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SUNUŞ

Ülkesel kalkınma; bilgi toplumu olabilmek ekseninde çağı yakalamakla mümkündür. Gelişmiş ülkeler güçlerini, bilim ve 
teknolojiden almakta ve bilimsel araştırmalara verdikleri önemle kazanmaktadırlar.

 Son yıllarda AR-GE bilinci ve yaygınlığı konusunda ülkemizde de müspet yönde, sevindirici değişimler yaşanmakta; bu 
gelişmeler, ülke olarak geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.  

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için var gücümüzle çalışarak dünyayı etkileyecek buluşlara imza atmamız gerektiğinin 
şuurunda olan bizler, bunun için ortaöğretim çağında başlayan proje üretme, geliştirme ve hayata geçirme çalışmalarına 
son derece önem vermekteyiz. Bu minvalde, küçük yaşlarda çeşitli eğitim kademelerinde TÜBİTAK Bilim Fuarları ile 
tanışan geleceğimizin teminatı gençlerimiz, proje üretme noktasında nitelikli tecrübeler yaşayarak gelecekteki akademik 
yaşantılarına güçlü bir zemin hazırlamaktadırlar. 

Sevgili Gençler,
Geleceğimizi sizler şekillendireceksiniz. Sizleri bilgi üretme ve onu teknolojiye çevirerek ve insanlığın hizmetine sunma 

gayreti içerisinde görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. 
Tahsilinizin hudutları ve dolayısıyla ufkunuz genişledikçe daha büyük projeler vücuda getireceğinize yürekten inanıyorum. 

Bu bağlamda, çalışmalarınızın her döneminde Devletimizin desteğini yanınızda hissedeceğinizden emin olunuz.
Bu duygu ve düşüncelerle; okullarımızda yapılan bilim fuarlarında emeği geçen bütün idareci, öğretmen, okul aile 

birlikleri, veli ve öğrencilerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 



Hızır AKTAŞ
Trabzon Millî Eğitim Müdürü

İlimiz, özellikle son yıllarda, eğitim alanında yaptığı atılımlarla ulusal düzeyde ağırlığını hissettirmeye, bilim, sanat ve 
spor alanlarındaki başarılarıyla da kendinden söz ettirmeye muvaffak olmuştur. 

Bilim ve sanat birbirini destekleyen ve tamamlayan ayrılmaz iki mefhumdur. Eğitimin geliştiğinin göstergesi sadece bilim 
değil, aynı zamanda sanattaki ilerlemeler de bu inkişafın bir parçası ve nişanıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında, 2013 yılında imzalanan protokol çerçevesinde, okullarımızda yapılan 4006 
TÜBİTAK Bilim Fuarları’nda 2015-2016 yılında, il genelinde toplam 2000 proje üretilmiş ve her okul kendi bünyesinde bun-
ları münferit olarak sergilemiştir. 

Bölgemizde yer alan 10 ilin ortaöğretim öğrencileri arasında yapılan ve en iyi seçilen 21 proje arasında, ilimiz çeşitli 
dallarda 9 birincilik alarak finalde Ankara´da bölgemizi en fazla projeyle temsil eden il olma gururunu yaşamış ve bizlere 
de yaşatmıştır.

Elde edilen bu başarılar ve yaşanan gelişmeler ilimiz için bir gurur ve motive kaynağı olurken daha çok çalışmamız 
için de bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Trabzon Milli Eğitiminin birbirini çok seven ve çalışkan bir aile olduğunu 
düşünürsek bu başarılarımızın devamının da geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yıl boyunca yapılan çalışmalarda emek harcayan, ter döken, tüm okul müdürlerime, danışman öğretmenlerime ve 
sevgili öğrencilerime teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TURGUT OKUTUR

40 HİKAYE 40 LAKAP

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

ASİT YAĞMURLARININ CANLILAR ÜZERİNE 
ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
HACI ABDURRAHMAN SEVGİLİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
meldanur küÇükaSlaN Hamza yOl
zeynep küÇükaSlaN   Nuray akkaya
melihcan merSiNli  Çağla SaĞır

Hazırlayan Öğrenciler
Özlem SamaSt belgin aktaŞ
Gülennur kOkOÇ büşra bıraSOĞlu

(Lakap bir kimseyi övmeye veya yermeye işaret 
eden asıl adının dışındaki isim veya sıfattır.Yermek için 
söylenen lakaplar kötü lakaplar olduğu için yasaklan-
mıştır.Toplumda lakap kullanımının insan üzerinde etki-
sinin olup olmadığı insanların bunu kabullenmiş olması 
bazılarının ise rahatsız olması  nasıl ve kimler tarafın-
dan ortaya çıktığı hakkında bilgiler edindik.Trabzonda  
lakap kullanımının daha fazla olduğunu hep birlikte tes-
pit ettik.Onaylarınıda aldık. Küçük yaşlarda çocuklara 
konan geçici veya kalıcı bir sürü lakap vardır.Bu lakaplar 
çocuk üzerinde derin izler bıraktığı gibi kendisini çirkin 
lakaplarla lakaplandıranlara karşı da kin ve öfke oluşu-
rur.Çocuk çok defa  büyüyünce onları affetmeyecek ha-
yırla yad etmeyecek. Mesela, Uzun Cenk, Kara Yeşim 
demek gibi. İnsanları beğendiği lakaplarla çağırmak gü-
nah değildir. Mesela, Yiğit Hüseyin, Hasan onbaşı gibi 
lakaplarla insanları çağırmak günah olmaz. Bir kimse-
nin üzüleceği bir lakapla yüzüne karşı da, arkasından 
da konuşmak yanlıştır. Mesela Şişko Tekin, Bücür Kaya 
gibi lakaplarla çağırmak veya arkasından konuşmak gü-
nahtır. Hadis-i şerifte (Bir kimseyi, sevmediği bir lakapla 
çağırana, melekler lanet eder) buyuruldu. (İbni Sünni) 
Böyle bir lakapla arkasından konuşmak da gıybettir, ha-
ramdır.  )

 Asit yağmuru asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, 
çiğ veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen 
isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot dioksit 
gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bu-
lutlardaki su damlacıkları tarafından emilmesi ile oluşur. 
Daha sonra bu su damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar 
gibi yollarla düşerler ve toprağın asidik miktarını arttırır-
lar. Asit yağmurları toprağın yavaş yavaş asitlenmesine 
yol açarak ağaçların ve bitkilerin topraktan beslenmesi-
ne engel olur. Topraktaki verimi azaltır Asidik yağışlar, 
ağaçların yapraklarındaki büyüme ve gelişmeyi engel-
ler.

 Toprak eriyiğinde artan tuz yoğunluğu, bitki kök böl-
gesinde birikerek bitkilere zararlı hale gelir. Tuzluluğun 
bitkilerde yaptığı zarar, bitki-su ilişkileri üzerine etkiler ve 
beslenme düzeni üzerine etkiler olarak başlıca iki ana 
başlıkta incelenebilir. Tuzluluğun bitkiler üzerinde yap-
tığı asıl yıkıcı etki, bitkinin enerji dengesinin bozulması-
dır. Tuzluluğun su ve beslenme düzeni üzerine yaptığı 
zararlı etkilerin aynı zamanda bitkinin enerji dengesini 
bozarak bitki gelişimini yavaşlattığı ve dolayısı ile verimi 
düşürdüğü bilinmektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TANER ARSLAN

BİO – LAZ (KARADENİZ BİYOGAZ PROJESİ)

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

BİTKİLERDEKİ YEŞİL CEVHER

Danışman Öğretmen
AYGÜN KESKİN

Hazırlayan Öğrenciler
ali iHSaN Demir
bekir ŞeNGüN

Hazırlayan Öğrenciler
batuhan baki  Onur kaHveCi
Pervi kaHrimaN melike ertem

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

Çözüm sırasında Çin’in Kuzey Hainan Adası’nda 
bulunan Cang Dong Köyü’nde uygulanan çiftlik tipi bi-
yogaz projesini ve Hindistan’ın Karnataka eyaletinde 
kırsal kesimde yaşayan 9000 aile için gerçekleştirilen 
Kolar Biyogaz Projesi’ni örnek aldık. Bu projelerin uygu-
landıkları alanlardaki ekonomik ve çevresel değişiklikleri 
inceledik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Akçaabat 
Işıklar Beldesi’nde; biyogaz tesisi kurulumu, tesisin hay-
vancılığa, seracılık faaliyetlerine, enerji verimliğine etki-
leri üzerine çalışmalar yaptık.

Kloroplastta fotosentezi gerçekleştirmek üzere ha-
zırlanmış tilakoidler, iç zar ve dış zar, stromalar, enzim-
ler, ribozom, DNA ve RNA gibi oluşumlar bulunur. Bu 
oluşumlar hem yapısal hem de işlevsel olarak birbirle-
rine bağlıdırlar ve her birinin kendi bünyesinde gerçek-
leştirdiği son derece önemli işlevleri vardır. Dış zar klo-
roplasta model giriş-çıkışını kontrol eder. İç zar sistemi 
ise “tilakoid” olarak adlandırılan yapıları içermektedir. 
Disklere benzeyen tilakoid bölümünde pigment (klorofil) 
molekülleri ve fotosentez için gerekli olan bazı enzimler 
yer alır. Tilakoidler “grana” adı verilen kümeler meydana 
getirerek, güneş ışığının en fazla miktarda emilmesini 
sağlarlar. Bu da bitkinin daha fazla ışık alması ve daha 
fazla fotosentez yapabilmesi demektir.

Bunlardan başka kloroplastlarda “stroma” adı veri-
len ve içinde DNA, RNA, ribozomlar ve fotosentez için 
gerekli olan enzimleri barındıran bir de sıvı bulunur. Klo-
roplastlar sahip oldukları bu DNA ve ribozomlarla hem 
kendilerini çoğaltırlar, hem de bazı proteinlerin üretimini 
gerçekleştirirler.
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Proje Tanıtımı

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YAŞAR KALAYCI

DİFFERENCE BETwEEN BRİTİSH AND AMERİ-
CAN ENGLİSH

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

DREHEN UND LERNEN

Danışman Öğretmen
SİNEM UZUN

Hazırlayan Öğrenciler
rumeySa ÖzkaN Şeyma yavuz
eray ÇavuŞOĞlu aHmet Sezer yılmaz
OĞuzHaN ayDıN SemiH mert fiDaN

Hazırlayan Öğrenciler
elif uzuN aydanur DurNa ilayda kellevezir
mert NiŞaNCı Olgahan GeDikli yusuf avCı
kader kartal eda kuvvet kader ıŞık 
Ceyda ÖzÇelik Oğuzcan iSak Hatice GüNey 
kadem GeDikli Neşe lermi Ömer buğra ÇOlak
aleyna kardelen kÖSe 

Amerikan ile İngiliz İngilizcesi arasındaki farklar te-
laffuz, gramer, sözcük, imla, noktalama, deyimler ve ta-
rihlerin ve numaraların şekillerini içermektedir. Amerikan 
ve İngiliz aksanı Amerika’nın 1776 yılında İngiltere’den 
bağımsızlığını kazanmasından önce Amerikan ve İngiliz 
aksanları birbirine benzerdi. Her ikisi de ‘r’ sesinin sert-
çe söylendiği bir aksana sahipti. 1776’dan sonra aksan-
lar ayrışmaya başladı ama Amerika’daki İngiliz aksanı, 
İngiltere’deki İngiliz aksanına göre daha yumuşak bir 
şekilde değişti.18. yüzyılın sonuna doğru İngiltere’nin 
güneyinde, özellikle zengin sınıf arasında ‘r’ sesinin 
sertçe vurgulanmadığı bir söyleniş hakim oldu ve bu 
‘prestij’ standart bir hale geldi ve o zamandan beri de 
tüm İngiltere’ye yayıldı.Buna karşın çoğu Amerikan ak-
sanı ‘r’ vurgulu kalarak değişmedi. Bir iki istisna dışında: 
New York ve New England aksanları belki de İngiltere 
bağlantılarından dolayı ‘r’ vurgusuz aksan halini aldı. İr-
landa ve İskoçya aksanları ise ‘r’ vurgulu kaldı.

