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11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ
YARIŞMASI PROGRAMI

17 N san 2017 Pazartes
14:00 Açılış Tören ve Serg
17:00 Serg Kapanış
18 N san 2017 Salı
09:00 Serg
13:00 Ara
14:00 Serg
17:00 Serg Kapanış
19 N san 2017 Çarşamba
09:00 Serg
13:00 Ara
14:00 Serg
17:00 Serg Kapanış
20 N san 2017 Perşembe
10:00 Ödül Tören
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İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA (Adana Bölge Koord natörü)
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Prof.Dr. Saadet BÜYÜKALACA
Adana Bölge Koord natörü

Yaygın nancın ters ne, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz.
Kökler M.Ö. 45 tar h nden bu yana klas k Lat n edeb yatına kadar uzanan
2000 yıllık b r geçm ş vardır. V rg n a’dak Hampden-Sydney College’dan
Lat nce profesörü R chard McCl ntock, b r Lorem Ipsum pasajında geçen
ve anlaşılması en güç sözcüklerden b r olan ‘consectetur’ sözcüğünün
klas k edeb yattak örnekler n nceled ğ nde kes n b r kaynağa ulaşmıştır.
Lorm Ipsum, Ç çero tarafından M.Ö. 45 tar h nde kaleme alınan “de F n bus
Bonorum et Malorum” (İy ve Kötünün Uç Sınırları) eser n n 1.10.32 ve
1.10.33 sayılı bölümler nden gelmekted r. Bu k tap, ahlak kuramı üzer ne
b r tezd r ve Rönesans dönem nde çok popüler olmuştur. Lorem Ipsum
pasajının lk satırı olan “Lorem psum dolor s t amet” 1.10.32 sayılı
bölümdek b r satırdan gelmekted r.
1500’lerden ber kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum met nler
lg lenenler ç n yen den üret lm şt r. Ç çero tarafından yazılan 1.10.32
ve 1.10.33 bölümler de 1914 H. Rackham çev r s nden alınan İng l zce
sürümler eşl ğ nde özgün b ç m nden yen den üret lm şt r.
Lorem Ipsum pasajlarının b rçok çeş tlemes vardır. Ancak bunların
büyük b r çoğunluğu m zah katılarak veya rastgele sözcükler eklenerek
değ şt r lm şlerd r. Eğer b r Lorem Ipsum pasajı kullanacaksanız, met n
aralarına utandırıcı sözcükler g zlenmed ğ nden em n olmanız gerek r.
İnternet’tek tüm Lorem Ipsum üreteçler önceden bel rlenm ş met n
bloklarını y neler. Bu da, bu üretec İnternet üzer ndek gerçek Lorem Ipsum
üretec yapar. Bu üreteç, 200’den fazla Lat nce sözcük ve onlara a t cümle
yapılarını çeren b r sözlük kullanır. Bu nedenle, üret len Lorem Ipsum
met nler y nelemelerden, m zahtan ve karakter st k olmayan sözcüklerden
uzaktır.
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Sıra No

2017 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
ADANA BÖLGE SERGİSİNE DAVET EDİLEN PROJELERİN LİSTESİ

BAŞVURU NO

1

1689B011727199

2

1689B011728418

3

1689B011716364

4

1689B011721877

5

1689B011716457

6

1689B011728234

7

ÖĞRENCİ ADI SOYADI

DUYGU ORAL
NEHİR KAYA

DANIŞMAN ADI SOYADI

OKULU

PROJENİN ADI

ALANI

BÖLGESİ

TÜRKER GÜMÜŞAY

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

PORTAKAL EKMEKÇİĞİNDEN SAĞLIKLI VE DAYANIKLI KEK VE EKMEK
YAPIMI

BİYOLOJİ

ADANA

NİHAT YILDIRIM

ADANA CEYHAN İMAM HATİP ORTAOKULU

EŞEK ARILARI KİMSEYİ RAHATSIZ ETMESİN

BİYOLOJİ

ADANA

MEHMET ALİ KÜPELİ

ADANA YILDIRIM BAYAZIT ORTAOKULU

AKDENİZ HURMASI (DİOSPYROS KAKİ) ÖZÜTÜNÜN METALLERDE
MİKROBİYOLOJİK KOROZYON OLUŞUMUNA ETKİSİ.

BİYOLOJİ

ADANA

ÖZCAN ELZEM ŞENGÜL

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

DOĞAL OLARAK HAZIRLANAN ÜÇ FARKLI ANTİBİYOTİĞİN AMPİCİLİN İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

BİYOLOJİ

ADANA

MUSTAFA KEMAL KALKAN

HATAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

UZUYOR KISALIYOR ÇİZGİLİ KASLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

BİYOLOJİ

ADANA

ASİYE KEÇELİ
KADİRHAN DANA

BURHANETTİN GÜVEN

KAHRAMANMARAŞ KANUNİ ORTAOKULU

EVSEL ATIKLARDAN BİOGAZ ÜRETİMİ

BİYOLOJİ

ADANA

1689B011716527

MİRAY ECEHAN TEPE
MELİH ALAATTİN TEPE

ABDURRAHİM YİĞİT
AĞARGÜN

KİLİS TOKİ ORTAOKULU

MUŞMULA MEYVESİNİN (MESPİLUS GERMANİCA L.) TOPLAM
ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN (TAC) VE TOPLAM OKSİDAN STATÜSÜNÜN
(TOS) BELİRLENMESİ VE MEYVELİ YOĞURDUNUN VE MARMELATININ
HAZIRLANMASI

BİYOLOJİ

ADANA

8

1689B011725926

MERYEM ERKUŞ
AYÇA COŞKUN

SEMİHA ZORLU

MERSİN KAZANLI BELEDİYESİ ORTAOKULU

BİTKİSEL TEDAVİYE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI

BİYOLOJİ

ADANA

9

1689B011726356

YAKUP ALTINTAŞ
ELİF ORDU

HALİT AKSAKAL

OSMANİYE KIZLAÇ ORTAOKULU

MEYVE SİNEĞİ

BİYOLOJİ

ADANA

10

1689B011718314

CÜNEYT ÖZÜR

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

JİDEYES (JİROSKOP İLE DEPREMDE EVLERİN YIKILMASINI ENGELLEME
SİSTEMİ)

FİZİK

ADANA

11

1689B011716393

CÜNEYT ÖZÜR

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

SIFITEMATİK

FİZİK

ADANA

12

1689B011724992

MİHRUNİSA DURAN

ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ YÜKSEK VERİMLİ SOKAK AYDINLATMASI

FİZİK

ADANA

13

1689B011717142

NURAN ALPTEKİN

ADANA İBRAHİM ATALI İMAM HATİP ORTAOKULU

DEĞİŞKEN ODAKLI MERCEK

FİZİK

ADANA

14

1689B011722517

SEZEN BATMANOĞLU

ADANA ÖZEL AKDENİZ ORTAOKULU

CAN KURTARAN KAPI

FİZİK

ADANA

15

1689B011724402

HALİL ÇAĞLAR ÇEKİNMEZ
ATA TURHAN

NİLAY YAŞAR

ADANA TED ADANA ÖZEL ORTAOKULU

ENGELSİZ KART OKUYUCULU PARK SİSTEMİ (EKOS)

FİZİK

ADANA

16

1689B011716985

İREM GÜL
BAYRAKTAROĞLU
EMİR ARDA EKER

MEHMET COŞKUN

HATAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

ATIK MALZEME OLAN ARABA HAVA FİLTRELERİNİN ISI VE SES YALITIM
MALZEMESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK

ADANA

17

1689B011717361

ADEM KOÇAK

HATAY ÖZEL İSKENDERUN BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU

DEVREYLE SULAMA SİSTEMİ

FİZİK

ADANA

18

1689B011716612

TILSIM TURAN
ULAŞ ÖZONUR

MAHMUT REYHANİ

HATAY ÖZEL İSKENDERUN BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU

ARDUNİO İLE KAPI AÇMAK

FİZİK

ADANA

19

1689B011717192

YUNUS EMRE KARATAŞ
KAYRA AKSOY

MESUT SARI

KAHRAMANMARAŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

KUVVET VE HAREKET DÜZENEĞİ

FİZİK

ADANA

20

1689B011728178

EMİNE GÜL BOZ
GONCA GÜL ÇADIR

BURHANETTİN GÜVEN

KAHRAMANMARAŞ KANUNİ ORTAOKULU

AKILLI KALEM

FİZİK

ADANA

21

1689B011720432

ALEV UĞUR

MERSİN ATATÜRK ORTAOKULU

UZAKTAN KUMANDALI ULTRASONİK SENSÖRLÜ ROBOT KOL

FİZİK

ADANA

22

1689B011720921

MUSTAFA KUZ

MERSİN GAZİ ORTAOKULU

DEPREMLER SIRASINDA BİNA YIKILMALARINI ÖNLEMEK İÇİN MATERYAL
GELİŞTİRME

FİZİK

ADANA

23

1689B011716727

AHMET ÇOŞKUN

OSMANİYE ERDEM BAYAZIT İMAM HATİP ORTAOKULU

YANGIN KAÇIŞ HAVUZU

FİZİK

ADANA

24

1689B011721937

ASLINUR AKTÜRK
İREM ÇAM

UMUT ALİ ERGÜZELOĞLU

OSMANİYE REMZİ ÖZER YATILI BÖLGE ORTAOKULU

İÇİDE ENERJİ DIŞIDA ENERJİ

FİZİK

ADANA

25

1689B011719344

YASİN TURAN ÖCAL
MUHAMMED TALHA BAL

AYLİN AKYEL

OSMANİYE ŞEHİT YASEMİN TEKİN ORTAOKULU

APARTMAN BOŞLUKLARINDA KAYBOLAN ENERJİDEN FAYDALANMAK İÇİN
AKIM TÜRBİNİ GELİŞTİRME

FİZİK

ADANA

MUHAMMED BARIŞ KIDIK

OĞUZHAN ÇELİK
SİBEL ERDEM

ECE DENİZ AYDIN

ZEYNEP AVCI

GÖZDE NAZ YILMAZ

SUDENAZ SOFUOĞLU
AYBÜKE ÇÜRÜK

YAHYA EREN AKPINAR

MİNEZ ÖZÜR

SUDE AKKUŞ

SUAT MATKAP

YUSUF EMİR KÖROĞLU

AYDIN EFE ARI

BURHAN KUŞTERCİ

Sıra No

BAŞVURU NO

26

1689B011726977

27

1689B011717199

28

1689B011726566

29

1689B011719912

30

1689B011721639

31

ÖĞRENCİ ADI SOYADI

KEREM TUNA KÖSEDAĞ

DANIŞMAN ADI SOYADI

OKULU

PROJENİN ADI

ALANI

BÖLGESİ

NİMET MERVE ARI

ADANA ÖZEL ADANA OKYANUS ORTAOKULU

DONMAYAN TURUNÇLAR

KİMYA

ADANA

DURDU KAYIŞLI

KAHRAMANMARAŞ BİLİM VE SANAT MERKEZİ

SOĞAN ATIKLARININ TOHUM OLARAK KULLANILABİLMESİ

KİMYA

ADANA

DİCLE ARMAN

MERSİN ÖZEL MERSİN DOĞA ORTAOKULU

FARKLI BİTKİSEL ATIKLARIN KİRLİ SUYUN ARITILMASI ÜZERİNDEKİ
ETKİSİNİN İNCELENMESİ

KİMYA

ADANA

ZÜHDİYE ÜNLÜ

MERSİN SARICALAR ORTAOKULU

KEMİKTEN SÜZGEÇ

KİMYA

ADANA

SEVDA NUR İPEK
CENNET KIRAN

ADEM BAL

OSMANİYE 75.YIL ORTAOKULU

RAYLI SİSTEM DOĞALGAZ KAÇAGI ÖNLEME SİSTEMİ

KİMYA

ADANA

1689B011718712

SUDENAZ DİREK
ELİFE AKÇA

NESİBE PAK

OSMANİYE CEBELİBEREKET ORTAOKULU

KÜLDEKİ EKONOMİK GÜÇ

KİMYA

ADANA

32

1689B011717633

PETEK ADYAKAR
SUNA ÖZYILDIRIM

MESUT TAŞ

ADANA 2 HAZİRAN ORTAOKULU

OYUNCAK DRONUM İLE ALAN HESAPLIYORUM

MATEMATİK

ADANA

33

1689B011719715

MEHMET DOĞMUŞ

ADANA AKKAPI ŞEHİT KEMAL YÜZGEÇ ORTAOKULU

ÇARKI CEBİR

MATEMATİK

ADANA

34

1689B011717093

FİRDEVS KALE
MUSTAFA BAYTİMUR

FEYZA POLAT

ADANA DOĞANLI ORTAOKULU

ERİNME TOPLA TAM KARE HESAPLA

MATEMATİK

ADANA

35

1689B011722111

SELİN ÇELEN
DOĞA DEMİRCİ

ÖMER İNCE

ADANA İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU

KOORDİNAT SİSTEMİNDE BİR NOKTANIN DÖNDÜRÜLMESİ İLE OLUŞAN
KARENİN ALANI

MATEMATİK

ADANA

36

1689B011718643

İLKNUR AYDIN
PINAR BİLKAY

SENGÜL TEZCAN

ADANA ŞEHİT İDRİS GÜLER ORTAOKULU

TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİNİ SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDE FARK
ANLAMINA UYGUN GÖSTERME

MATEMATİK

ADANA

37

1689B011727811

HAMİT MEHMET SOĞANCI
ALİ PEKŞEN
YUSUF AY

GAZİANTEP MAVİKENT ORTAOKULU

BAL ARISININ PETEK YAPIMINDA KULLANDIĞI MATEMATİK

MATEMATİK

ADANA

38

1689B011727681

ALİ PEKŞEN

GAZİANTEP MAVİKENT ORTAOKULU

DOĞRU KESİŞİMLERİNİN EN FAZLA SAYIDA OLUŞTURDUĞU NOKTA SAYISI

MATEMATİK

ADANA

39

1689B011725016

NUH ÖZBEY

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

BİR ŞEKLİ ÇİZEBİLMEK İÇİN GEREKEN EN AZ EL KALDIRMA SAYISININ
BULUNMASI

MATEMATİK

ADANA

40

1689B011725005

NUH ÖZBEY

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

BİR SAYININ ARDIŞIK SAYI VE ARİTMETİK DİZİ TOPLAMI OLARAK
YAZILIŞLARININ TESPİTİ

MATEMATİK

ADANA

41

1689B011725604

ZEYNEP BANU HEZER
NEFİSE GÖKÇEN HEZER

ABDULLAH TERECİ

GAZİANTEP ŞAHİNBEY BİLİM VE SANAT MERKEZİ

PALİNDROMİK SAYILARA VE PALİNDROMİK SAYILARIN TOPLAMLARINA
FARKLI BİR BAKIŞ

MATEMATİK

ADANA

42

1689B011721373

DEVRAN GÖÇMEN
HATİCE POLAT

GÖNÜL KARACA

GAZİANTEP ÜÇGÖL ORTAOKULU

EĞLENCELİ BASİT MATEMATİK OYUNU YAZILIMI

MATEMATİK

ADANA

43

1689B011727546

NUSRET BEDRİ PAKSOY
MEHMET SAİD KÖKENÖZ

AHMET NACAR

KAHRAMANMARAŞ ARSLANBEY ORTAOKULU

HİÇ BİLİNENLE BİLİNMEYEN BİR OLUR MU?

