te öğrenc�s�, Konya �l 
merkez�ndek� 11. sınıf 60 l�se öğrenc�s�, Konya �l merkez�ndek� ortaokul 7. sınıf 
60 öğrenc� oluşturmaktadır.  

Ver� toplama aracı olarak “Yazılı Anlatım Değerlend�rme Ölçeğ�” 
kullanılmıştır. Yazılı Anlatım Değerlend�rme Ölçeğ� M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı Türkçe 
Programı, D�l ve Anlatım Programı ve Ün�vers�tede zorunlu olan Türk D�l� 
dersler�n�n ders �çer�kler� çerçeves�nde hazırlanacaktır. Yazma konuları önceden 
bel�rlenm�ş olan ortak b�r konu olup, yazı türü deneme seç�lm�şt�r. 
Öğrenc�lerden “merhamet” temalı kısa b�r h�kâyeden hareketle deneme 
yazmaları �stenm�ş ardından bu yazıların yer aldığı kompoz�syon kâğıtlar 
�t�nayla �ncelen�p değerlend�r�lm�şt�r. Ver� anal�z� sürec�nde toplanan ver�ler 
�mla hatası, planlama kel�me, ana düşünce, cümle, el yazısı, noktalama, sayfa 
düzen� ve başlığa göre değerlend�r�lm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: D�l, Edeb�yat, Anlatım, Yazma

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN YAZILI 
ANLATIM BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
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