“Drehen und Lernen” isimli projemizin konusunu seçer-
ken ders sırasında öğrencilerin çok sık sordukları , “Bu kelime 
ne anlama geliyor?”, “Bunun bizim ülkemizde (dilimizde) tam 
olarak karşılığı ne?” gibi soruları cevaplamakta zaman zaman 
yetersiz kaldığımızı düşünmemiz etkili oldu. Çünkü her dilde 
sadece o dili konuşan ülkenin kültürü, tarihi yapısı gibi faktör-
lerle açıklanabilecek kelimeler mevcut. Bu kelimeler veya kav-
ramlar bir başka dile çevrilince bir anlam ifade etmeyebiliyor, 
ya da başka bir dilde karşılığı olmayabiliyor. Böyle bir durumda 
dil öğreniminde boşluklar oluyor ve öğrenen tarafından uzak 
hissediliyor. Bir dili dil yapan sadece alfabesi, kelimeleri ve 
grameri değil esasen kültürü ve ruhudur. Öğrenciler dilini öğ-
rendikleri ülke hakkında genel kültür sahibi olunca kendilerini 
dile ve dolayısıyla derse daha yakın ve hakim hissediyorlar. 
Almanca dersi müfredatında da olan Landeskunde (ülke bilgisi) 
ünitesi de bunu amaçlamaktadır. Ülke bilgisi ünitesinde öğre-
nilen dilin anadil olarak konuşulduğu ülkedeki birçok turistik, 
tarihi yerler, o ülkenin ünlü bilim insanları, ünlü politikacıları, 
yazarları,  sporcuları ve sanatçıları, o ülkeye özgü lezzetler, çe-
şitli gelenek görenekleri, bayramları, festivalleri ve daha birçok 
şey konu olarak işlenir. Bizim projemizin de bu üniteyi destekler 
nitelikte ders içinde de kullanılabileceğini düşündük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜNER BEŞLİ

EMOJİDEKİ BEN

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

EN TATLI ZEHİR - ŞEKER

Danışman Öğretmen
REYHAN UĞURLUOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
HavvaNur bOz meliSa tOkay
SemaNur berber aleyNa kÖkSal

Hazırlayan Öğrenciler
feyzanur akGüN kasım CeleP
büşra kara  miraç Civelek
Hasret ŞaraS  erdem baytar

Kişiliğimizi, karakterimizi, hayal dünyamızı, duygula-
rımızı ele verebilecek, açıklayabilecek, yirmi tane soru 
hazırlandı. Bu sorular insanların sosyal medya veya 
mobil iletişim yoluyla karşısındaki kişiye belli bir durum-
da hangi emojiyi kullanabileceği üzerinedir. Sorulara ve-
rilebilecek muhtemel cevaplar (emojiler) belirlendi. Dört 
seçenek sunuldu (emojilerin sınırlı olmasından dolayı) 
Bu seçenekler her soruda kişilik özelliğini yansıtacak 
şekilde olumsuz olandan olumlu olana doğru, derecesi-
ne göre sıralandı. Her seçeneğe sıfırdan başlamak üze-
re (0,1,2,3) bir puan verildi. Kişi sorulara verdiği cevap-
ların, emojilerin sayısal değerlerini topladığında ortaya 
bir sayı çıktı.

Yorumlamada ise sıfırdan başlayarak altmışa kadar 
olan değerlerde kişiliğimizin olumsuz yönünden başla-
yarak olumlu yönüne doğru analiz yapıldı. Belli puan 
aralıkları belli kişilik yorumlarına karşılık gelmek üzere 
ayarlandı. Cevap veren kişiler kendi puan aralıklarının 
yorumlamasını okuyarak kişilik ve duygu dünyası hak-
kında bilgi sahibi olmuş oldu.

İnsan vücudunun temel besin öğelerinden birisi 
karbonhidratlardır. Bu besin gurubunu değişik yiyecek-
lerden temin edilir. Bunların içinde meyveler önemli bir 
yer tutmaktadır. Meyvelerde bulunan meyve şekerleri 
( früktoz + glikoz ) nin oranı oldukça fazladır. Fazlaca 
tüketilen meyve tek tip yiyecekten karbonhidrat alımı-
nı karşılamakta ve zaman zaman aşmaktadır. Günlük 
önerilen(WHO) sakkaroz miktarının belirtilip her meyve 
veya sebzenin karşılık geldiği şeker daha somut olarak 
ortaya konulduğunda bilinçli tüketici olunması amaçlan-
maktadır. Bu amaçla refraktometre yardımı ile gerekli 
bilimsel ölçümler yapılarak küp(veya toz) sakkaroz ile 
somutlaştrılıp görüşe sunulacaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MERYEM AKSOY

EVDE SİLİKON KALIP HAZIRLAMA

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

FELSEFE GAZETESİ

Danışman Öğretmen
SEZAİ BOZKURT

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzcan iSak  kadem GeDikli
Neşe lermi  

Hazırlayan Öğrenciler
eSra kaDayıfÇı ebru ayDıN
ilkNur kalayCı Damla ÇOlak
büŞra keleŞ

Evde alçı malzemesinden objeler, kokulu taş, resim 
gibi değişik kalıplar üretmek için, soğuk silikon ile nişas-
tayı karıştırıp hamur haline gelene kadar yoğuruyoruz. 
Sonra yuvarlayıp düzlüyoruz. Üzerine bebek yağı veya 
zeytinyağı sürüyoruz. Düz bir zeminin üzerine yağlı ka-
ğıdı seriyoruz. Daha sonra kalıbını alacağımız nesneyi 
iyice bastırıyoruz. Yağlı kağıdın üzerine kuruması için 
bırakıyoruz. Bir ile bir buçuk saat arasında bekliyoruz. 
Nesneyi kalıptan ayırıyoruz. Aynı nesneyi çokça çoğal-
tabilmek için hazırlayacağımız taş tozu ve su karışımını 
bir kap içerisinde kaşık yardımı ile iyice karıştırıyoruz. 
Kalıptan taşmamasına dikkat ederek döküyoruz. Yarım 
saat bekledikten sonra kalıptan çıkarıyoruz. Kalıptan 
çıkan nesnenin boyama işlemine geçiyoruz. Oluşturdu-
ğumuz kalıbı boyamak için akrilik boya veya guaj boya 
kullanıyoruz. Kalın uçlu fırça ile tercih ettiğimiz renklere 
boyuyoruz. Islak mendil veya bir bez yardımı ile boyayı 
hafifçe siliyoruz. Amacımız eskitme görünümü sağlaya-
rak daha hoş bir görüntü vermek. Yapmış olduğumuz 
nesnelerden resim çerçevesinin içine resim yapıştırıyo-
ruz. Duvara asılacağı yere kurdele ile takıyoruz.

İnternet aracılığıyla ulusal ve yerel gazeteler incele-
nerek gazetenin tasarımının  hangi formatta yapılabile-
ceğiyle ilgili araştırma yapıldı. Felsefe ve sanat dergileri 
incelenerek gazetede ne tür içerikler paylaşılabileceği 
ile ilgili araştırmalar yapıldı. Çalışma grupları oluşturu-
larak yapılan araştırmamlara dayalı olarak gazetenin 
görsel tasarımı ve içeriği konusunda kararlar alındı. 
Araştırılacak konular belirlendi. İnternet ve kaynak ki-
taplardan yararlanılarak araştırma konularıyla ilgili yazı-
lar kaleme alındı ve bilgisayar ortamına aktarıldı. Okulu-
muzda ki öğrencilerden gazetede yazılarını paylaşmak 
isteyenlerin proje grubu öğrencilerine yazılarını teslim 
edebilecekleri duyuruldu. Gelen yazılar proje grubu öğ-
rencileri tarafından incelenerek uygun bulunanlar seçildi 
ve bilgisayar ortamına aktarıldı. Düşünce ve sanatla il-
gili öğrencilerin ilgilerini çekebilecek haberler internetten 
araştırıldı ve bulunan haberlerden hangilerinin yayınla-
nacağı kararlaştırıldı. Okulumuz öğrencilerinden Tolga 
GİRAY’a gazetenin tanıtımının yapılması ve öğrencile-
rin felsefe dersine karşı ilgilerini artırmak amacıyla bir 
rap müzik parçası yaptırıldı. Sosyal medya da gazetenin 
tanıtımını yapmak için bu müzikle beraber yayınlanacak 
bir video çekildi.  Kararlaştırılan yazılar kararlaştırılan 
gazete tasarımıyla yayına hazır hale getirildi ve hazır-
lanan video ile birlikte açılan blog sitesinde ve facebook 
sayfasında yayınlandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SÜHEYLA CORA OSKAY

GÖRME ENGELLİLERİN TOPLUMA 
ENTEGRASYONU VE ENGELSİZ YAŞAM

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

GÜVENLİ TAKİP SİSTEMİ

Danışman Öğretmen
ÖMER AYGÜN

Hazırlayan Öğrenciler
NeviN OSmaN elHem Sivil
SeDa ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
kadir Samuk
Onur altuNtaŞ

Görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve 
bilgi toplamaları sağlam kalan duyularına dayalı olmak-
tadır. Görme engelli bireyler dokunma duyularından 
geniş ölçüde yararlanmaktadırlar. Bu duyunun kullanıl-
ması ise bu bireylere uygun özel eğitim yöntemlerine 
dayalı olarak kazandırılması gerekmektedir. Görme en-
gelli bireylerin çevreyi ve çevredeki uyaranları algılama-
da önemli olan bir diğer duyum organları işitmedir. İşit-
me duyusu bu bireylerin sosyal ilişkilerini sürdürmede 
önemlidir. Ancak çevrede sürekli olarak sesli uyaranları 
bulmak her zaman mümkün değildir. Bunun için görme 
engelli bireylerin toplumda var olabilmelerini sağlayan 
gerekli donanımlara ihtiyaçları vardır.Yaptığımız proje 
ile Görme engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaş-
tıran toplumumuzdaki engelsiz bireylerle eşit düzey de 
imkâna sahip olmasını, araç ve gereçleri tanıtarak far-
kındalık oluşturmaya çalıştık ayrıca bu çalışmayla be-
raber toplumun engellilere karşı ön yargılı tutumlarının 
bir nebze de olsa aza indirgemeyi amaçladık ve yine 
bu proje çalışmasıyla beraber engellilere gereken fırsat 
eşitliği sağlanıldığı zaman her türlü zorluğu göğüsleye-
rek hedeflenen başarıya er ya da geç ulaştıkları görül-
mektedir. Sonuç olarak projemizin istenilen hedefe ulaş-
masını temenni ediyoruz.