MATEMATİK

ADANA

44

1689B011717237

AYBEN DELİCE

KAHRAMANMARAŞ ILICA ORTAOKULU

ASALGENDE KIRMIZI KÖŞE

MATEMATİK

ADANA

45

1689B011717576

AYBEN DELİCE

KAHRAMANMARAŞ ILICA ORTAOKULU

11 İLE ÇARPMADA YENİ BİR BULUŞ

MATEMATİK

ADANA

46

1689B011722188

SELAHATTİN YAKUT

LEFKOŞA HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

NOTASAL ŞİFRELEME

MATEMATİK

ADANA

47

1689B011717591

İPEK ŞİMŞEK
ZEHRA AKGÖL

NEVZAT DOKUR

MERSİN ADANALIOĞLU REŞİT CAN ORTAOKULU

MÖBİUS ŞERİDİNİN FARKLI KESİLMELER SONUCU ALAN UZUNLUK VE
ŞEKİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

MATEMATİK

ADANA

48

1689B011716841

DİDENUR BAYIR
SELİN KÜÇÜK

SERKAN OKAY

MERSİN DR. KAMİL TARHAN ORTAOKULU

İKİ REEL SAYININ TOPLAMLARI VE ÇARPIMLARI VERİLDİĞİNDE, BU
SAYILARIN ÇÖZÜMÜNÜN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİ İLE
BULUNMASI

MATEMATİK

ADANA

49

1689B011717241

HİLAL TÜRE
EYYÜB ENSARİ AKŞAM

ABDURRAHİM
ÇALIŞKANOĞLU

MERSİN MİTHATPAŞA ORTAOKULU

YAKALA TEKRAR YAKALA

MATEMATİK

ADANA

50

1689B011720008

GANİ ÇELİK
İSMAİL ÇAĞLAYAN

ŞULE DENİZ

MERSİN TOROSLAR AKBELEN İMAM HATİP ORTAOKULU

ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE BAŞARISIZ
OLMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

MATEMATİK

ADANA

ELİF ALEYNA ATCI

EKİN BARIŞ ÖZENİR

MERVE EKER

SERAY ÖKSÜZOĞLU

HANİFİ ATEŞGİL

HATİCE BÜŞRA
GÖZÜBÜYÜK

MUNİBE BURAK

AHMET CUMA ÇİÇEK

MERYEM KALEM
BETÜL ÇETİNKAYA

BETÜL SUDE YAKUT

11.
Ortaokul Öğrenc ler
Araştırma Projeler
Adana Bölge Yarışması

Bu k tabın çer s nde yer alan proje özetler ,
proje sah b öğrenc ler n Kurumumuza lett ğ şekl yle basılmıştır.
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Nehir KAYA

Duygu ORAL

1

Danışman
TÜRKER GÜMÜŞAY

PORTAKAL EKMEKÇİĞİNDEN SAĞLIKLI VE DAYANIKLI KEK VE EKMEK YAPIMI

Projemiz; portakal liﬂeri olan albedo, lamella ve core 'nin Güneş ışığında kurutulduktan
sonra robo a çekilip buğday unuyla karış rarak kek ve ekmek gibi unlu mamüllerin yapımını
sağlayarak bu unlu mamüllerin dayanıklılıklarını ar rmak ve daha sağlıklı kılmak için yapılmış bir
çalışmadır.
Portakal birçok ﬁtokimyasal içerir. Ancak bunlardan en önemlisi, bir an oksidan ve
an enﬂamatuar olan "hesperidin". Portakal ve diğer turunçgillerin kabukları ile meyvenin aslı
arasında bulunan liﬂerde bolca bulunan bir maddedir. Bu öğeyi kabuktan ve meyveden özenle
ayıkladığımızda veya meyve suyu olarak tüke ğimizde maalesef çöpe gidiyor ve bize başka bir
faydası kalmıyor.
Özellikle Akdeniz ve Çukurova bölgelerinde ye ş rilen turunçgillerin liﬂeri yararları
bilinmeden bilinçsizce çöpe a lmaktadır. Yapmış olduğumuz projeyle hem besin olarak
tüke ğimiz portakalın liﬂerinin bilinçsizce çöpe a lmasını önlemiş ve geri dönüşümünü sağlamış
olduk, hem de kek, kurabiye gibi unlu mamullerin daha geç bayatlamasını sağladık.
Yap ğımız gözlem sürecinde portakal liﬁ unu bulundurmayan ekmek ve keklerin
portakal unu bulunduran kek ve ekmeklerden (hava şartları ve sıcaklık dikkate alındığında) daha
çabuk bir sürede küﬂendiğini fark e k.

Anahtar Kelimeler: Portakal ekmekçiği, kek, albedo, lamella, core ve ekmek.
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Muhammed Barış KIDIK

2

Danışman
NİHAT YILDIRIM

EŞEK ARILARI KİMSEYİ RAHATSIZ ETMESİN

Doğada bal arılarına rahat vermeyen eşek arıları, açık havada yapılan ak vitelerde de
insanları rahatsız etmektedir. Özellikle; piknik, mangal gibi ailece gerçekleş rilen ak vitelerde
eşek arılarından korunmak bu projede belir len basit ve pra k bir düzenek ile mümkün
olmaktadır.
Bu projede belir len düzeneği oluşturmak için; her yerde kolayca bulunabilecek bir pet
şişe, bir parça ip ve küçük bir miktar et yeterlidir. Bozuk para büyüklüğünde bir delik açılan pet
şişenin içine dışarıya taşmayacak seviyede su doldurulur. Bir ipin ucuna nohut büyüklüğünde bir
et parçası bağlanarak su ile temas etmeyecek seviyede bırakılır, ipin diğer ucu ise kapak ile şişenin
dişleri arasına sıkış rılarak sabitlenir. Et parçasının kokusuna dayanamayan eşek arıları delikten
içeriye girer, e en bir parça koparmaya çalışır ve bu esnada alanın darlığı nedeniyle de su ile
temas eder. Gerek alan darlığı nedeniyle delikten geri çıkamamaları, gerekse aynı anda bir çok
arının içeride olması nedeniyle sudan kurtulamazlar ve bir müddet sonra su içinde can
vermektedirler. Yapılan gözlemler ne cesinde aynı et parçası en fazla 4 saat arıları kendine
çekmekte, sonrasında bozulduğu için arılar için cezp edici olmamaktadır. Bu 4 saat içerisinde ayrı
zamanlarda yapılan düzeneklerde ortalama 20 adet arının yakalandığı gözlemlenmiş r.
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Sibel ERDEM

Oğuzhan ÇELİK
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Danışman
MEHMET ALİ KÜPELİ

AKDENİZ HURMASI (Diospyros kaki) ÖZÜTÜNÜN METALLERDE MİKROBİYOLOJİK
KOROZYON OLUŞUMUNA ETKİSİ
Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri
sonucu, doğal olarak meydana gelen olaydır. Ülkemizde korozyonla ilgili konularda sanayi, inşaat
ya rımları ve üre mle ilgili işletme ve bakım onarım harcamalarına ilişkin sağlıklı veriler yoktur.
Bu i barla kayıplar hakkında bir ﬁkir elde edilmesi amacıyla benzer faaliyetler için 2005 yılı USA
korozyon kayıplarına ait veriler alınmış ve 2012 yılı verilerine benze m uygulanarak,
ekonomimize yükü hesaplanmış r.
Buna göre;
-Korozyonunun doğrudan ekonomik maliye : 32,832 Milyar USD ( % 2,4 GSMH )
-Korozyonunun doğrudan ekonomik maliye : 42,818 Milyar USD
-Korozyonun doğrudan ve dolaylı olarak toplam maliye : 75,650 Milyar USD ( % 5,53
GSMH ) hesaplanmış r.
Mikrobiyal ak viteden dolayı metalin bozunmasına mikrobiyolojik Korozyon (MIC) ya
da biyokorozyon denir. Mikrobiyolojik korozyona neden olan mekanizmalar çok çeşitlidir.
Mikroorganizmalar hem metabolizmaları aracılığı ile üre kleri ürünlerle, hem de direkt olarak
bulundukları yüzeylerdeki metalleri enerji elde etmek için kullanarak korozyonu hızlandırabilir.
Özellikle mikroorganizmaların sebep olduğu oksitlenme (pas oluşumu) korozyonları demir ve
diğer metallerin bozunmasını hızlandırmaktadır. Çalışmamızda Akdeniz Hurması (Diospyros kaki)
bitkisinin meyve kabuklarından elde edilen özütün biyoﬁlm olarak kullanılarak Metal ve
Alaşımlarda gerçekleşen Korozyon (paslanma) olayını gecik rme etkisini araş rma amaçlı
çalışmalar yapılmış r. Akdeniz Hurması meyve kabuklarından özüt hazırlanıp, hazırlanan özütler
kullanılarak kontrollü deneyler yapıldı. Deney grubu ve kontrol grubu örneklemleri Çukurova
Üniversitesi Merkezi Araş rma Laboratuvarında (ÇÜMERLAB) Taramalı Elektron Mikroskobunda
(SEM) incelenerek kontrol grubu üzerinde mikroorganizmalar tanımlanmaya çalışıldı.
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Ece Deniz AYDIN
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ÖZCAN ELZEM ŞENGÜL

DOĞAL OLARAK HAZIRLANAN ÜÇ FARKLI ANTİBİYOTİĞİN AMPİCİLİN İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Dünyada en çok an biyo k tüke len ülkeler arasındayız. 2003 yılından i baren tüke mi
azaltacak önlemlere rağmen an biyo k tüke mi artmış r. Aşırı tüke mle birçok an biyo ğe
karşı direnç sıklığının artmasından ve ilaçların ar k reçeteyle sa lmasından sonra basında doğal
an biyo k tariﬂeri verilmeye başlanmış r.
Çalışmamızda basında en çok tariﬁ verilen 3 çeşit doğal an biyo ğin an bakteriyel
etkilerini ampicilinle karşılaş rmak; olumlu sonuçlar elde e ğimiz takdirde piyasada sa lan
an biyo kler yerine bitkisel yollarla hazırladığımız an biyo kleri kullanarak hastalıklara karşı
vücut direncimizi ar rmak, yan etsisi az, kimyasal olmayan, ekonomik olan doğal an biyo klerle
ülke ekonomisine katkıda bulunmak amaçlanmış r.
6 adet PCA besiyerine cep telefonumuzdan aldığımız mikroorganizmaların ekimi
yapılmış, 37 derecede 24 saat inkübe edilmiş r. Sonra besiyerlerdeki kolonilerin sayımı yapılıp
kaydedilmiş r. Günde iki defa 12 saa e bir 5ml doğal an biyo klerle Ampicilin; ismi yazılı
besiyerlere damla lmış r. 12 saat sonra sayıldığında en fazla Ampicilin'de olmak üzere sırayla 1.,
3., ve 2. besiyerlerded koloni sayısının azaldığı gözlemlenmiş r. 12 saat sonra işlem
tekrarlandığında, 2. an biyo k (3 koloni azaldı) hariç benzer sonuçlar elde edilmiş r. Ampicilin
kadar olmasa da 3 grup karışımın an bakteriyel özellikte olduğu görülmüştür. Hastalık esnasında
kullanmak için daha detaylı çalışmaların yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Doğal an biyo k ,Ampicilin, besiyer, koloni
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ZEYNEP AVCI
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MUSTAFA KEMAL KALKAN

UZUYOR KISALIYOR ÇİZGİLİ KASLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Projemizdeki birincil amacımız: Kaldırılan ağırlık ve yapılan iş yüküne bağlı olarak
kasların kasılma/gerilim durumlarını sporcular üzerinde ölçerek aralarındaki ilişkiyi gözlemlemek
ve sayısal verilerle açıklamak r. Diğer önemli amacımız ise; çizgili kasların kas formundan hücre
formuna kadar nasıl çalış ğını anlamak,üç boyutlu modeller oluşturarak konuyu daha anlaşılır ve
görünülür kılmak r.Yapılan kaynak taraması sırasında önceki çalışmalarda kol kas modelleri
yapılmasına rağmen direk temas gerek rmeden hareket eden model örneklerine
rastlanmamış r. Ayrıca üç boyutlu kas fasikülü ve üç boyutlu kas liﬁ modelleri oluşturularak ,
çizgili kasların hem ﬁziksel hem de kimyasal olarak çalışma evrelerini açıklamak r.Maliye düşük
ve her okul şartlarında yapılabilecek bir uygulama ile öğrenci merkezli eği me örnek oluşturmak ;
öğrencilerin araş rma , uygulama ve gözlem becerilerini geliş rmek de amaçlarımız arasındadır.
Konu ile ilgili literatür ve kaynak taraması yapılmış r. Bilimsel modeller oluşturmak için
gerekli düzenekler, malzemeler planlanmış r.Çizgili kasların çalışması gözlemlenmiş r. Kaldırılan
ağırlık/ yapılan işin yük miktarının kasların gerilimi ve kasılmasına oransal etkisini tespit etmek
amacıyla ; bir Fitness salonu ile görüşülmüş, gönüllülük esasına bağlı olarak salonda çalışan 3
sporcu üzerinde ölçümler yapılmış r. Ölçüm sonuçlarına göre elde edilen veriler
yorumlanmış r.Bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrollü değişkenler belirlenmiş r.Elde
edilen verilerin hata payını azaltmak için 3 tekrar yapılmış ve ortalamaları alınarak tabloda
belir lmiş r.
Proje sonunda kaldırılan ağırlık ile çizgili kasların kasılması arasında doğru oran lı bir
ar ş olduğu tespit edilmiş r.Temas kuvve gerek rmeyen hareketli kol kas ve kemik modeli
oluşturulmuştur.Kas fasikülü ve kas hücresi modeli oluşturulmuş ve farklı bir eği m materyali
meydana ge rilmiş r.

Anahtar Kelimeler: Çizgili Kaslar , üç boyutlu kas modelleri , çizgili kaslar nasıl çalışır
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Asiye KEÇELİ
Kadirhan DANA
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BURHANETTİN GÜVEN

EVSEL ATIKLARDAN BİOGAZ ÜRETİMİ

Biyogaz terimi temel olarak organik a klardan kullanılabilir gaz üre lmesini ifade eder.
Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik bakterilerin etkisi al nda organik maddenin
karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik
maddelerin ayrış rılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel a klar ya da hayvansal
gübreler kullanılabilmektedir. Endüstriyel a klar içerisinde bulunan evsel ka a klar hem çevreyi
kirletmekte hem de çöplüklerde metan gazı birikmesine neden olmaktadır.
Yap ğımız araş rmada bulunduğumuz ilde 40 kişiye kendi hazırladığımız anke
uyguladık. Anke e sorduğumuz sorulardan birisi 'Sizi rahatsız eden bir çevre sorunu var mı ?'
.Aldığımız cevapların büyük bir kısmında çöp kokusundan rahatsız oldukları belir ler. Bu sorun
Türkiye'nin her yerinde karşılaşabilecek bir sorundur. Geliş rmiş olduğumuz proje ile çöp
kokusunu engelleyerek aynı zamanda bu çöplerden biogaz elde etmeyi planladık.
Gerekli malzemeler temin edildikten sonra düzeneğimizi oluşturduk. Deneyde a k sıvı
yağlar , pvc parçaları ,yemek ar kları , meyve kabukları ve bayatlamış pasta kullanılmış r.
Oluşturduğumuz proje düzeneği ile denemeler yap k ve az da olsa gaz elde ederek
yak k. Yaklaşık olarak gaz çıkışı 3-8 saat arasında olmaktadır. Bu proje ile hem çöp kokusunu
engelledik hem de büyük kapsamda düşünüldüğünde belediyeler biogaz üre m düzeneklerini
kurarak çöplerden gaz elde edecek r. Elde edilen biogazı da konutlara satarak gelir elde
edilecek r.