Otoyolda veya şehir içi trafiğinde giden araçları izle-
dik. Araçların yavaşladığı halde fren lambalarının yan-
madığını gördük. Bu durumun nasıl olduğunu inceledik. 
Araçlarda motor freni diye bir yavaşlama sisteminin var 
olduğunu gördük. Normal frene bastığımızda yanan fren 
lambası yavaşladığını veya durduğunu gösteriyordu. 
Neden motor freni ile yavaşlayan araçların fren lambası 
yanmasın dedik ve bu sorunu çözmek için elektronikçi-
ler, motorcular, elektrikçilerle görüştük. Fren kullanma-
dan yavaşlayan araçlar kendilerini takip eden araçlar 
için tehlike oluşturduğunu görüp frensiz yavaşlama ya-
parken fren lambasını yakan bir sistem hazırladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SONGÜL BAYRAKTAR

İŞLEMDE PRATİKLİK

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

KAĞIT TELKARİ

Danışman Öğretmen
EBRU KÖSA

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep yılmaz tuncay tuylu  
Osman uzun  ahmet usman

Hazırlayan Öğrenciler
ilknur aŞÇı  yusuf yılmaz
fatma Naz akkOl melisa bıyıklı

Öğrenilen bu pratik yöntemler sayesinde öğrenciler 
başta olmak üzere bu işlemleri kullanan herkes kısa bir 
zamanda sonuca ulaşabilirler. Böylece zamandan ka-
zanmış olurlar. Kazandıkları bu zamanı da sorunun asıl 
odak kısmına aktarılarak bu şekilde bir artı elde edilir. 
Bir salise bile an gelir çok şey kazandırabilir. Sınavlarda 
sürekli bir yarışma hali vardır. Bu şekilde fark atılarak 
istenilen sonuca bir adım daha yaklaşılmış olur.

Günlük hayatta kullandığımız A4 kağıtlarının atıkla-
rıyla, birbirinden farklı ve güzel; tablolar ve objeler oluş-
turuyoruz. 

Yapmış olduğumuz projelerde iki adet kapı süsü bu-
lunmakta. Bunlardan biri kadife çiçeğine benzeyen çi-
çeklerle donatıldı. Yuvarlak mukavva üzerine aralarına 
yapraklar kondurularak tamamlandı. Diğeri ise ortasına 
bye yazılacak şekilde serbest bir çalışma yapıldı. 

Kağıtları kıvırıp belirli bir miktar bıraktıktan sonra 
oluşturduğumuz şekilleri birleştirerek  mukavva üzerine 
TRABZON yazdık. Çevresi için yine A4 kağıtlarını kıvı-
rarak çerçevesini oluşturduk.

Renkli renkli  kağıtlara uygun şekilleri vererek büyük 
bir kelebek yaptık. Kelebeği kondurduğumuz mukavva-
nın kenarlarını yine kelebeği oluşturduğumuz renklerde-
ki kağıtların kıvrımlarıyla süsleyerek tablomuzu yaptık.

Şehrimizin değerlerinden Trabzon sporun amblemini 
mukavva üzerine çizerek bordo ve mavi renkli kağıtlar-
la uygun şekilde süsleyerek oluşturduğumuz çalışmayı, 
yine atık koliden yaptığımız çerçevenin içerisine yerleş-
tirdik. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SANEM VARLIK

KIRK YAMA

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

KİTABINI BUL

Danışman Öğretmen
SUAT KARA

Hazırlayan Öğrenciler
Havva Gedikli  esra elmas
Hilal köprücü  birsen akbulut
meryem aydın

Hazırlayan Öğrenciler
elif ÇOlak  arzu keSkiN 
ayŞe kaHramaN merziye alıSHaH

Tübitak projesi için yapmış olduğumuz çalışma hem 
zevkli hem de insanlara çok yararlı olan bir çalışma 
oldu.  Çevreye atılan cam, plastik, kağıt, kumaş, iplik, 
ambalaj atığı, boncuk gibi malzemelerin nasıl değerlen-
dirileceğini düşündük. Buna çare bulmak için yaratıcılı-
ğımızı ortaya koyduk. Çalışmalarımızdan bahsedersek; 
farklı farklı eşyalardan ve malzemelerden elde ettiğimiz 
parçaları kullandık. Mesela içtiğimiz su şişelerini kul-
landık, eski elbiselerimizden yeni eşyalar tasarladık, 
demode eşyaları atmak yerine modernleştirdik. Mağa-
zalarda pahalı olan ama bizce kolay tasarlanan çanta-
lar cüzdanlar ürettik. Bir çocuğun oynayabileceği, emek 
harcanan oyuncaklar ürettik. Az para harcayarak sahip 
olunan takılar ürettik. Çalışmamızda atık malzeme-
lerden yeni ürünler tasarlayabilme ve çevresel atıkları 
azaltabilme. Bunun yanında hayal gücümüzü kullanarak 
değişik ürünler elde etmek. Hem de israf etmeyerek geri 
dönüşüme katmak. Geri dönüşüm hem geleceğimiz için 
hem de yaşadığımız yer için çok önemli. Bunun yanında 
elimizdeki malzemeden yeni sevilen tasarımlar yapmak 
çevremizdeki insanların bizimle gurur duymasını sağ-
ladı. Az da olsa insanlara fayda sağlamak onlara yeni 
çözüm yolları açmak güzel bir duygu.

Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde 
gelen şartların biri okumaktır. Yüzyılların deneme ve 
araştırma ürünlerinden yararlanmak, uygar ve kültürlü 
bir insan olmak için çok okumalıyız. . Uygarlık, bizden 
önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir topla-
mıdır. Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla 
katılabiliriz. Hiçbir şey okumanın yerini tutamaz. Kültürlü 
bir insan olmanın biricik yolu okumaktır. 

İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha 
akıllı hareket edebilmeli, başkalarının sözüne aldanma-
dan her şeyi daha açık görmeye, daha derin hissetmeye 
başlamalıdır. Güzelliği daha çok anladım, daha nazik, 
daha neşeli, daha mutlu oldum. Düşüncelerim gelişti, 
hayatı ve insanları daha iyi kavradım. Yaşama gücüm, 
hayata karşı cesaretim daha da arttı. diyebilmeli. O za-
man okuma boşa gitmemiştir. 

Günümüz iletişim çağında özellikle gençler sanal or-
tamlara ciddi ilgi duymaktadırlar. Kitaba dokunan genç-
lerin sayısı günden güne azalmaktadır. Bu sebeple biz 
de çağın akışına uyarak, gençlerin kitapla olan ilgisi ke-
silmesin diye, kitapları  sanal ortama taşıdık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİL YİĞİT

MAT-TABU

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

MÜSELLESAT(TRİGONOMETRİ)

Danışman Öğretmen
SULTAN YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
Gülcan karal yılmaz eren Öztürk 
Neşat Can yılDız berfin bilge GüNayDıN
Safa ayvaz 

Hazırlayan Öğrenciler
ibrahim Sali  miraç keSkiN
elif kıraN  Pervin kaHrimaN
Haydar Çil

Literatürde öğrencilerin matematik tutumları ile ilgili 
yapılan araştırmalar sonucunda, Matematik dersinin öğ-
renciler tarafından çoğu zaman sıkıcı ve anlaşılması zor 
olan bir ders olarak algılandığı ortaya çıkmıştır. Aslın-
da matematik psikolojik olarak merak uyandıran ve ilgi 
çeken bir bilimdir. Öğrencinin matematiğe karşı olumlu 
ya da olumsuz tutum geliştirmesinin, matematik ile ilgili 
geçirdiği deneyimlere bağlı olduğu belirtilmektedir. Bu 
deneyimler; anne, baba ve öğretmen davranışları, ders-
te kullanılan yöntemler, başarısızlık vb. dir. Öğrencilerin 
matematiği sevmesi ve başarılı olabilmesi için öğretim-
de değişiklikler yapmanın ve yeni yaklaşımlardan, yön-
temlerden yararlanmanın faydalı olacağı belirtilmiştir. 
Matematik korkusunun daha öğrenci okula başlamadan 
oluştuğu, bu korkuyu yenmek için çocukların en çok sev-
dikleri zaman geçirme yöntemi olan oyun ile matematiği 
ilişkilendirmenin önemli olduğunu ifade edilir. Matematik 
oyunla birleştirildiğinde çocuklar katılmaya istekli olur-
lar. Oyunlarla öğretim yöntemi ile öğrencilerin bir takım 
oyunlar yardımı ile eğlenerek ve yarışarak öğrenmeleri 
sağlanabilir. Her seviye için oyunlar hazırlanabilir. Oyun-
lar, sınıftaki öğrencilerin derse katılmalarına, dikkat çek-
mede ve konuların tekrarında yararlıdır.

Matematik veya geometri derslerinde öğrencilerin 
erken sıkıldığı bilinmektedir. Soyut kavramların soyut-
laştırılması ve görsellik, matematik grubu derslerde de 
çok önemlidir. Bu çalışmada görsellik ve somutlaştırma 
üzerinde durulmuştur.

Hazırlanmış olan birim çemberin üzerine açılar yer-
leştirildi. Eksen üzerine de sayısal veriler ölçülü olarak 
yerleştirildi. Merkez noktaya konulan,  dönerli bir çıta ile 
farklı açılar üzerinde durup, o açının trigonometrik de-
ğerlerini yine farklı çıtalarla gösterip, ölçüm yapıldı. Bu 
ölçüm sonuçları gerçek değerlerle karşılaştırıldı. Böyle-
ce, sinüs, cosinüs, tanjant ve cotanjant ifadelerinin birim 
çember üzerinde ne ifade ettiği gösterilmiş olundu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞEN UZUN ÖZ

NE KADAR  BİLİYORUZ ?     

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

OKUMAYA DEĞER

Danışman Öğretmen
FATMA GÜL OKUTAN

Hazırlayan Öğrenciler
Sevdanur bulut Nisanur uSta
kerem üÇüNCü mustafa Özer iSak
elif akbulut

Hazırlayan Öğrenciler
elvaN Sivil  elHem Sivil
NeŞatCaN yılDız ilkNur ÖzkaN
GülCaN karal 

Matematik ve geometri derslerinde görülen ve artık 
genel kültür haline gelmiş bir çok bilginin insanlar tara-
fından ne kadar bilinip bilinmediğini araştırabilmek için 
ilkokuldan liseye kadar öğrendiğimiz konuları  kullana-
rak birbirinden farklı yirmi soru hazırladık. Bu sorular 
beş ayrı öğrenci tarafından yaş aralığı 20 ile 60 arasın-
da olan eğitim durumları ilkokul ,ortaokul ,lise ve üniver-
site düzeyinde olan yirmişerli gruplara sorduk. Sorulara 
verilen cevapları eğitim düzeyi ve soru bazında doğru 
veya yanlış olarak değerlendirip her seviyedeki grubun 
sorulan soruları yüzde kaç doğru cevapladığını araştır-
maya çalıştık.

Sorularımızı insanlara sorarken farklı çevrelerden 
kişileri seçmeye çalıştık.Her bir kişi için oluşturduğumuz 
soru-cevap kağıtlarını birleştirip her soruya kaç kişinin 
doğru cevap verdiğini ve ne gibi cevaplar verdiklerini in-
celedik  .Verilen cevaplar arasında bize çok ilginç gelen-
leri liste haline getirdik. Sonunda elde ettiğimiz sonuçları 
kullanarak eğitim düzeylerine göre sorulan soruların her 
birini ne   kadar bildiğimizi gösteren grafikler hazırladık.

Günümüzde gençler zamanlarının çoğunu kitle ile-
tişim araçları karşısında geçiriyor.  Bu durum en başta 
okumaya ayrılan zamanı sınırlıyor 

ve okumaya olan ilgiyi azaltıyor.  Projemiz bu sorun-
ların çözümüne katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEHMET ÇAVUŞOĞLU

SPORUN GÜCÜ  

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

ŞIRINGAZÖR: ÇOCUKLARIN SAGLIKLARNI 
KORUMAK

Danışman Öğretmen
AYŞE BEKİRCAN

Hazırlayan Öğrenciler
bahar beyza yılmazbaŞ 12/b – 163

Hazırlayan Öğrenciler
DerviŞ bOĞOÇlu  9/D     843

Spor, kişinin belirli düzenlemeler içerisinde fiziksel 
aktivitesi ve motorik becerileri ile zihinsel, ruhsal ve 
sosyal davranışlarını bir bütün olarak geliştiren ve bu 
davranışları belirli kurallar doğrultusunda yarıştırmayı 
amaçladığı sosyal pedagojik bir uğraş olarak tanımla-
maktadır. Dolayısıyla araştırmamız kapsamında başarılı 
sonuçlar elde eden öğrencilerin, aynı zamanda sporun 
kavramsal karşılığını da gerçekleştirmiş kişiler olduğu 
düşünülebilir. Çünkü sporda veya hayatın diğer aşama-
larında hareketlerin yönetilmesinde zihinsel özelliklerin 
çok önemli bir rolü vardır. algı, dikkat, hafıza, öğrenme 
ve zeka gibi zihinsel özellikler, bilginin işlenmesinde ve 
davranışın yönlendirilmesinde ilk şartı oluşturur.

Tahta blokları birbirine geçecek şekilde kestim bu 
blokların uçlarını deldim vida yardımıyla tutturdum şırın-
gaların altına güçlü yapıştırıcıyla yapıştırdım desteklerin 
üzerine şırıngaları plastik kelepçe yardımıyla tutturdum 
uçlarına serum setinden söktüğüm boruları yaktım (ya-
pıştırdım) şırıngaların içleri başka bir şırınga yardımıyla 
su doldurulur ve uçlarına başka bir şırınga takılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESİN DAVULCU

TIKLA-ÇEVİR

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

UFAK SORUNLAR UFAK ÇÖZÜMLER

Danışman Öğretmen
YUNUS AKSAN

Hazırlayan Öğrenciler
esra aCuNer  Şebnem kazaNCıOĞlu
eslem GeDik  emine biriNCi
betül yılmaz 

Hazırlayan Öğrenciler
elmaS uzuN  DOĞukaN GeDikli
aHmet vOlkaN SeyiS

Soyut bir olgu olan yabancı dil öğreniminde,öğ-
rencileri en çok zorlayan unsurlardan biri bilinmeyen 
kelimelerdir. Bunun sonucunda sıkça sözlük kullanımı 
gerekmektedir ki, sözlük kullanımı da süreci uzatması 
sebebiyle dil öğreniminde öğrenciyi zorlayan ve olum-
suz koşullanma sağlayan bir gerekliliktir. 

Hazırlamış olduğumuz web sitesi (www.tiklacevir.
com) üzerinde upload modülünden,  istenilen İngilizce 
metin web sitesine yüklenir. Bu metin, web sitesi tara-
fından ana sayfaya bir kitap sayfası şeklinde dökülür 
ve öğrenciler metni burada okumaya başlar. Öğrenciler, 
anlamını bilmedikleri sözcüğün üzerine tıkladıklarında, 
açılan küçük bir pencerede sözcüğün İngilizce eş an-
lamlısı, Türkçe karşılığı ve kelime türü (Fiil, isim, sıfat, 
zarf vb) ve kelimeyi anlatan bir resim açılır. Öğrenciler 
istedikleri bütün İngilizce metinleri bu modüle yükleye-
rek, web sitesi sayfasında bilmedikleri kelimelerin anla-
mını tıklayarak bulabilirler. Bilgisayar ortamındaki me-
tinlerde, anlamı bilinmeyen kelimeler tek tıkla Türkçe’ye 
çevrilir.

1. Küçük yaşlarda kazanılmayan çöp atma alışkan-
lığı ilerde  o bireyin dağınık olması  ve çevreye zarar 
vermesine sebep verdiği için özellikle çocuklar için çöp 
kovasının altına yerleştirdiğimiz manevralı tekerlek ve 
uzaktan kumanda ile çöp kovasını  çöp atmak istedi-
ğimiz zaman yanımıza çağırıp çöpümüz atabiliriz..Yada 
aile bireyleri kumandayla kovayı çocuklarına uzatıp elin-
deki çöpü atmasını sağlayabilir..

2) Bölgemizin yağmuru çok ve akşam alması sebe-
biyle dışarda olan yayaları araçların daha iyi farketmesi 
için şeffaf bir şemsiye üzerine  3 renk led ışık döşendi.
Bu sayede zaten yanımızdan ayrımadığımız şemsiye-
mizi akşam yağmur yağınca açtığımızda sapında bulu-
nan anahtara bastığımızda şemsiyede 3 farklı led ışık 
yanacaktır ve buda fark edilmek için gerekli uyarıyı ve-
recektir.

3) Akşam evde elektrik gidince özellikle bayanlar 
korkar ve yerinden kıpırdamak istemez.Ya da küçük ço-
cuklar hemen ağlamaya başladığı zaman hemen hemen 
hepimizin kullandığı ev terliğine yerleştirilen  anahtar ve 
beyaz led ışık sayesinde ortam aydınlanacaktır..Bu ışık 
sayesinde diğer odalara gelip gitmek yada tuvalet ihti-
yacı olan bireyin rahatlıkla gidip gelmesi kolaylaşacaktır 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE BEKİRCAN

YAĞMUR SULARININ 
DEPOLANARAK KULLANILMASI

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

YAŞATALIM GEÇMİŞİ OYUNLA ÖĞREN İŞİ

Danışman Öğretmen
ASİYE KARAÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan aktuĞ  abdullah keSkiN
engin iSkeNDer Samet arPaCı

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem Sude Dilaver asena Namlı
Gülben Özen   yaren makuloğlu
Gürkan fındık  Cemrenur koç

Karadeniz iklimi yağmurlu olduğu için bu yağmurları 
değerlendirelim hem de  doğaya zarar vermeden geçi-
mimizi sağlayalım diye bu projenin yapımına başladık. 
Projeyi hazırlama sürecinde bir çok zorlukla karşılaştık. 
Bu zorluklardan ders alarak projemizi daha da geliştirdik. 
Projeden kısaca  bahs  edecek olursak; Yağmur  suları 
evlerin çatısında kurulmuş özel bir sistem ile çatı suları 
eviz en üst kısmında bulunan depoya gidiyor. Burada 
toplanan su evin önüne  kurulmuş çark sistemine sert 
çe vurarak belirli bir oranda elektrik üretiyoruz. Çarktan 
çıkan suyu depolayarak bahçe sulamada kullanıyoruz. 
Depolanan suyun  bir kısmını da evin içinde de kulla-
nabiliriz. Ürettiğimiz elektrik evin tüm elektrik ihtiyacını 
gidermese de belirli bir kısmına yetecek durumda. Eğer 
bu proje hayata geçirilecek olursa  hem yağmur sularını 
değerlendirmiş hem de elektrik ihtiyacımızın bir kısmını 
bu yolla elde edeceğiz.

Çocuklar hayatı oyunlardan öğrenir. Liderlik, kural-
lara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, 
zihinsel beceriler, kendi kültürünü tanıma gibi beceriler 
bunlardan bazıları... Oyun oynarken kendi kültürlerini 
tanımalarının yanı sıra gelecek hayatlarından, kişilikle-
rinden ipucu verirler bize. Günümüzdeki çocuklar; köyle-
rinde, mahallelerinde, sokaklarında daha az oynuyorlar 
artık. Apartman hayatının sıkışıklığının yanında, gelişen 
teknolojiler çocuklara, aynı zamanda, geleneksel oyun-
larını da unutturdu. Bunun sonucu olarak zamanlarının 
büyük kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçiri-
yorlar. Artık onların arkadaşları ruhsuz ve soğuk ekran-
lar. Onları bu soğuk zararlı ekran bağımlılığından nasıl 
kurtarabiliriz? Gelecek nesillere miras olarak bırakaca-
ğımız çocuk oyunlarını nasıl onlara tekrar hatırlatabili-
riz?
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖMER AYGÜN

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE MEKÂN ISITMA

akÇaabat imkb aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
Onur altuNtaŞ  Nagehan DurSuN
zeynep bayraktar  Sevda turaN
Sabire Sümeyra Sara  kadir Samuk 

Bir adet Güneş enerji sistemi çatıya monte ettik. 
Borularla elde ettiğimiz sıcak suyu kalorifer peteklerine 
verdik. Suyun kapalı devre sirkülasyonunu gerçekleştir-
mek için petekle güneş enerjisi arasına pompayı yer-
leştirdik. Sistemi kontrol etmek için kontrol panosunu 
sisteme dahil ettik. Isınan suyu yedeklemek için boyler 
taktık. Boyler ile güneş enerjisi arasındaki sirkülasyonu 
gerçekleştirmek için buraya da bir adet pompa yerleştir-
dik. Elde ettiğimiz sıcak suyun alttan ısıtmalı sistemde 
daha başarılı olduğunu araştırmalarımızla gözlemledik.
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AkçAAbAt çok PRoGRAmlI AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ahmet SAĞLAM

DİK TAVAN KAYNAKLARINDA
ERĞİYİK METALLERDEN KORUNMA

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ELEKTRONİK MARKET ARABASI

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
mert mOraDaOĞlu  muhittin küÇük  
ümitcan ÇaPkıNOĞlu 

Hazırlayan Öğrenciler
ali altuNbaŞ

Günlük hayatta açık ve kapalı ortamlarda, dü-
şey konumda kaynak sırasında damlayan ergiyik 
metal damlacıklarından ve kıvılcımlardan korun-
mak için yapılan bir çalışmadır. Korunma aparatı, 
yapılan araştırma ve çalışmalar sonunda maske-
ye ilave edilmesine karar verildi. Yapılan ek aparat 
maskeye bağlanarak beraber çalışması sağlandı. 
Tam koruma olmasa da, büyük oranda korunma 
sağlanmış oldu.

Market alışverişlerini mobil hale getirerek alışverişle-
ri müşteri bazında beklemeden anında ürün sorgulama-
sı yaparak hızlı bir şekilde yapmayı sağlamaktır.

 Market içerisinde oluşturulan bir server ile ha-
berleşmeyi alışveriş aracı olan sepet üzerinden sağla-
maktır. Böylece alışveriş yaparken kasiyer sepete atı-
lan ürünlerin miktarını ve ağırlıklarını öğrenme kolaylığı 
sağlayacaktır.

 Bu proje sonunda market içerisinde yoğunlaş-
mayı, sıra beklemeyi, tartı ve barkot okutma gibi zaman 
kaybını önleyici basit işlemlerden arınarak daha seri 
alışveriş yapılabilecektir.

AkçAAbAt çok PRoGRAmlI AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ali İRTEM

SÖR - ÇÖP

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

BÜTÜN TİCARİ BELGE VE DEFTERLERİN 
HAZIRLANIP İNTERNETTE YAYINLANMASI

Danışman Öğretmen
Ayla AKSOY

Hazırlayan Öğrenciler
Serkan ataSOy musa Öztürk
yasin Öztürk 

Hazırlayan Öğrenciler
Orhan Onur DeveCi  emre bektaŞ 
Onur bayraktar 

İnsanların çöp atarken yaşamış oldukları zorluklar 
göz önüne alınarak tasarlanmış bir projedir. Ayakla ba-
sıp veya eğilerek kapağı açıp çöp atma konusunda ya-
şadığımız zorlukları ortadan kaldırarak çöp kapaklarının 
otomatik açılmasını sağlamak. Bunun yanında çöpler-
deki insan sağlığını etkileyecek olumsuzlukları bertaraf 
etmek.  Ayrıca bir diğer amacımız engelli vatandaşları-
mızın bu konuda yaşamış oldukları sıkıntıları çözüme 
kavuşturmaktır.