Anahtar Kelimeler: Biogaz , Çevre sorunları , Çöp Kokuları
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Miray Ecehan TEPE

Melih Alaattin TEPE
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ABDURRAHİM YİĞİT AĞARGÜN

MUŞMULA MEYVESİNİN (Mespilus germanica L.) TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN (TAC)
VE TOPLAM OKSİDAN STATÜSÜNÜN (TOS) BELİRLENMESİ VE MEYVELİ YOĞURDUNUN VE
MARMELATININ HAZIRLANMASI
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Meryem ERKUŞ
Ayça COŞKUN
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Danışman
SEMİHA ZORLU

BİTKİSEL TEDAVİYE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TASARIMI

Bitkisel ilaçların kullanımının son yıllarda artmış olması, ameliyat öncesi farkında olmadan
zararlı olabilecek düzeyde kullanıma devam edilmesi ve anestezis n bu durumdan haberinin
olmaması nedeniyle çeşitli problemlerle karşılaşılmaktadır. Bitkisel ilaçların çoğunluğu tüm dünyada
kontrolsüz ve lisans dışı olarak sa lmakta, kullanımı hem ba toplumlarında hem de Çin'de giderek
ar ş göstermektedir.
Birçok insan hastalandığında herhangi bir hekime gitmeden bitkisel tedavi yöntemlerine
başvurmaktadır. Günümüzde yapılan çalışmalar insanların yanlış bitkisel tedavi ilaçlarının
kullanılmasının önüne geçmediği görünmektedir. Yap ğımız bu çalışmamızda insanların hastalık
durumunu analiz eden bir program ile bu sorunun önüne geçmesi planlanmaktadır.
Yap ğımız çalışmamız Mersin ili Akdeniz ilçesinde 62 kişi üzerinde yüz yüze görüşme tekniği
yapılarak ilaç kullanım oranlarının bilgileri toplanmış r. Görüşmeye ka lanların %36 civarı haﬁf
hastalıklarda doğal yolları denediklerini hastalığın geçmediği zaman hekime başvurduğunu
belirtmiş r. %10'unun ise hekime gi ğini ancak hastalığın geçmediği için bitkisel ilaç kullandığı
görünmüştür. %28'i ise hiç bitkisel ilaç denemediğini söylemişlerdir. Bitkisel ilaç kullananların %72'si
kulaktan dolma veya tanıdığı kişilerin önerisi ile ilaç kullandığını , %28'i internete araş rıp ilaç
kullandığını belirtmişlerdir.
Yap ğımız yazılımımızda kullanıcıdan hastalık belir leri istenmekte kullanıcının verdiği
cevaplar doğrultusunda hangi bitkiyi kullanması gerek ği önerilmektedir. Bitkiyi kimlerin
kullanabileceğini belirten projemizde Uzman olarak şifalı bitkiler kitapları kullanılmış r. Programlama
dili olmakta c# seçilmiş r.
Araş rmamızda:
- Şifalı bitkilerin zararları ve yararları hakkında konu araş rılması
- Yazılım aracını belirlemek
- Bilgiyi test edebilmek
- Programı test etme ve değerlendirme
Programımız bitkisel ürünler satan iki mağaza ile programın değerlendirilmesi hakkında bilgi
alışverişinde bulunulmuştur. Programın %70 civarında kullanıcıları doğru yönlendireceğini, %30
civarından kullanıcıları yanlış yönlendireceği görüşü ortaya çıkmış r.
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Elif ORDU

Yakup ALTINTAŞ
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Danışman
HALİT AKSAKAL

MEYVE SİNEĞİ

Osmaniye İlimizde toplam 7.155 da Kiraz Bahçesi tesisi bulunmaktadır. Bahçe İlçemiz
2.800 da kiraz dikili alan ile ilk sırada yer almaktadır. İlçemizde birçok aile geçimini kiraz
bahçelerinden sağlamaktadır. İlçemizde kiraz bahçesi tesislerinde 6m x 6m şeklinde dikim en
yaygın kullanılan dikim şeklidir ve 1 dekar alanda 28 adet ağaç yer almaktadır. Bahçe ilçemizde
ağaç yaşı, ağaç büyüklüğü, çeşit, bakım ve iklim koşullarına göre ortalama 700 kg-3.000 kg arası
verim alınmaktadır. Son yıllarda ilimizde ve sert çekirdekli meyve üre mi yapılan yerlerde
karan naya tabii meyve sineği (Drosophila suzukii) zararlısının etkileri artmaya başlamış r.
Zararlı Osmaniye İlimiz de tuzaklarla yapılan çalışmalarda Şubat sonu- Mart başı gibi görülmeye
başlamaktadır.
Önemli bir karan na zararlısı olan meyve sineği (Drosophila suzukii), diğer Drosophila
türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde ve yere düşmüş,
çürümekte olan meyvelerde beslenmektedir. Deneme 4 tekrarlı olarak hazırlandı. Her bir
deneme için 3 sıvı ortam hazırlandı. Hazırlanan tuzaklar meyvelerin olgunlaş ğı ve hasat
dönemine yakın dönem olan mayıs ayı sonunda hazırlanarak ağaçlar üzerinde 7 gün boyunca her
gün gözlemlendi. Tuzaklar içerisine düşen meyve sineklerinin sayımı yapıldı. Yapılan sayımlarda
sadece saf su olan tuzaklarda zararlıya rastlanmadı. %50 su+ %50 Elma sirkeli tuzaklarda ortalama
63 adet, toplam 756 adet zararlıya rastlandı. %100 elma sirkeli tuzakta ise ortalama 122 adet
toplam 1.464 adet zararlıya rastlanmış r. Sonuç olarak elma sirkesi ile yapılan tuzakların, meyve
sinekleri (Drosophila suzukii) ile mücadelede etkisinin var olduğu ortaya çıkmaktadır.
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Gözde Naz YILMAZ
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CÜNEYT ÖZÜR

JİDEYES (JİROSKOP İLE DEPREMDE EVLERİN YIKILMASINI ENGELLEME SİSTEMİ)

18

Amaç:
Binaların damına yerleş rilecek jiroskop ile depremde binaların yıkılmasını engellemek,
böylelikle depremin neden olduğu can ve mal kaybını en aza indirmek r.
Yöntem:
Kartondan yap ğım bir bina make nin damına pil ile çalışan jiroskop monte e m. Binayı jiroskop
çalışmazken iki farklı yöne doğru eğerek hangi açıda devrilmeye başladığını açıölçer ile ölçtüm.
Daha sonra jiroskopu çalış rarak yine iki yöne hangi açılarda devrilmeye başladığını açıölçer ile
ölçtüm.
Gözlem:
Temiz bir masa üzerine yerleş rdiğimiz ev make ve üzerine monte e ğimiz jiroskopu
çalış rmadan binayı bir çubuk yardımıyla eğerken bir yandan da açıölçere dik konumda devrilme
açısını gözlemledim. Evin ön yüzü üzerine devrilme açısını tespit için 3 farklı ölçüm yapıp açı
değerlerini not e m. Aynı işlemleri yine jiroskop çalışmazken evin yan yüzü üzerine uygulayıp
bunlar için elde e ğim açı değerlerini de kayde m. Daha sonra jiroskopu çalış rarak yine ön yüz
üzerine devrilme açısını ölçmek için 3 ölçüm yapıp kayde m, ardından evin yan yüzü üzerine
devrilme açısını ölçmek için 3 ölçüm yapıp kayde m.
Temel bulgular:
Ön yüz üzerine devrilmeye başladığı açılar (jiroskop çalışmazken):
60 derece, 59 derece,60 derece. Ortalama 59.66 derece
Ön yüz üzerine devrilmeye başladığı açılar (jiroskop çalışırkenken):
62 derece, 61derece, 63 derece Ortalama 62 derece
Yan yüz üzerine devrilmeye başladığı açılar (jiroskop çalışmazken):
54 derece, 55 derece,55 derece. Ortalama 54.66 derece
Yan yüz üzerine devrilmeye başladığı açılar (jiroskop çalışırkenken):
57 derece, 56derece, 57 derece Ortalama 56,66 derece
Sonuç:
Hipotezdeki hedeﬁm ön ve yana doğru binanın devrilmesini 2 derece ar rmak idi. Deney
sonuçlarına göre hipotezimdeki hedeﬂerime ulaş m.
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Aybüke ÇÜRÜK

Sudenaz SOFUOĞLU
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CÜNEYT ÖZÜR

SIFITEMATİK (Sık Fırçala Temizle Ma k)

Projenin amacı:
İstenilmeyen kirleri, lekeleri 10 dakikanın al nda sürede ve çamaşır makinesinin bir
yıkama maliye nden daha düşük maliyetle temizleyen ardından da kurutan bir makine üre p,
enerji ve zaman tasarrufu sağlamak.
Hepimiz aksilikler yaşayarak üstümüze bir şeyler dökülüyoruz ve kıyafe miz lekeleniyor.
Lokantalarda da, oﬁste, evde, okulda ve benzeri yerlerde bu tür küçük kazalar olduğunda
mümkünse üzerimizi değiş rme, değilse yıkama gereği duyuyoruz.Normal yıkma, ütüleme
ortalama 2 saa mizi alır.
Kullanılan yöntemler:
Böylesi aksilikler için pra k, hızlı ve güvenilir bir şekilde lekelerden kurtulmak için bir
makine tasarlandı ve bu makinede hangi fonksiyonlar olması gerek ğine karar verildi,uygun bir
makine tasarlanıp çizildi, çizilen taslağa göre gerekli malzemeler temin edildi, gereken parçalar
sa n alındı. Projemize uygun bir şekilde teknik personele parçalar monte e rildi. Montaj
yapılırken her aşamada not alındı ve resimler çekildi. Pra k leke çıkarıcı aracımızı test
aşamalarından geçirilerek güvenilirliliği ve kullanışlılığı test edildi.
Sarı renkteki haznesine deterjanlı su ka ldı, leke olan yere püskürtüldü, öndeki rçayı
kullanarak lekeyi rçaladık, daha sonra vidalı olan rçayı çıkarıp lekeyi kuru uk. Böylece dar
zamanlarda basit lekeleri SIFITEMATİK ile 240 saniye gibi kısa bir zamanda temizledik.
Bulgular:
Bir çamaşır makinesi ortalama 2 saat süren bir yıkamada 3,104 Tl sadece elektrik
harcaması yaparken, Sı tema k'in 0,21 TL'lik elektrik harcadığı hesapla tespit edildi.Karımız
3,104-0,21=2,894 TL'dir
Sonuç:
1- Hipotezimizdeki hedeﬂere uygun olarak çamaşır makinelerinin yıkama süresinden
daha kısa sürede ve daha ekonomik yıkayıp kuru uğunu gözlemledik.
2- Bu makinenin daha küçük modelleri yapılıp örneğin iş adamlarının sürekli yanında
bulundurduğu bir makine haline ge rilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik,Hızlı,Pra k, Temizlik
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Yahya Eren AKPINAR

12

Danışman
MİHRUNİSA DURAN

GÜNEŞ ENERJİLİ YÜKSEK VERİMLİ SOKAK AYDINLATMASI

Elektrik enerjisi günümüz yaşan sında her alanda kullanılmaktadır. Hidroelektrik,
Nükleer enerjisi, Termik santrallerinden çıkan elektrik enerjisi bazı örneklerdir. Kullanılan enerji
üre lirken büyük oranda karbon salınımı yapar. Bu etki küresel ısınmaya sebep olur ve
ekosisteme zarar vererek canlıların haya nı tehlikeye sokar. Bu sebepten dolayı son yıllarda
yenilenebilir enerji kaynakları önem kazanmış r. Yenilenebilir enerji doğaya zarar vermediği gibi
ekonomik olarak kazançlıdır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, Güneş'te oluşan füzyon
süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisini güneş panelleri ile elektrik enerjisine dönüştürmektedir.
Sokak lambalarının aydınla lmasında AC(alterna f akım) kullanılmaktadır. Yenilenebilir
enerji kaynaklarının üre ği akımın DC(doğru akım) olmasından dolayı DC'den AC'ye geçerken
enerji kaybı olmaktadır. Bu araş rma projesinde hedeﬂenenler sokak lambalarında yenilenebilir
enerji(güneş enerjisi) kullanılarak, aydınlatma işlemini gerçekleş rirken güneş panellerinden
elde edilen DC'yi AC'ye çevirmeden sokak lambalarına gönderip aydınlatmayı sağlamak, DC'den
AC'ye geçişteki enerji kaybını önlemek ve enerji tasarrufunu maksimum seviyeye taşımak r. Fazla
enerji harcanmasının önüne geçmek ve enerji tasarrufu sağlamak amaçlanmış r.
Yapılan araş rmalarda bizim çalışmamıza benzer bir çalışmaya rastlanmamış r.
Projenin önce tablosu ardından şeması çizildi. Tablosu ve şeması yapılan projenin
modeli kuruldu. Projemizin modeli; güneş paneli, regülatör /şarjör, akü, akü koruma, LDR
(aydınlık sensörü), led sürücüler olmak üzere 6 kısımdan oluşmaktadır.
Bu araş rma proje çalışması sonucunda kurulan model çalış rılmış ve hipotezimiz
doğrulanmış r.
Sokak aydınla lmasında geliş rilen sistem kullanıldığı takdirde büyük bir oranda enerji
kazancı elde edilecek, ülke ekonomisine katkıda bulunacak r. Ayrıca enerji üre minde doğaya
salınan karbon oranı azalacağından çevreye katkı sağlayacak r.

Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Alterna f Akım, Sokak Lambası, Doğru Akım
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Minez ÖZÜR

13

Danışman
NURAN ALPTEKİN

DEĞİŞKEN ODAKLI MERCEK

Hepimiz büyüklerimizin "yakın gözlüğümü ge r, uzak gözlüğümü ge r" ,"Gözlüğümün numarası
değiş , yeni gözlük almam gerekiyor! "gibi sözlerini duymuşuzdur. İki gözlük kullanmak haya mızı
kısıtlamaktadır. Bazen misaﬁrliğe gidildiğinde orada unutuldukları oluyor. Uzak ve yakın BİRARADA olan özel
üre m gözlük camlarının maliye ise 500 TL civarındadır. Bazı insanların göz numarası değişebilmektedir. Bu
da hem ülke ekonomisine hem de kişinin bütçesine yük oluşturmaktadır. Değişebilen odaklı merceklerle
yapılan gözlükler, ileride kişinin gözlük numarası değişse bile ona uygun olarak ayarlama imkânı sunacak r.
Fotoğrafçılar sürekli profesyonel fotoğraﬂar çekmek için yakınlaş rma özelliği (zum=zoom) yüksek
olan bir objek f sa n almaya karar verir. Fakat dezavantajlarından dolayı vazgeçer. Teleobjek f olarak
adlandırılan bu objek ﬂerin yapısını incelendiğinde fazla miktarda mercek (lens) içerdiğinden ağırlığının
ar ğı dolayısıyla hacminin de artmasından dolayı taşınması zor ve zahmetli olmaktadır. Fiyatları da
yüksek r.
Gözün yapısını incelediğimde kaslar yardımıyla incelip kalınlaşan yapıda bir merceği olduğunu
öğrendim. Ben de tüm yukarıdaki problemleri çözmek için değişken odaklı, odağını bizim ayarlayabildiğimiz
bir mercek ve merceği incel p kalınlaş rmaya yarayan diyafram şekilli apara an oluşan sistemimi
oluşturdum. Esnek merceğimi jel tozu, iplik ve laboratuar malzemesi olan 2 saat camını kullanarak
oluşturdum. Diyafram apara nı da h ps://www. nkercad.com/ sitesinde bulup dgw forma nda indirip
reklamcılara pleksiglas malzemeden yap rıp mercek ve bu apara birleş rip sistemimi oluşturdum.
Oluşturduğum sistemdeki diyafram mekanizmasının sağındaki diyafram açma-kısma kolunu
döndürdüğümde merceğin inceldiğini (odak uzaklığının büyüdüğünü), ters tarafa döndürdüğümde ise
merceğin kalınlaş ğını (odak uzaklığının küçüldüğünü) gözlemledim. Bu sonuç odağı değiş rilebilen mercek
yapılabileceğini, yakın bir zamanda ince veya kalın kenarlı mercek içeren op k aletlerde kullanılan mercek
sayısının azalabileceği, böylece hem ağırlık hem de maliyet olarak azalmaya neden olacağını öngörüyorum.
Ayrıca astrnomi biliminin kullandığı teleskoplarda da benzer şekilde değişikliklerin önünü açabilir.
Anahtar Kelimeler: Odak Uzaklığı, Mercek, Değişken Odak
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Sude AKKUŞ

14

Danışman
SEZEN BATMANOĞLU

CAN KURTARAN KAPI

Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden olduğu
doğal bir afe r. Yangın olayında can ve mal kayıplarını en aza indirmek için gereken önlemlerin alınması
gerekmektedir. Ülkemizde 2016 yılında Adana ilinin Aladağ ilçesinde yaşanan yangın felake yle ciddi oranda
can kaybı yaşanmış r. Yangın ne cesinde oluşan can kayıpları ve yaralanmaların oluşmasının temelinde
yatan sebeplerden bir tanesi de yangın merdiveni çıkış kapısının güvenlik sebebiyle kilitli tutulmasıdır. Can
kurtaran kapı projesi yangın çıkış kapısının normal zamanda kilitli tutulmasını da göz önünde bulundurarak ,
yangın anında ise tasarlanan mekanizma ile yangın çıkış kapısının açılmasını sağlamak r. Bu proje aynı
zamanda ekstrem bir elektrik kesin si durumunda da yangın kapısının çalışma mekanizmasının devreye
girebilmesi için kendi elektriğini üretecek şekilde tasarlanmış r. Tasalanan kapının çalışma mekanizması ısı
ve duman sensörünün yangını algılamasıyla devreye girecek r. Güvenliğin sağlanması amacıyla normal
zamanda devre dışı olan parmak izi okuma sistemi sensörlerin yangını algılamasıyla yangın anında devreye
girecek , ve yangın çıkış kapısının açılması sağlanacak r. Bu projenin hayata geçirilmesi olası bir yangın
felake nde can kayıplarını ortadan kaldıracak r.

Anahtar Kelimeler: Yangın Çıkış Kapısı, Güvenlik, Parmak İzi Okuma, Isı Sensörü, Duman Sensörü
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Ata TURHAN

Halil Çağlar ÇEKİNMEZ
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Danışman
NİLAY YAŞAR

ENGELSİZ KART OKUYUCULU PARK SİSTEMİ (EKOS)

Engellinin eşit ve adaletli yaşam hakkı; eşitsiz anlayış, bakış açısının
değişmesi ile mümkün olacak r. Projede; RFID kart ve Ardunio Uno R3 kar
kullanarak yapılacak taşıt tanıma sisteminin engelli park yerlerinin ihlal edilmesini
engellemesiyle toplumsal farkındalığın ar rılması ve engellilerin kendilerini özel
hissetmeleri amaçlanmaktadır.
Projede günlük yaşamda karşılaşılan park problemin çözümüne yönelik
sorularımızı cevaplarken yap ğımız açıklamaları, çıkarımları destekleyen basit ve
somut tasarımların çıkarıldığı bilimsel model uygulanmış r.
Otopark modelinde; HC-SRO4 Ultrasonic Mesafe Sensörü, Ardunio Uno R3, 40 Pin
ayarlanabilen m-m Jumper Kablo 200 mm , RFID , Servo motor, LED , kontrplak ,
silikon malzemeleri kullanılmış r.
Projenin gerçek haya aki bir problemin çözümüne katkı sağlayacağını
görebilmek sorunları daha iyi saptayabilmek adına otoparkta yapılan gözlem ve
görüşmelerde; engelli aracı otopark yerlerinin amacına hizmet etmediği, diğer
sürücülerin bu alanları işgal e kleri belirlenmiş r.
Yap ğımız düzenekte RFID kart okuyucu çipini tak ğımız engelli aracı park
yerine girebiliyorken çip takmadığımız aracın giremediğini gördük. Kart okuyucu
sistem birçok alanda kullanılmış r. Kurduğumuz sistemle engellilerin kendilerini
önemli hissetmelerini sağlayabileceğimiz gibi toplumsal farkındalığı ar rmada bir
adım atmış olacağız. EKOS' un ülke genelinde kullanılabilir olması, engelsiz hayat için
önem taşımaktadır. Otopark sisteminin engelli sürücülerin araçlarına dahil edilme ve
tanımlanma sürecinin yasal mevzuat içinde gerçekleş rilmesi gerekmektedir.
Sistemin araç muayene istasyonlarında engelli araçlarına kademeli olarak eklenmesi
süreci kolaylaş rabilir.
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İrem Gül BAYRAKTAROĞLU

Emir Arda EKER
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Danışman
MEHMET COŞKUN

ATIK MALZEME OLAN ARABA HAVA FİLTRELERİNİN ISI VE SES YALITIM MALZEMESİ
OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gürültü, düzensiz yapılı farklı frekans değerlerine sahip istenmeyen ses topluluğu olarak
tanımlanabilir. Özellikle çarpık kentleşmenin olduğu yerlerde meydana gelen gürültü insan
sağlığına psikolojik ve ﬁziksel olarak zarar vermektedir. Gürültünün zararlı etkisinin azal lmasını
sağlamak için konutlarda ses yalı mı yapılması gerekmektedir. Son yıllarda bu amaçla
kullanılabilecek malzeme ve yöntemler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış r. Bu amaçla ses
yalı mında sünger, ahşap yünü, cam yünü, poliüretan, taş yünü, gibi malzemeler
kullanılmaktadır. Isı yalı mı ise sıcak ya da soğuk havanın belli bir ortamın içine girmesini veya
çıkmasını engelleyerek, içi boş malzemelerin yapılarda kaplama malzemesi olarak kullanımını ile
sağlanabilmektedir.
Araş rma ile ilgili (alayazın) literatürler tarandığında ses yalı mı ile ilgili 9; ısı yalı mı ile
ilgili 51 bilimsel yayına ulaşılmış r. Yap ğımız çalışmada ısı ve ses yalı mı için kullanımını
önereceğimiz malzeme ile ilgili daha önce herhangi bir araş rma yapılmadığından diğer
çalışmalardan farklılık göstermektedir. Deneysel süreci uygulamak için öncelikle bir ev make
hazırlanmış maket içerisinde önerdiğimiz ve aynı zamanda a k olarak geri dönüşümünün
yapılması önem arz eden hava ﬁltreleri kullanılmış r. Isı yalı m düzeyini belirlemek için make n
öncelikle ﬁltresiz olarak sıcaklık değişimi termometre ile kaydedilmiş daha sonra ﬁltre takılarak ısı
değişimi ölçülerek aradaki farklılık incelenmiş r. Ses yalı mı için ise osiloskop ile ses düzeyi belirli
aralıklarla ﬁltreli ve ﬁltresiz olarak ölçülmüş ve çıkan veriler çerçevesinde araçlarda kullanılan a k
hava ﬁltrelerinin önemli düzeyde ısı ve ses yalı mı sağladığı gözlemlenmiş r. Bu sonuçtan yola
çıkarak a k hava ﬁltrelerinin ısı ve ses yalı m malzemesi olarak kullanımının gerçekleş rilmesi ve
yaygınlaş rılması ile hem geri dönüşüme katkı sağlayarak çevresel kirliliği önleyecek hem de
yalı m malzemesi olarak ekonomik bir ge ri sağlanabilecek r.

Anahtar Kelimeler: Ses Yalı mı, A k Hava Filtresi, Geri Dönüşüm, Isı Yalı mı
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Suat MATKAP
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Danışman
ADEM KOÇAK

DEVREYLE SULAMA SİSTEMİ

Bitkiler besin üretebilmek için yani yaşayabilmek için suya ih yacı duyarlar. Ancak
bitkileri çok sulamak bitkiye fayda yerine zarar verebilir. Bu nedenle toprağın kuruduğunu ve
bitkinin suya ih yacı olduğunu bilirsek ,hem ih yaç durumuna göre bitkimizi sulamış oluruz hem
de suyu gereksiz toprağa döküp su isra yapmamış oluruz. Projemizin amacı çeşme suyunun
elektrik iletkenliğini kullanarak ,saksımızın içerisine yerleş rdiğimiz elektrik devremiz sayesinde
suyun varlığını anlamak r. Bunun için .bir pil yatağı,2 tane pil,2 tane bakır tel(10cm,20cm),1
kablo,1 çiçek,karton,ampulve duy kullanılarak projemiz hazırlanmış r. Elektrik devremizi
saksımızın içerisinde yerleş rdik ve saksımıza suyumuzu koyduğumuzda çeşme suyu elek iği
ile ği için bizim elektrik devremizin ışığı yandı. Yani saksıda bitki için yeterli su olduğu anlaşılmış
oldu. Ancak ne zaman saksımızdaki çeşme suyumuz bi işte o zaman elektrik devremiz
tamamlanmadığı için projemizin ışığı söndü. Işığın sönmesi demek toprakta hiç su kalmaması
demek r. Yani bitkiyi sulamamız gerekmektedir. Bu proje sayesinde hem su isra nı azaltabilir
hem de bitkimizin suya ih yacını projemizdeki ışığa bakarak anlayabiliriz.
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Tılsım TURAN
Ulaş ÖZONUR
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Danışman
MAHMUT REYHANİ

ARDUNİO İLE KAPI AÇMAK

Parkinson hastası insanlar elleri trediği için evlerindeki giriş kapısını açarken
zorlanmaktadırlar. Anahtarı kilide sokmak bu insanlar için ciddi sıkın yaşatmaktadır. Ayrıca
sağlıklı insanlar bile alışveriş yap klarında elleri dolu olduğu için kapıyı açmakta
zorlanmaktadırlar. Ya da bazen insanlar soğuk havalarda kapının önünde anahtar arama derdine
girmektedirler. Bu yüzdende çok soğuk havaya maruz kalabilmektedirler. Bizim projemizin amacı
anahtarı kapının kilidine geçirmeden telefonumuzdaki tuşlara basarak kapımızı kolaylıkla açıp
kapatmak r. Bunu da evimize ardunio sistemi kurarak yap k. Kullanılan malzemeler ;straforlar
birleş rilerek yapılmış bir ev,açık kaynak kodlu bir mikro denetleyici kart,bluetood sensör, servo
motor ve bağlan kablosu kullanılmış r. Parçalar birbirine bağlanarak projemiz hazırlanmış r.Bu
çalışmadan elde dilen bilgi insanlar istedikleri zaman kapılarını anahtarı kilide sokmadan cep
telefonlarındaki tuşlara basarak açıp kapatabilmiş rler. Böylece başta Parkinson hastası olan
kişiler olmak üzere tüm insanların haya kolaylaşmış r.
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Kayra AKSOY

Yunus Emre KARATAŞ
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Danışman
MESUT SARI

KUVVET VE HAREKET DÜZENEĞİ

Bu projeyle amacımız; Fen Bilgisi dersinde sıkça karşılaş ğımız kuvvet ve hareket,
yansımalar, sarkaç gibi konuların anlaşılmasını sağlayan bir düzenek geliş rmek r. Ortaokul
müfreda nda geçen kuvvet, vuruşlar, yansımalar, konkav ve konveks yansımalar gibi konuları
öğrencilerin daha iyi anlaması ve benimsemesine yönelik bir çalışmadır. Dersler böylece hem
eğlenceli hem de verimli geçecek r. Meslek Lisesi öğrencilerinin kullandığı iki adet T cetveli, iki
adet gülle, Tahta ve diğer birkaç malzeme ile kolayca düzenek yapılabiliyor.
Sonuç olarak şunları ifade edebiliriz; Derslerde gördüğümüz Kuvvet, Denge ve
Momentum Kavramları ile Konum, Hız ve İvme Kavramı ayrıca Sarkaç ve Hareket kavramlarını
uygulamalı olarak anlaşılmasını sağlayan bir düzenek r.
Arkadaşlar arasında bu vuruş ve a ş düzeneğini oyuna çevirerek çok zevkli ve hareketli
bir eğlenceye dönüştürmüş ve ﬁzik dersinin bazı konularının daha anlaşılır hale gelmesine
yardımcı olunmuştur.
Bu düzenek daha da geliş rilerek üzerinde bazı deney ve hesapların yapılmasına uygun
hale uzmanları tara nda ge rilebilir. Biz ancak bu kadar tasarlayabildik.
Bu yap ğımız proto pin seri üre mle Devlet Ders araç ve gereçleri merkezi tara ndan
üre lip çoğal larak okullara gönderilebilir
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Vuruş, A ş, Doğrusal, İçbükey, Dışbükey, Sarkaç
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Emine Gül BOZ
Gonca Gül ÇADIR
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BURHANETTİN GÜVEN

AKILLI KALEM

Öğrenciler için piyasada sa lan birçok kalem bulunmaktadır. Fakat bu kalemler
öğrencilerin bazı ih yaçlarını karşılayamamaktadır. Bazı okullarda yap ğımız araş rmalara göre
öğrenciler kalemde özellikle gece daha iyi görmek için aydınlatma , kışın ellerini ısıtmak için bir
elektrikli ısı cı , yazın serinlemek için van latör ve derste dinleyemediği yerleri kaydetmek için bir
ses kayıt cihazı istemektedirler. Ses kayıt cihazı özellikle görme engelli öğrenciler için büyük
kolaylık sağlayacak r. İh yaca bağlı olarak ve yapılabilirlik ilkesinden yola çıkarak bu 4 farklı
düzeneği bir kalemde bir araya ge rdik .Bu çalışmanın amacı öğrencilerin bu akıllı kalem
sayesinde derslerine daha iyi bir şekilde mo ve olmasını sağlamak r. Çalışmamızın Öğrenciler
üzerinde ki psikolojisi için 4 öğrenci (2 kız , 2 erkek) ile deney yapıldı. Deney grubunda ki öğrenciler
akıllı kalemin ih yaçlarına cevap verdiklerini söylediler. Kontrol grubu öğrencileri ise eski p
kalemleri sıkıcı olduğunu belirterek akıllı kalemi denemek istediklerini ifade e ler. Bu çalışma ile
akıllı kalemin öğrencilerin hem dikka ni çek ği hem de ders başarısını olumlu yönde etkileyeceği
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kalem , Öğrenci Mo vasyonu ,Engelli Öğrenciler
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Yusuf Emir KÖROĞLU
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ALEV UĞUR