  İlk olarak çöp kovası alındı. Sonra çöp kovası 
üzerine ölçüsüne göre kesilmiş metal parçası silikon va-
sıtasıyla yapıştırıldı. Çöp kapağı üzerinde delik açılarak 
ip sabitlendi. Sabitleme işinden sonra ilk makara takıldı. 
Diğer makara motorun mil parçasına sabitlendi. Sonra 
ip makaralara sarılarak elektronik parçalar çalıştırılarak 
test yapıldı. Son olaraktan SÖR-ÇÖP projesi hazır hale 
getirildi.

Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda 
yer alan Ticari defter ve belgeler elektronik ortamda ha-
zırlandı.  Kullanıcıların belge ve defterleri doldururken 
zaman kaybını önlemek ve kağıt israfını engellemek 
amaçlandı. 

 Bilgisayar bölümü ile ortak çalışma yapılarak 
hazırlanan belgelerin web sayasında yayınlandı. Belge-
lere daha kolay ulaşabilmeleri için Web sitesinde kurum 
kurum bölümler ayrıldı. Hangi kuruma hangi belgelerin 
doldurulup verileceği belirlendi.  Bu belgeler  elektronik 
ortama boş ve dolu halleriyle aktarıldı. Bilgisayar bölü-
mü belgeleri web sayfasında yayınladı. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ayla ERDEM ALTURAN

BAŞARILI GİRİŞİMCİ VE İŞLETME YÖNETİMİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

İYİLİK YAP DENİZE AT

Danışman Öğretmen
Ayşe BİLİŞİK

Hazırlayan Öğrenciler
furkan yiĞit   12 / k
abdullah Onur yaDiGar 12 / k

Hazırlayan Öğrenciler
Gülümser ŞeNtürk edanur bayraktar
aleyna eGe  Gölgem ÇetiN
yusuf bedir ılGaz

Başarılı girişimcinin kişilik özellikleri, iş planında ya-
pılması gerekenler, girişimcinin yeni fikirler üretmesi, 
yeni bir mal üretmesi ya da var olan fikirlere yeni fikirler 
ekleyerek yeni ürün üretmesi.

Başarılı girişimcinin davranışsal ve sosyal özellik-
leri, kooperatifler, toplumsal iletişim konuları araştırıldı. 
Başarılı girişimcinin taşıması gereken özellikler ve bu 
özelliklerini uygulamada üretime dönük olarak kullana-
bilmesi. Çevremizdeki girişimcilerin işletmelerini kurulu-
şundan bugüne dek geldikleri noktalar ve gelecekle ilgili 
amaçlarını gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği incelendi. 
Diğer girişimcilerin deneyimleriyle ilgili bilgilerinin payla-
şılmasının, girişimcilerin gelecekteki başarısını artıraca-
ğı konusu incelendi.

Projemiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Kimsesiz, 
ihtiyaçlı yaşlı bireylere ulaşılarak kişilerle görüşülmüş-
tür. Büyüklerimizin deneyimleri ihtiyaçları yalnızlıkla-
rı paylaşılmış muhabbet edilmiştir. Proje gurubumuz 
ekiplere ayrılarak,   büyüklerimizin evlerini temizlediler. 
Yemeklerini yaptılar. Büyüklerin hayır dualarını aldılar. 
Böylece projemiz tamamlanmıştır. Üç aileye gidilerek 
projemiz amacına ulaşmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Beytullah OKUTAN

ASMA KÖPRÜ VEYA BÜYÜK KÖPRÜLERDE KAZA 
ANINDA KULLANILACAK VİNÇ UYGULAMASI

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

BÜTÜN TİCARİ BELGE VE DEFTERLERİN HAZIR-
LANIP İNTERNETTE YAYINLANMASI

Danışman Öğretmen
Bülent AKSOY

Hazırlayan Öğrenciler
burak tOPal  burak Çelik  
Hamza tOPÇu berk akSu

Hazırlayan Öğrenciler
kaan Nizamettin kaPlaN
Nevzat ParlayaN 

Büyük veya asma köprülerde kaza anında oluşan 
trafik tıkanıklığını önlemek için tasarlanan bir projedir.

Trafik kazası olduktan sonra köprü üzerine monte 
edilen vinç vasıtasıyla kaza yapan araçlar havaya kaldı-
rılarak alttan trafiğin akışı yeniden sağlanır.

Vinç teki araç köprünün uygun bir alanına bırakılır ve 
oradan gelen çekiciye yüklenir.

Böylece trafik tıkanıklığı önlendiği gibi yakıt tasarru-
fu ve iş zaman kaybı yaşanmaması sağlanmış olur. 

Vergi Usul Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda 
yer alan Ticari defter ve belgeler elektronik ortamda 
muhasebe finansman bölümü tarafından hazırlandı.  
Kullanıcıların belge ve defterleri kolay ulaşmaları için 
Web sayfası oluşturuldu. Hazırlanan belgelerin web 
sayfasında yayınlandı.  Belgelere daha kolay ulaşabil-
meleri için Web sitesinde kurum kurum bölümler ayrıldı.   
Hangi kuruma hangi belgelerin doldurulup verileceği 
belirlendi.  Bu belgeler  elektronik ortama boş ve dolu 
halleriyle aktarıldı
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine BİLGİN

TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ 
TARİHİ ORTA MAHALLE EVLERİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

VİDALI FINDIK KIRMA APARATI

Danışman Öğretmen
Engin SARIALİ

Hazırlayan Öğrenciler
kübra bıyıklı  
fatmanur uzuN

Hazırlayan Öğrenciler
edanur fıNDık
Sefa Çelik

Doğu Karadeniz Bölgesinin tarihi güzellikleri bakı-
mından önemli bir yere sahip olan Trabzon iline Bağlı 
Akçaabat ilçesindeki Orta mahalle evlerinin ne zaman 
yapıldığı, hangi mimariye göre inşa edildiği, yapım özel-
likleri ve kullanım alanları, projesi hakkında bilgi sahibi 
olmak, Tarihimize ışık tutan bu evlerin günümüze ve tu-
rizme kazandırılması konusunda neler yapıldığını tespit 
etmek amaçlanmıştır.

Tarihi Koruma bilincinin oluşturulamaması, zamanın 
ve doğanın olumsuz etkilerinden dolayı kaybolmakta 
olan kültür mirasımız Orta Mahalle evleri üzerine bir 
araştırma yapılacaktır. Tarihi evlerin Mimari özellikleri 
ele alınıp bu evlerdeki kültürel zenginlik ortaya çıkarıla-
caktır. Mimari yapının korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması temel amacımızdır.

Tarihi Orta mahalle evlerinin ne zaman yapıldığı ve 
özellikleri için Akçaabat Kültür Müdürlüğü, Akçaabat 
İmar Müdürlüğü, Akçaabat Orta mahalle Evleri Yaşatma 
derneği ziyaret edilerek gerekli bilgiler alıp, bu bilgiler 
ışığında Tarihi Orta Mahalle evlerinin maketi yapmak 
hedeflenmektedir. 

Vidalı fındık kırma aparatı tasarımı için araştırma 
yapıldı. Tasarım için kararlaştırılan taslak çizim doğrul-
tusunda imalat resmi çizimi yapıldı. Çizim ve tasarım 
aşamasından sonra üretim için hammadde seçimi ve 
temini için çalışma yapıldı. Bu aşamada plastik malze-
me ve ahşap malzeme kullanımına karar verildi.  Üretim 
için işlem basamakları oluşturuldu. Yapılan ilk plastik 
malzemeden olumlu sonuç ve görüş alınamadı. Bunun 
üzerine ahşap malzeme işlemeye ağırlık verildi.  Tor-
na tezgâhında işlenen ağaç malzemelerde vidalı kısım 
için talaş kaldırma esnasında diş profillerinde yüzey 
bozulmaları görüldü. Bu sorunu gidermek için çevrede 
yetişen pek çok ağaç örnekleri denendi. Vidayı temiz 
bir şekilde çıkartacak malzeme bulunamadı. Yapılan 
araştırmalar sonucunda şimşir ağacının sert olduğu ve 
yüzey kalitesinde bozulma olmayacağı bilgisine ulaşıldı. 
Orman Bölge müdürlüğüne gidilerek şimşir ağacı temin 
edildi. Şimşir ağacının temininden sonra, tornada yapı-
lan işlemede de istenilen kalitede yüzey elde edilemedi-
ği görüldü. Sorun vida açarken tezgahın devir sayısının 
düşük olmasıydı. Bu sorunu aşmak için Bilgisayarlı tez-
gahı CNC kullanmaya karar verdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Eray TOSUN

PİC VE ARDUİNO KARTI İLE ÇİZGİ İZLEYEN 
ROBOT YAPIMI PROJESİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ÖĞRENCİ SIRALARININ DOLAPLI ÖĞRENCİ 
ÇİZİM MASALARINA DÖNÜŞÜMÜ

Danışman Öğretmen
Erol YAZILI

Hazırlayan Öğrenciler
mustafa ethem altuNtaŞ     
edanur kalkıŞım

Hazırlayan Öğrenciler
furkan kaNtarCı Onur Çakır  
Nuri türkmeN kevser Çak

Yapmış olduğumuz proje otomatik kontrol sistem-
lerinin çalışma mantıkları ve yapım aşamalarının nasıl 
gerçekleştiğini anlatmaktadır.  Öğrenci bilgi beceri ve ilgi 
çekiciliği açısından otomatik kontrol sistemlerinin kulla-
nıldığı çizgi izleyen robot yapımını tercih ettik.

 Yapacağımız robot siyah zemin üzerinde be-
yaz çizgiyi (devamlı beyaz çizgi, 90 derece dönüşlü be-
yaz çizgi, viraj, kesikli beyaz çizgi) takip etme yeteneği-
ne sahip olacak ve bir engel ile karşılaştığında durma 
işlemini meydana getirerek oluşturacağımız pisti hata-
sız olarak tamamlayacaktır. 

 Robot yapımında malzeme olarak arduino 
mega 2560 kart, çizgi sensörü(qtr-8a), dc motor(16mm 
çapında 2500 rpm), silikon ve sarhoş tekerlekler, fi-
lexi gövde,  motor sürücü devresi(ardumoto), 11,1 volt 
1050ma li-po batarya, bağlantı kabloları, pist için siyah 
dekota, usb data kablosu ve arduino ide programı kulla-
nılmıştır.

Dersliklerin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli, tertipli 
olması öğrenme-öğretme sürecini öğretmen ve öğrenci 
açısından olumlu etkiler. Bundan dolayı okul derslikleri-
nin kullanışlı, işlevsel, temiz, düzenli ve tertipli olması-
na okul yöneticisi ve sınıf öğretmenlerinin dikkat etmesi 
gerekir. Bu çalışma ile öğrencilerin okul sıraları üzerine 
yazı yazma durumlarını tespit etmek ve okul, öğrenci 
ve veli işbirliğiyle sona erdirmektir. Son yıllarda yeni tip 
öğrenci sıraları incelendiğinde daha çabuk deforme ol-
duğu gözlemlenmiştir. Ama değişmeyen tek şey üzerine 
yazılan karalamaların bir türlü önlenememesi bu projeyi 
tasarlamamıza neden olmuştur.