UZAKTAN KUMANDALI ULTRASONİK SENSÖRLÜ ROBOT KOL

Bir robot kol yapmak için; robot kolu bileşenlerinin bir araya ge rilmesi, robot kolu
yönetecek devrenin oluşturulması, sistemi yönetecek yazılımın hazırlanması aşamalarının
gerçekleş rilmesi gerekmektedir. Bu aşamaların ortaokul düzeyinde tamamlanabileceği düşüncesi ile
bu robot kol projesini gerçekleş rdik. Robot kolumuzun iki farklı iş yapabilmesini hedeﬂedik.
1. Çaya küp şeker a p, çayı karış rmak
2. İnsan eline bayram şekerlemesi ikram etmek
Bu hedeﬁmize ulaşmak için dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmakta olan "hobi
elektroniği" ürünleri ve kaynaklarından fay dalandık. Yaygın kullanımı nedeni ile kaynak açısından
avantajlı olan Arduino markası ürünlerini tercih e k. Bu konuda yapılmış çalışmaları ve örnekleri
inceledik. Bunun sonucunda hedeﬁmize dört ana aşmayı tamamlayarak ulaşabileceğimizi gördük.
1. Robotun iskele ni oluşturacak ﬁziki parçaların, enerjiyi sağlayacak motorların,
algılayıcıların bir araya ge rilerek robotun ﬁziki olarak oluşturulması
2. Robotun tara ndan çaya şekerin ne şekilde a lacağının ve şekerlemenin ne şekilde ikram
edileceğinin belirlenmesi. Bu iş yapılırken oluşabilecek aksaklıkların belirlenmesi.
3. 1. aşamada sözü edilen motorları yönetecek ve algılayıcılardan gelen verileri toplayacak
elektronik devrenin tasarlanması
4. Tüm sistemi yönetecek olan yazılımın, 2. aşamada belirlenen aksaklıklar öngörülerek
hazırlanması.
Bu aşamaları göz önünde bulundurarak bir çalışma takvimi hazırladık ve bu takvimi takip
ederek robotumuzu inşa e k ve çalış rdık. Robotumuz, hangi işi yapacağının talima nı uzaktan
kumanda ile almaktadır. Bu işi yaparken ortamı değerlendiren algılayıcıları, kullanıcıya mesaj veren
ekran ve buzzeri etkin biçimde kullanmaktadır.
Bu süreçler, robot yapımının; değişik alanlardaki bilgiyi bir arada kullanabilmeyi, yara cı
düşünmeyi gerek ren bir iş olduğunu göstermektedir. Orta büyüklükte bir ilçe şartlarında gerekli
bileşenlere ulaşılarak çalışma tamamlanabilmektedir. Kişisel gelişime önemli katkılar sağlayan robot
yapımı çalışmaları ortaokul düzeyinde yaygınlaş rılabilir.
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Aydın Efe ARI
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MUSTAFA KUZ

DEPREMLER SIRASINDA BİNA YIKILMALARINI ÖNLEMEK İÇİN MATERYAL GELİŞTİRME

Depremler, dünya üzerindeki levha hareketleri sonucu oluşan, şiddetli sarsın ları sebebi
ile zaman zaman çok büyük can ve mal kayıplarına sebep olan bir doğal felake r. Bu felaket
insanlar üzerinde çok yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Dolayısı ile insanlar felaket gelmeden
felakete karşı koruyucu önlemler almak zorundadır. Depremlere karşı alınabilecek en büyük
önlem binaların deprem sarsın larına dayanabilecek şekilde tasarlanmasıdır. Projede binaların
depremlere karşı daha dayanıklı hale ge rilebilmesi için materyal geliş rmek amaçlanmış r.
Projenin deneysel çalışmasında binaları temsil eden kutunun al na sırasıyla 4 farklı
tampon materyali yerleş rildi, kutuların üzerine sarsın şidde ni test edebilmek için içinde sıvı
bulunan bardaklar yerleş rildi. Yer kabuğunu temsil eden en al aki levha her defasında aynı
şiddetle olacak şekilde hareket e rilerek sarsın oluşturuldu. Oluşan sarsın nın test
bardağındaki sıvıyı dalgalandırma miktarına bakarak en uygun materyal belirlendi. Geliş rilen
materyalin kullanım ömrü, sağlamlığı ve ekonomikliği binalarda kullanımını ar racak diğer
özellikleri olarak değerlendirilebilir. Bina kat aralarının boşluklu ve esnek malzemelerle
doldurulması binalarda bütünsel bir sarsın azal cı etki gösterebilir.
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AHMET ÇOŞKUN

YANGIN KAÇIŞ HAVUZU

Ülkemiz yeryüzü şekillerinin genel olarak engebeli olduğu ve yük taşımacılığının %76,1
gibi çok büyük bir kısmının karayolları ile yapıldığı göz önüne alındığında özellikle tehlikeli eğimi
olan karayollarında r ve kamyon gibi ağır vasıta sürücülerinin seyir halinde iken güzergahlarına,
kullandıkları araca ve şoförlüğe olan acemilikleri gibi nedenlerden araçlarının fren balatalarının
ısındığı, ısının artmasıyla da meydana gelen yangın ne cesinde can ve daha çok mal kayıplarının
yaşandığı bilinmektedir. Bu durumun önüne geçmek ve oluşabilecek zararı minimal düzeye
indirmek için gerekli araş rmaları yap k. Sonra eğimli bir yol ve eğimin biterek yolun düzleş ği
yakın yere, r ve kamyonların las k yüksekliğini geçmeyecek şekilde su bulunduran, iki ucu açık
havuzdan oluşan yangın kaçış yolumuzun bulunduğu modeli tasarladık. Balataları ısınan araçların
yangın kaçış havuzlarına girerek ısınan balatalarını soğutması ve oluşabilecek can ve mal kaybını
en aza indirmesini hedeﬂedik. Yapılan kontrollü denemelerde balataları ısındığı için duman
çıkaran uzaktan kumandalı oyuncak arabamızı kontrollü bir şekilde yangın kaçış havuzuna
yönlendirdik. Isınan balataların soğuduğunu gözlemledik. Böylelikle oluşabilecek zararın en aza
indirilmiş olduğunu gördük.
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UMUT ALİ ERGÜZELOĞLU

İÇİDE ENERJİ DIŞIDA ENERJİ

Sert kabuklu kuruyemişlerden yakıldığında enerji verenler araş rıldı. araş rma
sonucunda zaten ülkemizde ayrı ayrı yakıt olarak kullanılan ndık badem ceviz ayçiçeği s k
sonuçlarına ulaşıldı. Tedarik edilen kuruyemiş kabukları,sularından tam olarak kurtulabilmesi için
güneş al nda 11 00 ile 14 00 saatleri arasında 3 gün boyunca bekle ldi. iyice kuruyan kuruyemiş
kabukları ile Osmaniye Toprakkale tüysüz köyünde bulunan zey nyağı fabrikalarından aldığımız
zey n posalarını geniş bir leğenin içine yaydık. Üzerine çok az su ekleyip eldiven giydiğimiz
ellerimizle iyice yoğurduk. Hamurumsu kıvama gelmeye başlayan posaları önceden tedarik
e ğimiz ve tüm yüzeylerini yağlı kağıt ile kapladığımız kalıplara yerleş rdik. Şekil alan posaları
kalıplarla birlikte güneş gören güzel bir yere yerleş rip posaların ka laşması için iki ha a boyunca
10 00 ile 16 00 saatleri arasında bekle k. 2.ha anın sonunda posalar istediğimiz sertliğe ulaş .
Yakıtları kalıplarından çıkardık. Elde e ğimiz yakacağın verdiği ısıyı karşılaş rmak için odun ve
kömür temin e k. Geniş bir metal teneke içine sırasıyla 2 kg kütleli portakal ağacı kömürü,meşe
odunu,çam odunu,üre ğimiz kuruyemiş odunu,yerli linyit kömürü,ithal linyit kömürü koyup
üzerine mangal yakıcı olan kimyasaldan 30 ml döküp 5 dakika süreyle yanmasını sağladık. Üzerine
ısıya dayanaklı cam kabı sac ayak yardımıyla yerleş rdik. Kabın içine önce 1000 ml sonra 5000 ml
en sonda 10000 ml su koyduk ve içerisine koyduğumuz 0-110 bölmeli termometre ile 2,4 ve 6
dakikalar içindeki sıcaklığını ölçmeye başladık. 1000 ml suyu 6 dakika içinde tüm yakıtlar 100
dereceye ulaş rdı. 5000 ml lik suyu 6 dakika içinde yerli linyit kömürü bizim üre ğimiz yakacak ve
ithal linyit kömürü 100 dereceye ulaş rdı. 10000 ml lik suyu ise sadece ithal linyit kömürü 6 dakika
içinde 100 dereceye ulaş rdı. Bizim yakı mız ise 6 dakika içinde 96 dereceye ulaş rdı. 1000 ml
5000 ml ve 10000 ml lik sular ile yap ğımız ve rapor kısmında tablo halinde yer verdiğimiz
ölçümler sonucunda suyu en iyi ısıtan yakı n ithal linyit kömüründen sonra bizim üre ğimiz yakıt
olduğu sonucuna ulaş k.
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AYLİN AKYEL

APARTMAN BOŞLUKLARINDA KAYBOLAN ENERJİDEN FAYDALANMAK İÇİN AKIM
TÜRBİNİ GELİŞTİRME
Dünya üzerinde yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, temiz enerji kaynaklarına
duyulan gereksinimi günden güne ar rırken, yaşanan enerji krizleri de alterna f enerji
kaynaklarına yönelime sebep oluyor ya da boşa giden enerjiden maksimum düzeyde
faydalanmayı zorunlu hale ge riyor. Buradan hareketle, "Apartman boşluklarında oluşan akımı
kullanarak enerji elde edebilir miyiz? " sorusuna yanıt aramak için araş rmamıza başladık. Farklı
apartmanlardaki boşluklarda hava akımlarını ölçerek sonuçları değerlendirdik. Ölçümlerimiz
esnasında bazı faktörlerin apartman boşluğunda oluşan akımı etkilediğini fark e k. Bu koşullar
sağlandığında hava akımının ar ğını gördük. Bu koşullar; apartman yönlerinin rüzgârın yönüne
göre ayarlanması, apartman giriş kapılarının açık bırakılması, bacaların daha geniş yapılması gibi.
Bacaya yerleş rilecek uygun bir türbin ile üre lecek enerji apartmanın giderlerinde kullanılarak
ortak giderlerde yaşanan zorluklarında önüne geçecek r. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji
ile gelecekte her apartmanda oluşturulacak akım türbinleri ile enerji verimliliğini artacak r.
Enerji tasarrufu; üre mden tüke me kadar, evde, işyerlerinde, okulda günlük yaşam
konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru kullanılışı
anlamına gelir, "Enerji tasarrufu", tüke len enerjinin ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı göz
önünde bulundurarak, enerjinin gereksiz yere kullanımının engellenmesi ve isra n önlemesi ile
yapılabilir. Hala dünyanın en büyük enerji kaynakları olarak kullanılan fosil yakıtların hızla
tükendiğini göz önünde bulundurursak enerji tasarrufunun önemini daha iyi kavramış oluruz.
Projemiz ile tasarruf bilinci oluşturduk ve çevremizde boşa giden enerjiyi
kullanabileceğimiz bir örnek teşkil e k. Böylece insanların u unu açacak ve yeni tasarımlar
konusunda onları mo ve etmiş olacağız. Tasarruf bilincini yaşam tarzına dönüştürecek projemiz
ülkemiz için çok önemlidir.
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NİMET MERVE ARI

DONMAYAN TURUNÇLAR

Adana sıcak bir şehir olmasına rağmen kış aylarında yaşanan soğuk gecelerde ‘turunçgilleri don
vurması’ bütün çi çilerin korkulu rüyasıdır. Bu amaçla yapılan bazı uygulamalar mevcu ur.
Turunç bahçelerinin üzerini örtmek veya dev van latörlerle(don pervaneleri) hava akımı
sağlamak gibi. Ancak bu yöntemler çi çi için ciddi maliyet gerek rmektedir. Don olayını önlemek
için daha kolay ve etkili yöntemleri düşündüğümüzde donma noktası düşük olan maddeleri
araş rdık. Monopropilen glikol ilk olarak düşük donma noktası ile ilgimizi çek . Bu maddeyi
araş rdığımızda gıda sektöründen kozme ğe kadar pek çok alanda kullanıldığını öğrendik ve bu
maddeyi denemeye karar verdik. Monopropilen glikol renksiz ve tatsız bir sıvıdır. Çok az toksit
madde içerir. Canlıların vücutlarına alındığı zaman dahi her hangi bir zararı söz konusu değildir(1).
Don olabilecek gecelerde, örneğin bir pompa yardımıyla ağaçlara sıkılsa ve donmayı engellese
çi çiler için az maliyetli ve etkili bir koruma olacağı düşüncesinden yola çıkarak araş rmalarımızı
gerçekleş rdik.
Projemizi gerçekleş rirken bilimsel yöntem basamakları kullanılmış r. Sorun olarak
görülen bir konu proje konusu olarak belirlenmiş, kaynak taraması ve gözlemler yapılmış,
kontrollü deneyler yapılarak veriler kaydedilmiş r. ‘Donma noktası -60 derece olan bir madde ile
bitkinin dışı yıkanırsa, bitki (-20) – 0 derece aralıklarında da donmaz’ hipotezinden yola çıkarak
projemizi yapmaya başladık.
Deney sonuçlarımıza göre hipotezimiz doğrulanmış r. %50 ve %70 lik çözel lerle
yıkanan turunçların donmaması bize monopropilen glikol maddesinin turunçgillerin donmasını
engelleyici etkisi olduğunu göstermiş r.
Bu sonuçlar doğrultusunda %50 lik saf su + monopropilen çözel si hazırlanarak, don
olma ih mali olan gecelerde pompa yardımıyla ağaçlara sıkılabilir. Bu sayede meyveyi don
vurması engellenmiş olur.