              Eski tip sıraları revize ederek daha kullanışlı 
ve daha dayanıklı sıralar elde etmek.  Eğitim-öğretim 
faaliyetlerinin en önemli amacı bir ülkenin geleceği olan 
çocukları iyi insan ve iyi vatandaşlar olarak yetiştirmek-
tir. Çocukların eğitiminde okul, aile, çevre, öğretmen ve 
eğitim sistemi gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu çalışma 
özellikle son yıllarda önemi daha da artan ve  eğitimde 
çok önemli rolü olan okul-aile- çevre iş birliğinin yeri ve 
önemini belirtmek amacıyla yapılmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma SİVRİKAYA

ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

TARİH ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME

Danışman Öğretmen
Firuzan TURAN

Hazırlayan Öğrenciler
Nazlı Gül aktaŞ  zeynep kOÇ  
elif kaÇaĞaN    ecem Çakmak 
tuğbanur Özbayrak

Hazırlayan Öğrenciler
ayşenur akGüN
Nisanur Dural

Projemiz çevre bilincini geliştirmek. Öğrencileri bilgi-
lendirmek, Ayrıştırılmış çöp, Atık yağ, Atık pil temiz çev-
re konularında çalışmalar yapmak. Yaşam alanlarımız 
bozmadan gelecek nesillere bırakmak bilincini yerleştir-
mek. Öğrencilerimizin kendi çevrelerine karşı sorumlu 
oldukları duygusunu kazandırmak, bilinçlerini artırmak. 
Çevre ve doğa bilincini kazandırmak.

 Bu projeyi okulumuz adına yapmaktaki amacı-
mız 

• “Halkı bilinçlendirme kampanyası” kavramının 
anlaşılması

• Öğrencilerimizin bilinçlendirme toplantıları 
yapma, uygulama ve değerlendirme yeteneklerinin ge-
liştirilmesi

• Öğrencilerimize yayınlar hazırlamak, tasarımı 
ve basımında gerekli teknik becerilerin sağlanması ve 
bilgilendirici posterler hazırlanmasının dört evresinin 
kavranması;

• Çevreyle ilgili konularda rol canlandırma anla-
mında somut deneyimler

• İnternet’in etkili biçimde nasıl kullanabileceği-
ne ilişkin bilgi aktarımı

Tarih dersi, bireyleri geçmişini öğreterek toplumsal 
yaşama hazırlayan onları içinde bulunduğu toplumun 
etkin bir üyesi haline getiren ve onlara vatandaşlık ve 
sorumluluklarını öğreten en temel derslerden biridir.

Tarih derslerinde geçmişi bu güne getirme ve bu 
dersleri daha anlaşılır ve zevkli kılmanın yollarından bi-
risi dersin içeriğine yönelik materyal tasarlamak ve ilgili 
öğretim teknolojilerden yararlanılmalıdır.

Tarih derslerinin ilk, orta, yükseköğretimde dahi so-
yut ve öğretmen merkezli bir anlayışla öğretilmeye ça-
lışılması, bu alanda önemli problemlerin yaşanmasına 
neden olmaktadır. Öğrenciler içinde bulundukları zaman 
diliminden daha önce cereyan etmiş olayların soyut bi-
çimde anlatılması bu derse karşı arzu edilen ilginin 
gösterilmesine ve olumlu davranış değişiklerinin oluş-
turulmasında sebep olmaktadır. Bu proje kapsamında 
tarih derslerinin öğrenci merkezli daha zevkli, geçeceği 
hedeflenmektedir.
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Danışman Öğretmen
Halis DEDE

CV (ÖZGEÇMİŞ) NASIL HAZIRLANIR?
İŞYERİ KURULUŞ AŞAMALARI

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

AKILLI ÇÖP KUTUSU

Danışman Öğretmen
Hüseyin GÜNGÖR

Hazırlayan Öğrenciler
abdurrahman Öztürk 
temel Cumur 

Hazırlayan Öğrenciler
Onur uluSOy
erdem SeyiS  Semih bakırCı

Bu proje etkili bir cv hazırlama yöntemlerinin neler 
olduğu konusunda önemli bilgiler verecektir. Cv hazır-
larken, en çok yapılan hatalar konusunda gerekli önlem-
lerin alınmasını sağlayacaktır. Bu proje cv yazmada kişi-
sel bilgilerin özetlenmesi kısa ve öz bilgilerin yazılması, 
yeteneklerin, hobilerin ön plana çıkarılması, eğitim bilgi-
lerinin yazılması katıldıkları seminer kursların içerikleri 
konusunda açıklamalar yapılırken bunların imla kural-
larına uygun olarak ve maddeler halinde yazılması ko-
nularında gerekli bilgiler verecektir. Bu proje sayesinde, 
etkili bir cv hazırlamada bir adım öne çıkılacaktır. Öz-
geçmiş ile başvurduğunuz şirketlerin sizin hakkınızda ilk 
izlenimlerin edinilmesini sağlayacaktır. Kendinizi en iyi 
şekilde ortaya koymanız ve tecrübelerinizi en iyi şekilde 
aktarmanız olumlu bir sinyal bırakacaktır. Etkili bir cv ha-
zırlayan kişiler iş ararken fazla kaygıya kapılmayacak-
lardır. Bu proje işe uygun cv yazmayı kolaylaştıracak, 
anlaşılır sade işverenin talep ettiği sorulara uygun ce-
vaplar verebilecek materyaller barındırmaktadır.

Projemiz öncelikle çevre kirliliğini azaltarak yaşam 
alanlarımızdaki insan sağlığını koruma yönünde yapıl-
mış bir çalışmadır. Bu sayede insan sağlığını koruyup 
çevremize olan bilinci arttırmak amaçlanmıştır.

Çöp kutularına atılan çöplerin, çevredeki canlılara 
ve insanlara olan zararlarını azaltmayı hedefleyip, insan 
sağlığını koruma yönünde teknolojinin desteğini kulla-
narak yapılmış, desteklendiği takdirde belediye tarafın-
dan uygulanabilecek bir çalışmadır. 

 Çalışmamız; basit olarak çöplerimizi attığımız 
çöp konteynırlarının içlerindeki çöp seviyesini kontrol 
edip, belediyeye bilgi verme esasına dayanmaktadır. 
Geliştirildiği takdirde çöp konteynırı içindeki çöpler de-
taylı takip edilebilecek hatta GPS sistemi ile destekle-
nebilip çöp boşaltım araçları tarafından da anlık olarak 
görülebilecektir. Bizim modelimizde bu bilgi cep telefo-
nuna gönderilecek olan çöp doldu mesajıdır. Bu ileriki 
çalışmalarda cep telefonu yerine mobil modül kullana-
rak daha detaylı mesaj ve bilgi verileri gönderilebilecek-
tir.
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Danışman Öğretmen
Hüsniye GÜRSOY

AĞIZ SÖZLÜĞÜ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

LAVABOLARDA SU TAŞMASINI ÖNLEME

Danışman Öğretmen
Kaptan PARMAK

Hazırlayan Öğrenciler
kerim bıyıklı 
temel akın bOStaN 

Hazırlayan Öğrenciler
eyüpcan ParmakSız
mahmutcan Gül

Ağız; Bir dilin, belli bölge topluluklarına özgü sözlü 
anlatım yollarının tümü şeklinde tamamlanabilecek bir 
bildirim terimidir.

Ağızlardan yer alan kelime ve ifadeler, Türk dili için 
nimet konumundadır. Çünkü bu kelime ve ifadeler eşlili-
ğinde geçmişte kullanılan ancak dilde az kullanılan veya 
yer almayan öğeleri tespit etmekteyiz. 

Karadeniz bölgeleri başlı başına ağız özelliklerine 
sahip bir bölgemiz olup Trabzon ilinin Akçaabat ağzı ’da 
kendine has özelliklere sahiptir.

Bu özelliklerin ne olduğu, halk arasında nasıl kulla-
nıldığı öğrenilerek bunların unutulmaması ve gelecek 
nesillere aktarılması için gerekenlerin yapılmasını sağ-
lamak amacıyla Akçaabat ağız sözlüğü, halka arasında-
ki kullanımı araştırıldı.

Özellikle şebeke basıncının yüksek olduğu,  basınç 
düşürücülerin kullanılmadığı ve kalitesiz bataryaların 
kullanıldığı yapılarda batarya ve musluklar patlayabilir. 
Aynı zamanda artık malzemelerin yoğunlukla döküldü-
ğü lavabolarda da tıkanmalar görülebilir. 

        Lavaboların tıkanması veya bataryaların pat-
laması sonucu su baskınları görülebilir. Zeminde kulla-
nılan parkeler ıslanabilir. Bu durum su sarfiyatının ya-
nında parkelerin sökülüp tekrardan yaptırılmasına ve 
ortaya çıkan masraf düşünüldüğünde maddi ve manevi 
açıdan büyük zarar doğmasına neden olacaktır. Tüm bu 
sorunları ortadan kaldırmak için öğrencilerle alternatif 
çözüm önerileri tartışıldı. Yağmur sensörü ve selenoid 
vana kullanarak projeye çözüm üretilebileceği karar-
laştırıldı. Hazırlanan proje için kullanılacak malzemeler 
hakkında araştırmalar yapıldı. Proje çalışmaları fiili ola-
rak başlatıldı.

        Amacımız lavabodaki suyun taşma yüksekliğine 
ulaşması durumunda selenoid vananın otomatik olarak 
sistem suyunun kesmesini sağlamak ve su baskınlarını 
önlemektir. İlerleyen dönemlerde vanayı telefonla irti-
batlandırarak anlık müdahale etmek hedeflenmektedir. 
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Danışman Öğretmen
Muammer İŞÇİ

ÇATILARDA BUZ ( SARKIT ) ÖNLEME

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

İŞ YERİNDE KULLANILACAK TİCARİ BELGELER

Danışman Öğretmen
Nejla TÜRKMENOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Osman yücel aktaŞ  ahmet akkaŞ
Cevdet ali DurNa  furkan akyüz

Hazırlayan Öğrenciler
bahar türkOĞlu Sibel türkmeN
emre türkOĞlu 

Kış mevsimine girmemiz ile havaların soğuma-
sıyla çeşitli doğa olaylarına şahit oluruz. Yağmur, kar 
derken geceleri soğukluk derecesi sıfırın altına düştü-
ğünde şaşırtıcı görüntüler görürüz. Kışın yağan karlar 
yağmurlarla ve güneş ışınları ile birlikte erimeye başlar. 
Buz saçaklarının oluşması için havanını sıfır derecenin 
altında olması gerekmektedir. Dam eğimli olduğundan 
damlalar aşağıya damlamaya başlayacaktır. Kenardan 
akan sular donmaya başlayarak yavaşça saçaklar olu-
şur. Buz saçakları oluşması için aynı zamanda iki türlü 
ısı gereklidir. Erimek için sıfır üstü ve donmak için sı-
fır altı sıcaklık. Dam eğimli olduğu için güneş ışınları-
nı dike yakın olarak alır, damdaki ısı sıfır üstüne ulaşır 
ve damdaki kar erimeye başlar. Havanın ısısı ise sıfır 
altı olduğundan damın kenarlarından akan sular donar. 
Gece meydana gelen don gündüz vakitleri de devam 
eder. Devamlılıkta ilerlemesi sonucunda oluşan sarkıtlar 
daha da büyümektedir. Düşmesi sonucunda sivri kısmı 
ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu tehlikeli 
olayı önlemek amacındayız.