Anahtar Kelimeler: Monopropilen Glikol, Turunç, Donma Noktası, Donma
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DURDU KAYIŞLI

SOĞAN ATIKLARININ TOHUM OLARAK KULLANILABİLMESİ

PROJENİN AMACI:
Kuru soğan bitkisi a klarından tekrar soğan tohumu üretmek.
GİRİŞ:
Kuru soğan bitkisi Türkiye ' de, özellikle Kahramanmaraş'ımızda en çok üre len ve kullanılan
sebzeler arasında yer almaktadır. Kuru soğan genellikle iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl yumru, ikinci
yıl da tohum oluşur. Yılın her mevsiminde tüke lir. Yemeklerin içine ka larak pişirilir, sade pişirilir
veya yemeklerin yanında pişirilmeden de tüke lir. Soğan kullanım esnasında soğanın kök ve
gövdesini çöpe atarız. Bu projede soğanın çöpe a lan kısımlarından vejeta f olarak tekrar
üre lmesini amaçladık.
KULLANILAN YÖNTEM:
Yap ğımız çalışmalarda on tane kıskadan oluşan kontrol grubu ve on tane kesilmiş soğandan
oluşan deney grubu belirledik. Deney düzeneğinin diğer değişkenleri olan su, sıcaklık, toprak, ışık
miktarı vb. sabit tutularak çalışılmış r. Deney grubu ve kontrol grubu kökleri üç gün suda
bekle lerek kök büyümeleri ölçülmüştür. Kök gelişimini tamamlayan ﬁdeler etra na delikler
açılarak hazırlanan pet şişelere dikilmiş r. Fidelerin yaprak uzama miktarları her gün aynı saa e
hassas ölçüm yapılarak kaydedilmiş r.
PROJE BÜTÇESİ:
50 TL
PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ:
1 Kasım 2016 – 30 Mart 2017
SONUÇLAR:
Çöpe a lan soğan a klarının %80 ' inin başarılı bir şekilde çimlendiği gözlemlenmiş r.
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DİCLE ARMAN

FARKLI BİTKİSEL ATIKLARIN KİRLİ SUYUN ARITILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İçme suyu kaynaklarını kirleten ve insan sağlığına zarar veren en büyük kirle cilerden
biri organik maddelerdir. Çalışmada mısır bitki a kları, palmiye ağaç kabuğu, okaliptüs kabuğu ve
yaprakları yardımıyla kirli suyun istenmeyen bileşenlerinden ayrılarak, kirli sudan temiz su elde
edilmesi amaçlanmış r.
Üç farklı deney düzeneği kullanılmış r. 1. Deney grubunda mısır koçanı, 2. Deney
düzeneğinde palmiye kabuğu, 3. Deney düzeneğinde okaliptüs yaprak ve gövde kabuğu
kullanılmış r. Her üç deney grubunda en üste gelecek şekilde taş malzemeler yerleş rilmiş r.
Büyük boyu aki par küllerin tutulması için taş malzemesi kullanılmış r.
Her bir deney grubunun ayrı ayrı su arıtma özelliği test edilmiş r. Test aşamasında
oluşan suyun pH’ı, bulanıklılığı ve par küllerin mikroskobik görüntülerine bakılmış r.
Mısır koçanının kullanıldığı arıtma düzeneğinde suyun şeﬀaﬂığının ar ğı, ph’ının
bazikleş ği ve par küllerin enaz düzeye indiği gözlenmiş r. Suyun pH’ının bazik olması istenilen
bir özellik r. İnsan kanının pH’ı 7.4 olduğu göz önünde bulundurulduğunda pH derecesi 7’in
al nda olan suların içilmemesi önerilmektedir. Su kirliliğinin en büyük nedeni olarak sudaki
organik bileşiklerin varlığı oluşturmaktadır. Suyun içindeki par küllerin azal lması su kirliliğini
önemli ölçüde azaltmaktadır. Mısır koçanının kullanıldığı deney grubunda su kirliliğinin önemli
ölçüde giderildiği gözlemlenmiş r. Mısır bitkisi ülkemizde geniş bir yayılış alanı göstermektedir.
Her yıl ülkemizde on binlerce ton mısır tüke lmektedir. Tüke len mısırın koçanı a k olarak doğaya
a lmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Yapılan çalışma ile çevreye a k olarak a lan mısır
koçanları kullanılarak, kirli suların arı mında kullanılabilir. Böylece ülke ekonomisine katkı
sağlanarak, çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olur. Ayrıca suyun çok önem kazandığı günümüzde,
basit ve ucuz yoldan kirli suyun arı lması sağlanabilir.
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ZÜHDİYE ÜNLÜ

KEMİKTEN SÜZGEÇ

Uzun kemiklerin ucunda bulunan (kısa ve yassı kemiklerde de var) süngerimsi kemik
doku gözenekli bir yapıya sahip r. Kemikteki bu gözeneklerden büyük taneli maddeler
geçmezken küçük taneli maddeler geçebilmektedir. Bu özellikten yararlanarak heterojen
karışımları birbirinden ayırabiliriz. Bunun bize yararı sudaki ka a klardan kurtulmaktadır.
Örneğin talaşlı su, kumlu su, çamurlu su gibi heterojen karışımlar. Bununla ilgili deney düzeneği
hazırlanarak Fen Bilimleri dersinde deney yapılabilir, böylece ders daha heyecanlı geçer. Tablo 1-A
ve graﬁk 1-a ‘da ki verilerimize göre heterojen karışımları kemikten süzgeç kullanarak birbirinden
ayrılır. Buna göre sudaki talaş ve kum süzgecin üstünde kaldı. Su ise süzgeçten geç . Çamurlu
sudaki küçük tanecikleri kemikten süzgecimiz süzemedi.
Kemikten süzgeç elde edildikten sonra deney yapma aşamasına geçilir. Kemik
süzgecimiz beherglasın üzerine konulur. Önce talaşlı su dökülür, talaşın geçmediği suyun ise
geç ği gözlenir. Kemikten süzgecimiz yıkanır. Yeniden düzenek hazırlanır. Kumlu su dökülür.
Kumun geçmediği suyun ise geç ği gözlenir. En son çamurlu su dökülür. Kemikten süzgecin
heterojen karışımları hangi oranda süzdüğü beherglasa bakılarak gözlenir. Kemikten süzgeç
büyük ka taneli maddeleri süzdü. %100 verim elde edilmese de suyun içindeki ka maddelerden
kurtulmuş olduk. İnce taneli maddeler ise süzgeçten geç . Çamurlu su beherglasta bulanık olarak
görüldü.
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ADEM BAL

RAYLI SİSTEM DOĞALGAZ KAÇAĞI ÖNLEME SİSTEMİ

Bizim evde olmadığımız bir zamanda veya biz uyurken oluşabilecek bir doğalgaz
kaçağından kurtulmuş oluruz. Menfezin yeterli olmadığı durumlarda devreye girerek hem maddi
hem de haya tüm zararlı durumları ortadan kaldırmaya yönelik var olan mevcut sistemlerin
inovasyonudur.
Doğalgaz kaçağı oluşunca gaz kaçağı cihazı algılayacak ve sesli uyarının yanında birde
sürgülü pencere al na yerleş rilen raylı otoma k kapıya uyarı gönderecek ve kapı açılmış olacak.
Böylece zehirlenmenin ve gaz kaçağının önüne geçilmiş olacak. Hava çıkışı çok geniş olduğundan
gaz sıkışması olmamış olur ve olası bir patlamanın önüne geçilmiş olur. Bu sistemin en iyi tara ise
var olan sistemler kullanılması ve bunlar arası ile şimin sağlanması. Birde bu sistemin istenilen
kadar pencereye ve her tür sürgülü pencereye uyarlanabilmesidir. Mesela yatak odasına
kurulursa uyku durumunda oluşacak bir kaçak sonucu sistem devreye girer ve soğuk hava içeri
girer ve soğuktan biz uyanmış oluruz. Ama en iyi durum sistemin kombi ve borularına yakın bir
yere monte edilmesidir. Ayrıca bu sistem insanlar gezmeye gi ğinde aklı evde kalmamış olur.
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Elife AKÇA

Sudenaz DİREK
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NESİBE PAK

KÜLDEKİ EKONOMİK GÜÇ

Proje Amacı: Kül yardımıyla çeşme suyunu yumuşa p ( kireç oranını azal p ) sert suyun aile
ekonomisine verdiği zararları azaltmak.
Projede Kullanılan Yöntem: Araş rma – İnceleme, Deney, Gözlem
Proje Öze : Sulara karışan Kalsiyum ve magnezyum mineralleri suya sertlik vermektedir. Orta
sertlikteki sular içim açısından insan sağlığına faydalı olsa da kullanım açısından oldukça zararlıdır.
Günlük haya a kullanılan çeşme suyu evde kullandığımız bulaşık-çamaşır makinesi, ütü, ısı cı
gibi araç-gereçlerimizde kireç oluşturarak zarar vermektedir. Bu da eşyaların çabuk bozulmasına,
deterjanın çok tüke lmesine, enerji tüke minin artmasına neden olmakta ve dolayısıyla da aile
ekonomisine zarar vermektedir. Kül ise günlük haya a a k olarak nitelendirilen bir maddedir.
Odunun yanması ile oluşan kül ciddi bir temizlik malzemesidir. Küllü su yüzyıllarca temel temizlik
malzemesi olarak kullanıldı hala da kullanılıyor. Bu bilgilerden yola çıkarak çeşme suyunu doğal
yollardan nasıl yumuşatacağımızı araş rdık. Küllü suda deterjanların daha çok köpürdüğünü
gördük. Deneyimizde iki bardağa eşit miktarda çeşme suyu koyduk. Bunlardan birine bir yemek
kaşığı elenmiş kül ilave e k, karış rdık ve iki gün bekledik. İki günün sonunda bardaklara aynı
anda önceden hazırladığımız suyun sertliğini ölçen deneme şeridini bir saniye ba rıp çıkardık. Bir
dakika bekledikten sonra çeşme suyunun ve küllü suyun kireç oranının farklı olduğunu deneme
şeridinde gördük. Dolayısıyla kül çeşme suyunu doğal yollarla masrafsız ve çok kolay bir şekilde
yumuşatmış r.
Projede Elde Edilen Sonuç: Sert su, kül yardımıyla hem kolay hem de ekonomik bir şekilde
yumuşa larak kireç oranı azal lmış dolayısıyla aile bütçesine katkı sağlanmış r.

Anahtar Kelimeler: Kireç, Sert Su, Yumuşak Su, Kül, Enerji Tüke mi
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Petek ADYAKAR
Suna ÖZYILDIRIM
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MESUT TAŞ

OYUNCAK DRONUM İLE ALAN HESAPLIYORUM

Kenarları geometrik olmayan arazilerin alanlarını ölçmek güç bir iş r. Böyle arazilerin alanını
hesaplamak için farklı zamanlarda farklı yöntemler kullanılmış r. Yap ğımız araş rmalarda
böylesi alanları hesaplamak için “Kare Çizgili Diyagram” ve “ Geometrik Şekillere Bölme” gibi çok
çeşitli yöntemler kullanıldığını ve bu yöntemlerin kesin sonuçlar vermediğini gördük. Biz ise
geometrik olmayan arazilerin ya da yüzeylerin alanlarını hesaplamak için daha pra k ve kesin
sonuç veren bir yöntem denedik ve geliş rdik. Bunun için matema kteki “Uzunluklar oranının
karesi alanlar oranına eşi r.” ilkesini kulandık.
Bunun için kendimize geometrik olmayan bir alan çizmekle işe başladık. Yani kendi
geometrik olmayan alanımızı kendimiz çizdik. Bu temsili arazimizin kuşbakışı fotoğra nı çekerek
işe devam e k. Fotoğra aki ve arazimizdeki belirlediğimiz herhangi iki nokta arasındaki
uzunluğu ölçtük ve bunların kareleri oranını not e k. Sonrasında fotoğra n alanını bulmak için
fotoğra n üzerine bir cam ve camın üzerine de fotoğra aki şeklin etra nı çevirecek şekilde, içine
su doldurabileceğimiz bir set oluşturduk. Bu se n içine de hacmi belli olan su doldurduk. Bir
cetveli de bu suyun içine dik bir şekilde daldırıp, yüksekliğini ölçtük.
Burada
V= Suyun hacmi
h= Cetveli daldırdığımız yükseklik
Ta= Fotoğra n alanı
“V= Ta x h” formülünde suyun hacmini ve yüksekliğini yerlerine yazdığımızda “Ta” nı
buluruz.
Not aldığımız çevreler oranının karesi = (Fotoğra n alanı /Arazinin alanı)
Şeklinde oran işlemiyle arazinin gerçek alanını bu projemiz sayesinde bulmuş oluruz.
Aynı yöntemle kenarları belli, geometrik alanlar üzerinde de çalışma yap ğımızda alan
hesaplama yöntemimizin gerçek sonuçlar verdiğini gördük.
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Seray ÖKSÜZOĞLU
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MEHMET DOĞMUŞ

ÇARKI CEBİR

Cebirsel ifadelerde çarpma işleminin daha rahat anla lması ve kavra lması ile ilgili bir
çalışma yapılmış r. Projede iki cebirsel ifadeden ilkinin, birinci terimi sol üst ikinci terimi sağ alta
çapraz olacak şekilde, İkinci ifadenin terimlerinden birinci terim sol alt ikinci terim sağ üs e
çapraz olacak şekilde yazılır. Daha sonra bu ifadeler saa n dönme yönünün tersine tek tek
çarpılarak işaretleri ile birlikte işleme ka lır. Eğer cebirsel ifadelerden birinci çarpan bir terimli
ikinci çarpan iki terimli ise ilkinin, birinci terimi sol üst ikinci terimi yerine sı r rakamı sağ alta
çapraz olacak şekilde, ikinci ifadenin terimlerinden birinci terim sol alt ikinci terim sağ üs e
çapraz olacak şekilde yazılır. Daha sonra bu ifadeler saa n dönme yönünün tersine tek tek
çarpılarak işaretleri ile birlikte işleme ka lır. Sı r çarpma işleminin etkisiz elemanı olduğundan
sonucu değiş rmeyecek r. Böylece iki cebirsel ifadenin çarpma işlemi basit bir döngüyle çok
daha kısa sürede ve eğlenceli bir anla mla yapılmış olur.
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Firdevs KALE
Mustafa BAYTİMUR
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FEYZA POLAT

ERİNME TOPLA TAM KARE HESAPLA

Tam kare karekökü bir sayma sayısı olan pozi f tam sayılara denir. Diğer bir deyişle
kendisiyle çarpılan (karesi alınan) sayma sayılarının sonucu tam karedir. (Örneğin; 1, 4, 9, 16, 25
gibi) Noktalarla elde edilen karelerin oluşumunda kaç nokta kullanılmış sorusunun cevabı bize
tam kare sayıları verir. Tam kare sayılar arasındaki farklar incelendiğinde tek sayılardan oluşan bir
aritme k dizi elde edilir. Bu dizinin her bir terimi farkını aldığımız tam kare sayıların kareköklerinin
toplamına eşi r. Bu durumun art arda gelen her bir tam kare sayı arasında incelendiğinde
doğrulandığı görülmüştür. Bu bağlamdan yola çıkarak ve 10'un katları referans alınarak tam kare
sayılar parçalanabilir. 10'un ka olan sayıların karesini almak kolay olduğu için sayıları bu şekilde
parçalamak işimizi kolaylaş racak r. Yap ğımız çalışmanın amacı ise iki basamaklı sayıların
karesini olağanın dışında bir yöntemle hesaplamak r. Sonuç olarak her sayının karesini almak için
sadece sayının kendisiyle çarpılarak bulunmadığı görülmüş olur. Böyle bir yöntemi bulmak için
aritme k dizilerden ve hesaplaması kolay sayılardan yararlanarak toplama işlemi aracılığıyla da
sonuca ulaşılabilir.
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Doğa DEMİRCİ

Selin ÇELEN
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ÖMER İNCE

KOORDİNAT SİSTEMİNDE BİR NOKTANIN DÖNDÜRÜLMESİ İLE OLUŞAN KARENİN ALANI

Koordinat Sisteminde bir A(x,y) noktasının, orijin etra nda saat yönünde veya saa n
tersi yönde 90°, 180° ve 270° döndürülmesi ile elde edilen yeni noktaların A(x,y) noktası ile
ardışık olarak birleş rilmesi ile elde edilen karenin alanını, sadece A(x,y) noktasının
koordinatlarından yararlanarak bulmayı hedeﬂiyoruz.
Yapmış olduğumuz proje koordinat sisteminde bir noktanın orijin etra nda saat
yönünde veya tersi yönde 90°,180° ve 270° döndürülmesi ile oluşan yeni noktaların ardışık
olarak birleş rilmesi ile oluşan karenin alanının, sadece ilk noktanın koordinatlarından (dönme
sonucunda oluşan noktaların koordinatlarına gerek kalmadan) yararlanarak bulunabiliyor
olması açısından çok önemlidir. Oysa ki, oluşan karenin alanını bulabilmek için Pisagor bağın sı
başta olmak üzere farklı bağın lardan yararlanması gerekecek . Projemiz bu açıdan oldukça
kolaylık sağlayan özgün bir projedir.
Koordinat Sisteminde bir A(x,y) noktasının, orijin etra nda saat yönünde veya saa n
tersi yönde 90°,180° ve 270° döndürülmesi ile elde edilen yeni noktaların, A(x,y) noktası ile
ardışık olarak birleş rilmesi ile elde edilen karenin alanı, sadece A(x,y) noktasının
koordinatlarından yararlanılarak bulundu.
Yapılan çalışmalar sonucunda koordinat sisteminde bir A(x,y) noktasının, orijin
etra nda saat yönünde veya saa n tersi yönde 90°, 180° ve 270° döndürülmesi ile elde edilen
yeni noktaların, A(x,y) noktası ile ardışık olarak birleş rilmesi ile elde edilen karenin alanın,
sadece A(x,y) noktasının koordinatlarından yararlanılarak bulunduğu görüldü.
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İlknur AYDIN
Pınar BİLKAY
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SENGÜL TEZCAN

TAM SAYILARDA ÇIKARMA İŞLEMİNİ SAYI DOĞRUSU ÜZERİNDE FARK ANLAMINA
UYGUN GÖSTERME
6. sını a öğrenilen tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerinin öğrenilmesinde ve
öğre lmesinde zorluklar yaşanılmaktadır. Bu projede toplama işleminin ekleme ve çoğaltma
anlamlarından yola çıkılarak çıkartma işleminin ‘fark’ anlamına uygun olarak azalma, eksilme
anlamlarını sayı doğrusu modeli üzerinde göstererek tam sayılarda çıkartma işleminin
modellemesini yapmak amaçlanmış r. Konunun öğre minde kullanılan sayı doğrusu modelinin
çıkartma işlemi için yeterli anlam ifade etmediği düşünülerek tam sayılarda çıkartma işleminin
‘fark’ kavramına bağlı kalınarak açıklanabileceğine dair oluşturulan hipotez, nitel araş rma
yöntemlerinden olan eylem araş rması kullanılarak test edilmiş r. Hipotezin anlamlı olup
olmadığını belirleyebilmek için 10 matema k öğretmenine hipotezi açıklayan sunum yapılmış r.
Örneklem genel tarama modeline göre oluşturulmuş ve veriler anket kullanılarak toplanmış r.
Elde edilen bulgulara göre tam sayılarda çıkarma işlemini ders kitabındaki modeli ile açıklamakta
zorluk yaşayan öğretmenler, doğal sayılarda olduğu gibi tam sayılar konusunda da çıkarma
işlemini ‘fark’ anlamına uygun olarak sayı doğrusunda modellenmesinin öğrenme ortamında
daha etkili olacağı yönünde görüş belirtmişlerdir. Araş rmanın sonucuna göre, tam sayılarda
çıkartma işleminin ‘fark’ anlamına bağlı kalınarak sayı doğrusunda modellenmesi ders
kitaplarında yer alan çıkartma işleminin toplama işlemine dönüştürerek sayı doğrusunda
modellenmesinden daha anlamlıdır.
Anahtar Kelimeler: Tam sayılarda çıkarma işlemi, Sayı doğrusu modeli, Tam sayılarda yaşanan
zorluk
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Yusuf AY

Hamit Mehmet SOĞANCI
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Alİ PEKŞEN

BAL ARISININ PETEK YAPIMINDA KULLANDIĞI MATEMATİK

“Bal arıları yok olduktan 4 yıl sonra insanlık biter. ” Albert Einstein.
Amaçları sadece kovanlarının etra nda bulunan nektar kaynaklarından toplanan balı
kovanlarına ge rmek olan bal arıları dünya haya nın belki de olmasa olmazı olan canlılarıdır.
Doğanın mimarları olan arıların geometriyi kovanlarının içinde kullandıklarında hayret edici
sonuçlar elde edilmektedir. Biz bu çalışmamızda bir bal peteğini oluşturan duvarlar, petek sayıları
ve katmanları arasındaki ilişkiyi açıklamak istedik. Bu çalışma literatür taraması, deneme yanılma
yolu, bazı çizim, sayım ve hesaplamalar kullanılarak elde edilen bilgiler üzerine kurulmuştur.
Yap ğımız literatür taraması sonucunda daha önce bal petekleri ile ilgili bu konuda bir çalışmanın
yapılmamış olduğunu gördük. Çalışmamız için hazırladığımız petek çizimleri üzerinde
belirlediğimiz katmanlardaki verileri tek tek sayarak elde e ğimiz sonuçları tablolar yardımı ile
not aldık. Almış olduğumuz notlar yardımı ile petekteki al gen, katmanlar ve peteği oluşturan
duvarlar arasında bir ilişki olup olmadığını bulmaya çalış k. Çalışma sonucunda elde e ğimiz
verilerle peteği oluşturan geometrik yapının matema ksel bulgu ve formülerini ortaya çıkardık.
Bu yapının duvarları en az malzeme kullanılarak yapıldığından gerçek yaşamda da birçok
malzemenin üre minde veya bazı yapıların inşasında peteklerin inşa şekli örnek alınabilir.
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Hani ATEŞGİL
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Alİ PEKŞEN

DOĞRU KESİŞİMLERİNİN EN FAZLA SAYIDA OLUŞTURDUĞU NOKTA SAYISI

Doğru, geometride ifadesi aynı doğrultuda olan ve her iki yönden de sonsuza kadar
giden noktalar kümesi diye de tanımlanır. Bir doğru üzerinde en az 2 nokta, dışında da en az 1
nokta mevcu ur. Doğrular yardımıyla birçok geometrik şekil oluşturabilmekteyiz. Çalışmamızda
kesişen doğruları kullanarak oluşturulabilecek geometrik şekillerle doğruların kesişim noktaları
arasında bir ilişkinin varlığını aynı zamanda doğrularla kesişim noktaları arasında bir ilişki
olduğunu göstermeye çalış k. Çalışmamızı farklı doğruların kesişimleri üzerine kurup bu
kesişimlerde elde edilecek nokta sayısının en fazla kaç olabileceğini bulmaya çalış k. Yapılan
literatür taraması sonrasında farklı sayılarda doğrular çizip kesişimleri ile elde edilen nokta
sayısını not e k. Yap ğımız çizim ve hesaplamalardan elde edilen verileri tablolar üzerinde yazıp
nokta ve doğru sayısı arasındaki ilişkiyi bulmaya çalış k. Doğrularla oluşan şekilleri dikkat
e ğimizde en fazla nokta sayısının, doğruların kesişimleri sonucunda çizilen şeklin ortasında
oluşan çokgen ile ilişkili olduğunu gördük. Her bir doğrunun bir parçası çokgenin bir kenarı olacak
şekilde çizim yapıldığında kesişimler sonucunda oluşan nokta sayısının en fazla değeri aldığı
görülmektedir.
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Hatice Büşra GÖZÜBÜYÜK
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NUH ÖZBEY

BİR ŞEKLİ ÇİZEBİLMEK İÇİN GEREKEN EN AZ EL KALDIRMA SAYISININ BULUNMASI

Bu araş rma belirli bir şeklin bir düzlemde el kaldırmadan, sürekli bir şekilde
(düzlemden çıkmadan ve çizim aracı ile düzlem arasındaki bi şiklik devam e rilerek) çizilebilir
olup olmadığını tespit etmek mümkün müdür? Ve Aynı şeklin çizimi için en az kaç kez el kaldırma
işleminin gerçekleşeceğini bulmaya yarayan bir matema ksel kural geliş rilebilir mi? Sorularına
cevap aramak için yapılmış r. Bu probleme bağlı olarak tek hamlede çizilemeyen çizgelerin en az
kaç bağlan sı silinerek veya en az kaç bağlan eklenerek çizilebilir hale gelebileceği gibi alt
problemlerle karşılaşılmış ve bu alt problemlere kurulan yeni hipotezlerin yardımıyla çözüm
üre lmeye çalışılmış r. :(n/2-1); bu formülle kaç kenar ekleyeceğimizi ya da çıkaracağımızı ha a
kaç el kaldırma ile şeklin çizilebileceğini bularak çalışmanın düzenli yürümesini sağladık. Bu
çalışmaları üç boyutlu cisimlere ve platonik cisimlere taşıyarak ilerle k. Bunun yanı sıra birkaç
formül, denklem ve örüntü kuralı geliş rerek bulduğumuz formülün kısa ve kolay yolarını aradık.
Birkaç tez, site ve Euler’in Çizge Kuramı’nın tarihçesini araş rarak böyle bir formül olup
olmadığını araş rdık. Ve elde e ğimiz bilgiler doğrultusunda şu ana kadar böyle bir formülün var
olmadığını ve dolayısıyla geliş rilmediğini öğrendik. Böylelikle yeni formül üzerinden daha fazla
formül üretebileceğimizden emin olduk. Sonuç olarak bulduğumuz yeni formülü geliş rdiğimiz
problemler üzerinde test ederek kanıtladık.
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Munibe BURAK
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NUH ÖZBEY

BİR SAYININ ARDIŞIK SAYI VE ARİTMETİK DİZİ TOPLAMI OLARAK YAZILIŞLARININ TESPİTİ

Araş rmamıza bu konuyla ilgili yapılan projeleri inceleyerek başladık ve bu doğrultuda
kendi çalışmamızı yap k. İlk olarak herhangi bir sayı üzerinde ve birer birer artan ardışık sayı
dizilerinin toplamları arasındaki ilişkiyi çözdük. Bu ilişkiyi çözdükten sonra uyguladığımız kuralı
geliş rdik. Ardından “Acaba özel sayılar ve ardışık sayı dizilerinde bunu uygulayabilir miyiz?”
düşüncesiyle incelemelere devam e ğimizde, “herhangi bir sayıyı” çi ve tek sayı;” birer birer
artan sayıları” da ikişer ikişer artan ve aralarında k fark bulunan sayı dizileri olarak ayırdık. Bu
konuyla ilgili genellemelerimizi deneme yanılma yoluyla bulduk. Çalışmalarımızı sürdürürken
farklı farklı kaynakları incelemeyi de ihmal etmedik. Bazı kaynaklarda bizim ilgilendiğimiz konuyla
ilgili hazırlanmış sorulara rastladık. Bu soruların hazırlanmış cevapları ise bizim oluşturduğumuz
genelleme gibi değildi. Sonuçta bu çalışmanın özgün bir çalışma olduğunu anladık ve kurallarımızı
geliş rmeye devam e k. Bu proje verilen bir sayının birer birer artan ardışık sayı, ardışık çi sayı,
ardışık tek sayı ve aralarında ‘k’ fark bulunan ardışık sayı dizilerinin kaç tane olduğunu ve
yazılışlarını gösterebilir.
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Nese Gökçen HEZER

Zeynep Banu HEZER
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ABDULLAH TERECİ

PALİNDROMİK SAYILARA VE PALİNDROMİK SAYILARIN TOPLAMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ
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Devran GÖÇMEN
Hatice POLAT
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GÖNÜL KARACA

EĞLENCELİ BASİT MATEMATİK OYUNU YAZILIMI

Matema k eği minde dört işlem temel taşlardır. Dört işlemi akıcı bir şekilde yapamayan
öğrenciler öğre m hayatları boyunca zorluk çekmektedir. Bu soruna yönelik temel matema k
eği minde bilgisayar yazılımları günümüzde sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Matema k
öğre minde, öğre m yazılımları alterna f bir materyal olmaktan daha çok matema k
öğre mine destek veren, sistemi tamamlayıcı bir öğedir. Bu çalışmada scratch üzerinden hazır
kodlar kullanılarak çarpma işlemini geliş rmeye yönelik bir bilgisayar oyunu tasarlanmış r.
Tasarlanan oyunda öğrenci kuklanın konuşmalarıyla sorulara cevap vererek puan toplayacak ve
yüz puan üzerinden aldığı puanla çarpma işlemindeki başarısı ölçmüş olacak r. Öğrencilerin
evlerinde kişisel bilgisayarlarından, okullarda akıllı tahtalar üzerinden kolayca ulaşabilmeleri
açısından oldukça kullanışlı bir eği m materyali tasarlanmış r. Materyalin zaman içerisinde
kodlarında değişiklikler yapılabilmesi kullanışlılığı ar rmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin
oldukça ilgi çekici bulduğu bilgisayar oyunlarını matema k eği minde kullanarak matema ği
eğlenceli hale ge rmek amaçlanmış r. Öğrencilerin oynarken öğrenmesi, matema ğin eğlenceli
hale ge rilmesi ve bilgisayar yazılımlarının materyal tasarımlarında kullanılması çalışmanın diğer
amaçlarındandır.
Eği m öğre m ortamının farklı zekâ türlerine etki edecek şekilde oluşturulması
verimliliği ar racak r. Bu çalışmada da görüldüğü gibi eği m öğre m materyallerinin
çeşitlendirilmesinde bilgisayar yazılımları da kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Matema k Materyali, Çarpma Oyunu, Bilgisayar Yazılımı
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HİÇ BİLİNENLE BİLİNMEYEN BİR OLUR MU?

Bu projenin amacı; ortaokul matema k dersi müfreda nda bulunan ve soyut
kavramlardan oluşması nedeniyle öğrencilerin anlamakta oldukça zorlandıkları bir konu olan
"Denklemler" konusunu, hazırlanan öğre m materyali yardımıyla somutlaş rarak öğrencilerin
daha kolay kavramalarını sağlayabilmek r. Standart yöntemin dışına çıkılarak, öğrencilerin kâğıt
kalemle çözüm yapmaları yerine, tripot ayak üzrine kurulmuş metal bir tahta üzerinde, arkası
mıkna slı bilinmeyenleri, sayıları ve matema ksel sembolleri kullanarak çözüm yapmaları ve bu
şekilde derse daha ak f olarak ka lmaları amaçlanmış r. Hazırlanan bu materyal temelde;
"Denklemler" konusunun anla mında kullanılmak üzere tasarlanmış r. Yapılan anket çalışması
sonucunda, Denklemler konusunun kavranması zor bir konu olduğu farkedilmiş ve bu soruna bir
çözüm ge rmek amacıyla, denklemler konusunun anla mında kullanılan bilinmeyenlerin,
sayıların ve matema ksel sembollerin somutlaş rılması sure yle bir materyal tasarlanması
kararlaş rılmış r. Yapılan çalışmalar bu doğrultuda yürütülmüştür. Yapılan alan taraması
ne cesinde bu çalışmayla benzer bir çalışmaya rastlanmamış r. Konuya giriş aşamasında
kullanılmak üzere hazırlanmış özel bir hikâye ve bu hikâyeyi resmeden özel bir görsel çalışmayı da
bulundurması yönüyle yapılan bu çalışma özgün bir nitelik taşımaktadır. İlk olarak bir çalışma
grubu oluşturulmuş ve bu gruba uygulanan anket sonucunda denklemler konusuna karar
verilmiş r. Materyal oluşturulduktan sonra yine aynı çalışma grubundan deney ve kontrol
grupları oluşturularak, bu gruplar üzerinde materyalin etkiliği denenmiş r. Yapılan gözlem ve
analizler sonucunda, materyalin denklemler konusunun öğre minde pozi f yönde bir etki
oluşturduğu kanaa ne varılmış r.
Sonuç olarak yapılan bu proje ile geliş rilen materyal, hem konunun daha kolay
kavranmasını sağlıyor hem de bulmaca veya yap-boz man ğı taşımasından dolayı öğrenciye
merak, heyecan ve derse karşı ilgi ve istek kazandırıyor. Bu açıdan bakıldığında yapılan bu proje,
matema k dersi için bir kazanç r.
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ASALGENDE KIRMIZI KÖŞE

Asal sayılar bir ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardır. En küçük asal sayı 2'dir.
Asal sayılar sonsuza kadar devam etmektedir. Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için o
sayının bölenlerine bakmamız gerekmektedir. Fakat sayılar büyüdükçe bunu yapmak
zorlaşmaktadır. Bu zorluğu yaşamamak için ilk olarak asal sayıların özelliklerini incelenmiş r.
Araş rmalarımız sonucunda asal sayıların 6k+1 ve 6k-1 şeklinde yazılabildiği özelliğinden
faydalanarak al genin köşelerine dizildi. Asal sayılar belirli köşelerde birik ği görüldü. Biz bu
köşelere kırmızı köşe diyerek asal sayıların kümelendiğini belir k. Çalışmamızda asal sayıları
görsel bir şekil üzerine yerleş rerek ha rlanması ve yazılması kolay hale ge rildi. Bir asal sayıyı
bulmak için bölenlerini bulmaktansa bu sayıları al gen çizip köşelerine yazarak kısa sürede
bulmayı sağlamış r. Bu çalışmada da görüldüğü gibi sadece bir özellik bulmamız birçok bilgiyi
arkasından ge rmektedir. Matema kte bu durum karşımıza çok sık çıkmaktadır. Bilgiyi
ezberlemek yerine o bilgiyi araş rmak, bulduğumuz bilgilerden yararlanıp yara cılığımızı
kullanmak matema ği daha sağlam temellere oturmasını sağlayacak r. Bu sadece asal sayılar
için geçerli olmayıp matema kteki diğer bilgilerde de oldukça geçerlidir.