Yeni işe başlayacak olan işletmelerin kullanacağı ti-
cari belgeler nelerdir? Tanıtmak. Ve bu belgelerin nasıl 
temin edileceği konusunda gerekli araştırmaları yapa-
rak, öğrencileri bilgilendirmek.

 Ticari hayatta kullanılan belgeler iki şekilde te-
min edilmektedir. 1.kırtasiyeden alınarak, işyerinin bu-
lunduğu yerdeki notere onaylatılarak kullanmak.2. işye-
rinin adresinin bulunduğu, kimlik bilgilerinin bulunduğu 
ve vergi dairesinin bulunduğu vergi numarasının bulun-
duğu bilgileri maliye bakanlığınca anlaşmalı matbaaya 
verip, kendi adına bu belgeleri bastırmak. Öğrencilere 
bu iki yöntemi araştırarak işletmeler için hangisinin daha 
verimli olduğunu belirlemek. 
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Danışman Öğretmen
Remzi NURBİYE

DEĞERLER EĞİTİMİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

PNÖMATİK İŞ MAKİNESİ

Danışman Öğretmen
Salih YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
tuğba memiŞ 
furkan Soner kOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
fatih keSkiN  yusuf can DuĞaN 
ayhan keDikli 

Kış mevsimine girmemiz ile havaların soğuma-
sıyla çeşitli doğa olaylarına şahit oluruz. Yağmur, kar 
derken geceleri soğukluk derecesi sıfırın altına düştü-
ğünde şaşırtıcı görüntüler görürüz. Kışın yağan karlar 
yağmurlarla ve güneş ışınları ile birlikte erimeye başlar. 
Buz saçaklarının oluşması için havanını sıfır derecenin 
altında olması gerekmektedir. Dam eğimli olduğundan 
damlalar aşağıya damlamaya başlayacaktır. Kenardan 
akan sular donmaya başlayarak yavaşça saçaklar olu-
şur. Buz saçakları oluşması için aynı zamanda iki türlü 
ısı gereklidir. Erimek için sıfır üstü ve donmak için sı-
fır altı sıcaklık. Dam eğimli olduğu için güneş ışınları-
nı dike yakın olarak alır, damdaki ısı sıfır üstüne ulaşır 
ve damdaki kar erimeye başlar. Havanın ısısı ise sıfır 
altı olduğundan damın kenarlarından akan sular donar. 
Gece meydana gelen don gündüz vakitleri de devam 
eder. Devamlılıkta ilerlemesi sonucunda oluşan sarkıtlar 
daha da büyümektedir. Düşmesi sonucunda sivri kısmı 
ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu tehlikeli 
olayı önlemek amacındayız.

              Pnömatik iş makinesi projesi; çevreyi kirleten 
dizel motorların yerine elektrik enerjisi, çevreyi kirleten 
hidrolik yağ yerine hava kullanılan gürültü kirliliği yapan 
klasik iş makinelerinin yerine sessiz çalışan bir iş ma-
kinesidir. Bu proje ilk örnek olarak üretilmiştir ve diğer 
iş makinelerinin yaptığı görevleri eksiksiz olarak yaptığı 
görülmüştür.

             Bu iş makinesinde havanın sıkıştırılmasında 
elektrik enerji kullanılmıştır ama elektriğin olmadığı yer-
lerde de havanın depolanma özelliği olduğu için elektri-
ğin olmadığı yerlerde de rahatlıkla kullanıla bilmektedir.

           Bu proje ile başta bu projeyi yapan öğrenciler, 
rehber öğretmen ve projeyi inceleyen herkes görmüştür 
ki çevreyi kirleten makinelerin yerine çevreyi hiçbir şe-
kilde kirletmeyen projeler kolaylıkla geliştirilebilir. Ayrıca 
bu projede bu tür makinelerin tasarlanması ve mekaniz-
malarının üretimi dışarıdan göründüğü kadar karmaşık 
ve zor olmadığı görülmüştür. 
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Danışman Öğretmen
Sebahattin BULUT

AKILLI EVLERİN RADYO FREKANSLA UZAKTAN 
KONTROL

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ELEKTRONİK SEÇİM (E-SEÇİM)

Danışman Öğretmen
Selman ÖZGÜR

Hazırlayan Öğrenciler
ilknur aSlaN
Ogün bayram

Hazırlayan Öğrenciler
recep kOÇ  bünyamin akyOl 

Ülkemizde özellikle akıllı evlerin kurulması ve ge-
lişiminde büyük aşamalar kaydedildi. Bakanlığımız bu 
konuda Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bünyesinde 
“Akıllı Ev Sistemleri “ dersini de uygulamaya koymuş-
tur. Hem alanımızda Akıllı Ev Sistemleri dersi için ve de 
hem de Tübitak Proje destekleme kapsamında projemi-
zi oluşturmaya karar verdik.  Yaklaşık 1.5 metre karelik 
bir bahçe alanı oluşturduk. Alan üzerinde yaklaşık 0,5 
metre karelik bir alana maket evi kurduk. 

Akıllı ev birimlerini kumanda edebilmek için gerekli 
materyaller sağlandı. En önemli materyal, Akıllı Ev ma-
ketinin yapımı olmuştur. RF uzaktan kumanda verici el 
aleti, RF uzaktan kumanda 12 roleli alıcı kısmı. Bahçe 
kapısı materyalleri, Perde kontrol materyalleri, Garaj ka-
pısı materyalleri, Gece bahçe aydınlatması materyalleri, 
Ev içi aydınlatma materyalleri, Priz-Fan gerilimi kontrol 
materyalleri, Alarm-Siren materyalleri, Döner Kamera 
kontrol materyalleri, Havuz-Fiskiye kontrol materyalleri 
hazırlandı.

Projemizin amacı futbol kulüpleri, odalar, dernekler, 
eğitim kurumlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
yapılan her türlü seçim uygulamasının elektronik ortam-
da yapılmasının uygulanabilirliğini göstermektir.  Bunun 
yanında ulusal düzeydeki seçimler içinde merkezi bir 
çalışma yapılabilir. Yerel ve ulusal düzeydeki elektronik 
seçim çalışmalarının şöyle faydaları olacağı düşünül-
mektedir.

Kullanıcıların, yani vatandaşların, kişisel bilgilerinin 
gizliliği açısından, sistemin aktif ve pasif saldırılara karşı 
daha açık olması açısından ve sonuçlarının bütün va-
tandaşları ilgilendirmesi açısından, e-demokrasi konu-
larının en önemlilerinden birisi e-seçimdir.

Bu projedeki çalışmalar için merkezi bir server kul-
lanılarak seçim internet ortamında yapılmaktadır. Aynı 
zaman da elde edilen sonuçlara seçim bitiminden sani-
yeler sonra ulaşılmaktadır. 

Oy pusulalarının ve seçmen kayıtlarının dağıtımı, 
oylama işlemi, oy pusulalarının ve oy kullanan seçmen 
kayıtlarının  toplanması, oy pusulalarının sayımı ve se-
çim sonuçlarını duyurmak gibi işlemleri elektronik seçim 
teknolojileri ile hızlandırmak mümkündür.
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Danışman Öğretmen
Serap Zeliha SARAÇ

DESENLERİN RENKLE BULUŞMASI

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

MİCROSOFT wORD EĞİTİMİ İÇİN GÜNCEL 
UYGULAMA BANKASI

Danışman Öğretmen
Yasin KOÇ

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler
Ömer kandemir 
enis keSkiN 

Akçaabat ilçesinde ve köylerinde yaşayan bayanlara 
yönelik kıyafet seçimindeki renk ve desen tercihleriyle 
ilgili hazırlanmış küçük anket çalışmaları ve röportajla-
rın sonucunda tasarlanan kumaş desenleri patiska ku-
maş üzerine çizilerek renklendirilmiş ve tasarıma uygun 
modern model çizim çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 
mülakatlar sonucunda tasarımı oluşturulan kıyafetlerin 
model analiz işlemleri yapılmış kalıp, kumaş baskı iş-
lemleri, model dikim işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan bu proje sayesinde kaybolmaya yüz tutmuş 
Karadeniz bölgesinin yöresel kıyafetleri, renkleri ve kul-
lanım amaçları genç nesillere aktarılmış olacaktır.

Günümüzün gittikçe artan ofis uygulamalarında kul-
lanımı en fazla olan kelime işlemci programı Microsoft 
Word’dür. Bu çalışmada, Microsoft Word eğitiminin te-
orik yönünü destekleme amaçlı, uygulama yaprakların-
dan oluşan bir uygulama bankası hazırlanmıştır. Uygu-
lamalı eğitimlerin en önemli ayağı olan pratik çalışmalar 
için önemli bir açığı gidermesi öngörülen bu proje çalış-
ması ile ortaya çıkarılan ürün, okullarda ve kurs eğitim-
lerinde verimliliği artıracak niteliktedir. Bu amaçla tasar-
lanan çalışma yaprakları, bir kitapçık haline getirilmiştir. 
Ayrıca elektronik ortamda da bir uygulama bankasının 
oluşumu sağlanmıştır.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yusuf ERTEM

GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ

akÇaabat ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan ŞaHiN  yavuz Çakır 
abdülkadir barutÇu 

Bu proje çalışmasında, gün içinde herhangi bir anda 
güneşi sürekli olarak iki eksende takip ederek güneş 
ışınlarını en dik şekilde alacak ve bu sayada güneş pa-
nelin verimini artıran bir sistem tasarlanmıştır. Ayrıca 
tasarlanan sistemi maliyet analizi yapılmış ve yapılacak 
sistemin yaklaşık maliyeti tespit edilmiştir. Projede oto-
matik kontrol sistemleri, elektrik makineleri, güç elektro-
niği ve mekanik gibi çalışma alanlarına ait birçok teknik-
ten yararlanılmıştır.

Gerçekleştirilen projede gün içinde, güneşin sisteme 
olan konumu, sensörlerden alınan bilgiler, entegrenin bir 
bacağına bağlanan referans gerilimiyle karşılaştırılarak 
opamp çıkısında lojik sinyaller elde edilmiştir. Opamp çı-
kısında alınan lojik sinyaller doğrultusunda DC motorun 
dönüş yönünü tayin eden transistorlar iletime girer veya 
kesime sokulur. DC motorların dönüş yönünü kontrol 
ederek güneş panelin her zaman güneşten maksimum 
enerji alınması sağlanmıştır.  Konum bilgisi saptanma-
dan, güneş takip sisteminin güneşe sürekli dik olması 
için önce sistemde kullanılan dört adet sensor aynı ışık 
altında ürettikleri akım değerleri gerilim bilgisine dönüş-
türülmüş ve devreye bağlı olan potansiyometreler yardı-
mıyla gerilim değerleri eşit hale getirilmiştir. Bu şekilde 
sistem kalibrasyonu sağlanmıştır.
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ARAklI sAffet çebi mesleki ve teknik AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

ANDIMIZIN GÖKTÜRK
ALFABESİYLE YAZILMASI

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

BİLGE KAĞAN YAZITININ
MERMERE İŞLENMESİ

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

8.yüzyılda ortaya konan bu alfabeyle Andımızı  gü-
nümüzde de  yazabiliriz.

Göktürk Alfabesi tek tek incelendi.Alfabede geçen 
38 harf ele alınarak Günümüzdeki karşılıkları araştırıldı.