Anahtar Kelimeler: Asal Sayılar, Matema k , Al gen , Kısayol
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11 İLE ÇARPMADA YENİ BİR BULUŞ

Günlük haya mızda çarpma işlemini sıklıkla kullanırız. Bu çarpma işlemlerinin bir
kısmını zihinden yaparken bir kısmında hesap makinesi yardımı alırız. Fakat çarpmada zihinsel
işlemleri kullanmak daha pra k ve insan beynini geliş rici bir yoldur. Büyük sayılarda da çarpmayı
zihinsel yapabilmek için pra k bilgiler gerekmektedir. Bu çalışmamızda 11 ile iki basamaklı sayıları
kolay çarpmak için yeni bir yol bulmayı amaçladık. Yap ğımız araş rmalarda 11 ile çeşitli
yöntemler bulunduğunu gördük. Fakat bir yol daha bulunabileceğini düşündük. İki basamaklı
bütün sayılarla 11' i çarpıp çıkan sonuçları yazdık. Böylece işlem yapmaya gerek duymadan 11 ile
çarpılan sayının birler basamağı sonucun birler basamağını, aynı sayıya onlar basamağını
eklersek oda ilk 2 ya da 3 basamağını oluşturur.
Örneğin 11 x 23 işlemini zihinden yapalım. Sonucun birler basamağı 3 'tür. 23 sayısına
onlar basamağı 2 olduğu için 2 ekleriz. Sonucumuzu 253 bulduk. Bu sayede 11 ile iki basamaklı
sayıları zihinden yapabiliriz. Kâğıt kalem kullanmaya gerek duyulmamış r. Bu yöntemi kendimiz
keşfetmemiz diğer yöntemleri de deneyerek bulabileceğimizi gösterdi. Matema kte bir
problemin tek bir çözüm yolu olmadığını yaşayarak öğrendik.
Anahtar Kelimeler: Çarpma , Pra k , Zihinsel, Yöntem
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SELAHATTİN YAKUT

NOTASAL ŞİFRELEME

Şifreleme bilimi olarak isimlendirilen ve güvenlik kavramını ön plana çıkaran "kriptoloji";
çeşitli ile lerin, yazıların belli bir sisteme göre şifrelenmesi, bu mesajların güvenlik düzeyi yüksek
bir ortamda alıcıya ile lmesi ve ile lmiş mesajların alıcının anlayacağı şekilde deşifre edilmesidir.
Günümüz modern dünyasında baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, insanlara daha rahat ve
daha konforlu bir hayat sunmuş ancak onların teknolojik gelişmelere bağlı olarak bireysel,
toplumsal ve global düzeyde yaşadıkları güvenlik problemine yeterli derecede çare olamamış r.
Yaşanan bu güvenlik problemi, modern insan için psikososyal problemlere kaynaklık ederek pek
çok insanın yaşam kalitesini düşürerek yaşamlarını drama k hale ge rmiş ve adeta onların
kabusu haline gelmiş r. Tüm bu nedenler; kişisel, askeri ve kurumlararası ile şimlerin güvenli bir
şekilde sağlanması amacıyla bir çok alanda şifreleme yönteminin kullanılmasını zorunlu kılmış r.
Bu bilgiler doğrultusunda çalışmamızın amacını, şifre bilimini tanıyarak matema k ve
geometride kullanılan şekillerin yardımıyla notaların bulunduğu porte üzerinde yeni bir şifreleme
yöntemi oluşturmak şeklinde ifade edebiliriz.Şifreyle anla lmak istenen kelimeler, oluşturulan
matema ksel ve geometrik şekillerin modelleri mıkna s yardımıyla notaların bulunduğu metal
çerçeve üzerinde gösterilmiş r. Daha sonra bu matema ksel ve geometrik şekiller, hangi harf
gösterilmek isteniyorsa müzik portesi üzerine en aşağıdan başlayarak hem çizgiler hem de
boşluklar sayılacak şekilde yerleş rilmiş r. İlk şekil bu sayma işlemi sırasında kaçıncı sırada ise,
şeklin isminde geçen o harf, sıradaki harﬁ temsil etmiş r. Bu yöntemle birlikte matema k ve
müzik ilişkilendirilerek günlük haya a kolaylıkla kullanılabilecek yeni bir şifreleme yöntemi
oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz bu şifreleme yönteminin kullanıcılara ekonomik bir külfet
ge rmemesi, anlaşılırlığı, sürekliliği ve kullanışlılığı çalışmamızı önemli kılan diğer hususlardır.
Çalışmamızın farklı şifreleme yöntemlerinin geliş rilmesine esin kaynağı olacağı beklenmektedir.
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NEVZAT DOKUR

MÖBİUS ŞERİDİNİN FARKLI KESİLMELER SONUCU ALAN UZUNLUK VE ŞEKİL YÖNÜNDEN
İNCELENMESİ
Möbius şeridi, geometrik anlamda dikkat çekici özellikler taşımaktadır. Bu şeridin diğer
şeritlerin aksine tek bir yüzünün bulunması en önemli özelliğidir. Dikdörtgen şeklinde kesilmiş bir
şeridin 180 derece bükülmesi ve diğer ucuyla birleş rilmesi sonucunda Bir Möbius şeridi elde
edilmektedir. Bu projede amaç, farklı şekillerde kesilen möbius şeritlerinin alan, uzunluk ve şekil
özellikleri yönünden incelemek r. İlk aşamada kâğıtlardan eş dikdörtgenler kesilerek farklı
kesmeler yapılabilmesi için cetvel ve kalem yardımıyla eş parçalara ayrılmış r. Daha sonra bu
dikdörtgen şeritler 180 derece bükülerek çok sayıda Möbius şeridi elde edilmiş r. Möbius
şeritleri işaretli yerlerden ve belirlenen ölçülerden kesilerek elde edilen şeritler uzunluk, alan ve
şekil yönünden incelenmiş r. Daha sonra yeniden bir kesme işlemi yapılarak benzer incelemeler
ve gözlemler yapılmış r. Bazı durumlarda tek bir şerit, bazı durumlarda iç içe geçmiş iki veya üç
şerit olduğu görülmüştür. Yapılan kesme deneyleri sonucunda elde edilen şeritlerin toplam
alanının sürekli olarak sabit kaldığı, şeridin boyu artarken eninin kısaldığı görülmüştür. Ayrıca
farklı kesmelerden elde edilen bazı şeritlerin Möbius özelliği taşıdığı, bazılarınınsa taşımadığı
görülmüştür. Bir Möbius şeridi ortadan kesildiğinde özelliğini kaybetmekte ve tekrar kesmelerle
yeniden möbius özelliği kazanamamaktadır. Yapılan çalışmanın kesme işlemleri yanında alan,
uzunluk gibi ölçümleri içermesi yönüyle diğer çalışmalardan ayrıldığı söylenebilir.
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SERKAN OKAY

İKİ REEL SAYININ TOPLAMLARI VE ÇARPIMLARI VERİLDİĞİNDE,
BU SAYILARIN ÇÖZÜMÜNÜN MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİ İLE BULUNMASI
Bu çalışmada matema ksel modelleme yönteminin problemlerde uygulanabilirliği
araş rıldı. Bu kapsamda "iki reel sayının toplamı ve çarpımı verildiğinde, bu iki reel sayıyı bulma"
probleminin çözümünün matema ksel model oluşturularak bulunup bulunamayacağı
düşünüldü. Uygulanacak olan modelin oluşturulma aşamasında modelleme çalışmaları
içerisinde en iyi bilinen modellemelerden olan "iki sayının toplamının karesi ve iki sayının farkının
karesi özdeşliği" modellerinden yararlanıldı. Bu modellemelerden yola çıkılarak iki reel sayının
toplamı ve çarpımı verildiğinde, bu iki reel sayıyı bulma probleminin çözümü için birkaç
modelleme üzerinde uğraşıldı, fakat herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Son modelleme
denemesinde bir dikdörtgen üzerinde çalışıldı ve iki reel sayının toplamı ve çarpımı verildiğinde,
bu iki reel sayının bulunabileceği bir formül elde edildi.
Bu şekildeki problemlerin birçok çözümü olmasına rağmen, modelleme yöntemi
kullanılan bir çözüme rastlanmamış r. Yapılan araş rmalara bakıldığında modelleme yönteminin
soyut kavramları somutlaş rdığı için öğrenmenin kalıcılığını ar rdığı görülmektedir. Bu yüzden
çalışmanın öğrenmenin kalıcılığı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu söylenebilir. Elde edilen
model kağıt, karton veya tahta gibi materyallere aktarılarak daha da somutlaş rılıp, bir etkinlik
olarak da kullanılabilir. Ayrıca, bir problemin klasik yöntemlerin dışında daha farklı yöntemlerle
de çözülebileceği bu şekilde gösterilmiş oldu.
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ABDURRAHİM ÇALIŞKANOĞLU

YAKALA TEKRAR YAKALA

Bu projemizde birey sayısı çok fazla olan hayvan popülasyonlarının nasıl sayıldığını
araş rdık. Yap ğımız araş rmalarda farklı yöntemler gözlemledik. Bulduğumuz yöntemlerden en
kullanışlısı "yakala tekrar yakala" yöntemiydi. Yakala tekrar yakala yöntemi bir hayvan
popüasyonunun toplam birey sayısını tahmin etmek için kullanılan ista s ksel bir yöntem.
Kalabalık bir gruptan belirli sayıda birey seçilip işaretleniyor. İşaretlenen bireyler gruba geri
salınıyor ve karışmaları için bir süre bekleniyor. Tekrar ilk seçilen sayıyla aynı miktarda birey
yakalanıyor. İkinci seçimde işaretlenen birey sayısını yakalanan birey sayısıyla oranlayarak toplam
birey sayısının yaklaşık değerini buluyoruz. Kurduğumuz doğru oran ile hayvan
popülasyonundaki toplam birey sayısına tahmini olarak ulaşabiliyoruz.
Şu şekilde bir deney uyguladık. Doğada sayım yapamayacağımız için bir tavuk çi liğine
gi k çi likten aynı türde 200 tavuk yakaladık ve yakaladığımız bu tavukların kanatlarının alt
kısımlarına sprey boyayla işaret koyduk. İki gün tavukların karışmasını bekledik. İki gün sonra
tekrar 200 adet tavuk yakaladık. Yakaladığımız tavukların 3 tanesi işaretliydi. Toplam tavuk
sayısını x olarak kabul edersek 3/200=200/x denkleminin çözümünden tavuk sayısını 13333
bulduk.
Yakalanan tavuk sayısını ar rdıkça gerçek sonuca daha fazla yaklaşacağımızı öngördük
ve bu öngörüyle bu deneyi 500, 1000 ve 1500 tavukla da tekrarlamaya karar verdik. Bu deneyi
daha zahmetsiz yapabilmek ve zamanı daha ekonomik kullanabilmek için işaretlemeyi farklı
renklerle yap k. 200 tavuk seçip turuncu renkle işaretleyip saldık. 500 tavuk seçip yeşil renkle
işaretleyip saldık, 1000 tavuk seçip mavi renkle işaretleyip saldık. 1500 tavuk seçip kırmızı renkle
işaretleyip saldık. Bu denemelerimizin sonucunda seçilen birey sayısı ar kça gerçek sonuca daha
yaklaş ğımızı fark e k.
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ŞULE DENİZ

ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ
VE ÇÖZÜM YOLLARI
Bu projenin amacı "Ortaokul 8.Sınıf Öğrencilerinin Matema k dersinde başarısız olma
nedenleri ve çözüm yolları nelerdir" sorusuna matema k dersinde farklı başarı düzeyindeki
öğrencilerin görüşleri ile cevap aramak r. Projede nitel araş rma türlerinden durum çalışması
kullanılmış r. Projenin çalışma grubu (örneklem), okulumuzda 8.Sını a okumakta olan farklı
başarı düzeyindeki 15 tane 8.Sınıf öğrencisidir.
Araş rmada, sınav sonuçları ve yarı yapılandırılmış görüşmeler olmak üzere iki farklı veri
toplama aracı kullanılmış r. Öğrenci görüşmeleri içerik analizi ile analiz edilmiş r.
Projede öğrenci görüşmeleri analiz edildiğinde 8.sınıf matema k dersinde başarısız
olma nedenleri; Öğrenciden Kaynaklanan Nedenler, Öğretmenden Kaynaklanan Nedenler ve
Öğrenme Ortamından Kaynaklanan Nedenler olmak üzere 3 ana kategoride toplanmış r. Ana
kategorilerden Öğrenciden Kaynaklanan Nedenler ana kategorisi 'Öğrencilerin Performans
Eksikliği, Mo vasyon, Bilişsel Strateji Eksikliği' olmak üzere 3 kategoride; Öğrenme Ortamından
Kaynaklanan Nedenler 'Aileden Kaynaklanan Nedenler ve Okuldan Kaynaklanan Nedenler 'olmak
üzere 2 kategoride incelenmiş,'Öğretmenden Kaynaklanan Nedenler' ana kategorisi ise
kategoriye ayrılmamış r.
Matema k dersinde başarılı olmak için çözüm yolları ise Öğrencinin Yapması Gerekenler
ve Diğer Yapılması Gerekenler olmak üzere 2 ana kategoride toplanmış r. Alt kategoriler ve
bunların öğrenciler tara ndan söylenme sıklıkları proje raporunun Bulgular ve Yorumlar
bölümünde detaylı olarak açıklanmış r.

Anahtar Kelimeler: Matema k Dersi, Ortaokul 8.Sınıf Öğrencileri, Başarısızlık Nedenleri, Çözüm
Yolları
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