Yaptığımız proje sonucunda Andımızın Göktürk Alfa-
besiyle yazılabileceğini ortaya koyduk.

Yaptığımız proje sonucunda Bilge Kağan yazıtının 
mermer üzerine işlenebileceği görülmüştür.

Öğrencilerde Tarih ve Edebiyat bilinci oluşmuştur.
Soyut düşünülen ve algılanan edebiyat dersi bu çalış-
ma ile daha somut hale getirilerek öğrencilere derslerde 
işlenen konular daha kalıcı hale getirilmiştir.Öğrencilerin 
Milli kimlik kazanmasına katkı sağlamıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

İSTİKLAL MARŞININ GÖKTÜRK ALFABESİYLE 
YAZILMASI

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

KÜLTİGİN YAZITININ MERMERE İŞLENMESİ

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

Bu Projemizde 8.yüzyılda kullanılan Türklerin ilk milli 
alfabesi olan Göktürk Alfabesinin aradan geçen 13 yüz-
yıl sonrada günümüzde kullanılabileceğini ortaya çıkar-
dık. Bu bağlamda İstiklal marşını Göktürk(Orkun)harfle-
riyle yazmaya çalıştık.Öğrencilerde Göktürk alfabesi ile 
Latin alfabesi arasındaki farkı kavrayarak aslında Latin 
alfabesinin dilimizdeki kelimeleri tam karşılayamadığı, 
Göktürk alfabesinin ise milli alfabemiz olmasından do-
layı kelimeleri tam olarak karşılayabildiği ortaya konul-
muştur.38 harften oluşan bu alfabe oldukça zengin bir 
alfabeye sahiptir.Özellikle Kitabelerde geçen bazı harf-
lerin Türklerin günlük hayatta kullandığı aletlerin sanki 
birer resmi gibidir.

Yaptığımız proje sonucunda İstiklal Marşının Gök-
türk Alfabesiyle yazılabileceğini ortaya koyduk.

Kültigin Yazıtı, Göktürk yazıtlarından biridir. Kültigin 
Yazıtı (Kitâbesi),Moğolistan`da Orhon Irmağı yakınların-
da bulunmaktadır. Köktürk yazısı ile yazılmıştır. 

Göktürk devletinin tarihi ele alındı.Bu devletin nere-
de ne zaman kurulduğu ve hangi dilleri kullandığı ince-
lendi. Kendi öz dili olan Türkçeyi kullandığı ve bu dili 
yazı dili haline getirmek için bir alfabe geliştirdikleri an-
laşıldı.Kullanılan bu alfabenin 38 harften oluştuğu gerek 
yazıtlarda gerek çeviri kitaplarında görüldü.Öğrenciler 
bu alfabedeki harfleri tek tek kağıt üzerine el ile yazarak 
alfabe üzerinde hakimiyetleri sağlandı.Yazıtların okulu-
muzda daha kalıcı olması için mermere işlenerek okul 
bahçesinde sergilenmesi kararlaştırıldı.

Yaptığımız proje sonucunda Kültigin yazıtının mer-
mer üzerine işlenebileceği görülmüştür.

Öğrencilerde Tarih ve Edebiyat bilinci oluşmuştur.
Soyut düşünülen ve algılanan edebiyat dersi bu çalış-
ma ile daha somut hale getirilerek öğrencilere derslerde 
işlenen konular daha kalıcı hale getirilmiştir.Öğrencilerin 
Milli kimlik kazanmasına katkı sağlamıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

ALTIN ORAN

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

ÇİVİLERLE ALAN HESABI

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

Sayılamayan ,özel  bir oranı ifade eden fi sayısı yani 
1,618033……şeklinde süre giden bu sayı            16-18-
033 şeklinde kuranı kerimde  sure ayet ve harf olarak 
eşleştirildiğinde karşımıza 16. Sure nahl suresi’nin 18. 
Ayeti çıkar.Bu ayetin meali : ‘‘eğer allah’ın  nimetini  say-
maya  kalkışacak  olursanız (bu ne mümkün),  onu bir 
genelleme yaparak  bile sayamazsınız. Gerçekten allah 
çok bağışlayan, çok merhamet edendir.’’ Peki bu ayeti 
kerime de 33 harf saydığımızda karşımıza ne çıkıyor 
dersiniz.(Uygulamalı olarak standda ziyaretçilere göste-
rildi.Karşımıza allah  lafzı çıkmıştır.) Bu ölçünün sahibi 
kendi mührünü vururken bizi düşünmeye araştırmaya 
ve keşfe davet etmiyor mu?... Surenin isminin bal arısı 
anlamına gelmeside ayrıca düşünülmesi gereken konu-
dur. Çünkü arıların matematiksel birer deha olduklarını-
da bilmekteyiz.(Peteklerini altıgen prizma yapmaları ve 
nedenleri konusuna atıfta bulunuldu.)

Mekke’nin altın oran ile ilişkisi’ne ise ali imran sure-
sinde ve dünya’daki konum  hesaplamalarında  rastlıyo-
ruz.(Ziyaretçilere bu konum hesaplamaları dünya ma-
keti ve kuran-ı kerim üzerinde  harfler arasındaki oran 
gösterildi.)

SONUÇ OLARAK TÜM GEOMETRİK ŞEKİLLERE 
SONUCA ULAŞILDI.

DÜZGÜN GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ALAN FOR-
MÜLLERİDE BU YÖNTEM İLE BULUNABİLİR DAHASI 
BAZI KARMAŞIK ŞEKİLLERİN ALAN HESAPLAMALA-
RINI ÇİVİLERLE ALAN BULMA METODU İLE DAHA 
KOLAY HESAPLAYABİLİRİZ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

NAPİER’İN KEMİKLERİ

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

BİOENERJİ

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

BU HESAPLAMALARIN HANGİ ALANLARDA KUL-
LANILDIĞI VE TEMEL MANTIĞI İNCELENDİ , ANLA-
ŞILDI VE ANLATILDI.

BEKLENTİ VE ÖNERİLER: BU TİP ÇALIŞMALA-
RIN  TANITILMASI.İŞLEM MANTIĞINI  GELİŞTİRME-
NİN  VE KALIP DÜŞÜNCELERDEN KURTULMANIN 
OLAYLARA FARKLI BAKIŞ AÇILARI GELİŞTİRMEYİ 
SAĞLAMANIN ÖNEMİ.

KONSANTRASYONUNU SAĞLAYAN 4 KİŞİ  BİO-
ENERJİ İLE  KİLOCA AĞIR  BİR KİŞİYİ  PARMAKLARI 
İLE  HAVAYA KALDIRMAYI BAŞARMIŞTIR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

PİSAGOR’UN ADALET KUPASI

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

DÜŞÜN-TAŞIN-İSPATLA

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

HAVANIN ALTINDAN MATKAPLA BİR DELİK AÇIL-
DI. TOKMAKDA İSE BİRBİRİNE PARALEL İKİ DELİK 
AÇILDI. AÇILAN BU İKİ DELİĞİN TOKMAĞIN ÜST 
TARAFINI KESEREK VE OYARAK BİRLEŞMESİ SAĞ-
LANDI. KESİLEN PARÇA DELİK HİZASINDA YERİNE 
YAPIŞTIRILDI. TOKMAK İSE TABANDAKİ DELİKLE 
AYNI HİZADA ZEMİN DÜZLENEREK YAPIŞTIRILDI. 
BÖYLECE SU AKIŞI SAĞLANMIŞ OLDU.

HAZIRLANAN BARDAĞIMIZDDA YETER ÇİZGİSİ 
AŞILDIĞINDA İÇİNDEKİNİN TAMAMEN BOŞALDIĞI 
GÖZLENDİ. 

KURULAN DÜZENEKTE İKİ KÜÇÜK PRİZMADA 
TOPLANAN SU MİKTARININ BÜYÜK PRİZMAYI DOL-
DURDUĞU VE YÜZEY ALANLARININ EŞİT OLDUĞU 
GÖRÜLÜR. RENKLİ KARTONLARDAN OLUŞTURU-
LAN KARENİN ALANI PARÇALARIN ALANLARI TOP-
LAMINA EŞİTTİR VE KARENİN PARÇALARINI FARKLI 
BİR ŞEKİLDE YERLEŞTİRDİĞİMİZDE (KESTİĞİMİZ-
DE) ALANLARIN EŞİTLİĞİNDEN PİSAGOR TEORE-
MİNİN İSPATI DOĞAR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

ZAMAN YOLCULUĞU-MATEMATİKÇİLER

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

ÖZET: BAZI ESKİ TÜRK MÜSLÜMAN MATEMATİK-
ÇİLERİ TANITMAK

SORU:  ÇOĞU ÖĞRENCİNİN PEK DE SEVMEDİ-
Ğİ MATEMATİĞE  BAKIŞ  AÇISINI  DEĞİŞTİREBİLİR 
MİYİZ?

AMAÇ:  ESKİ MATEMATİKÇİLERİ CANLANDIRA-
RAK  MATEMATİĞE OLUMSUZ BAKIŞ AÇISINI DE-
ĞİŞTİRMEK.

HİPOTEZ: İNSAN BİLMEDİĞİNDEN KORKAR. 
KOKRKTUĞUNDAN KAÇAR. İLK ÖNCE MATEMATİK-
ÇİLERİMİZİ TANIYALIM. SONRA MATEMATİĞİ. 

KONU ARAŞTIRMASI: HAREZMİ, BİRUNİ, FARA-
Bİ, ÖMER HAYYAM, CAHİT ARF, PİSAGOR VE ALİ 
KUŞÇU’NUN HAYATI İNCELENDİ. ANİMASYONLAR 
DÜZENLENDİ.

KULLANILAN MATERYALLER: ÖZEL KOSTÜM-
LER VE ÖĞRENCİLER. ARKA DEKOR. PROJEKSİ-
YON BİLGİSAYAR HOPARLÖR VE ANİMASYONLAR.

İNCELEYEBİLDİĞİMİZ KADARIYLA OLAYLARIN 
GELİŞİ GÜZEL OLMAMASI BİR YANA BU PROJE ÇA-
LIŞMAMIZIN DAHİ TESADÜF OLMADIĞI GÖRÜLDÜ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

FRAKTALLAR

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

ORİGAMİ İLE BUMERANG

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

FRAKTALLAR NASIL OLUŞTURULUR? BİR ŞEK-
LİN ORANTILI OLARAK KÜÇÜLTÜLMÜŞ YA DA BÜ-
YÜTÜLMÜŞLERİ İLE İNŞA EDİLEN ÖRÜNTÜLER 
FRAKTAL OLARAK ADLANDIRILIR. FRAKTALIN BİR 
ÖZELLİĞİ DE , KÜÇÜK BİR PARÇASINDAKİ ÖRÜN-
TÜNÜN ŞEKLİN TAMAMINDAKİ ÖRÜNTÜYLE AYNI 
OLMASIDIR. 

BİR ÖRÜNTÜNÜN FRAKTAL OLABİLMESİ İÇİN : 
1-ÖNCELİKLE ÖRÜNTÜ OLABİLMESİ İÇİN BİR 

KURALA GÖRE İLERLEMESİ GEREKİR. 
2-ÖRÜNTÜNÜN BÜYÜMESİ VE KÜÇÜLMESİ GE-

REKİR.
3- BİR ÖNCEKİ ŞEKLİ İÇİNDE BARINDIRMASI 

GEREKİR.
HER ZAMAN GÖREMESEKTE FRAKTALLAR 

GÜNLÜK HAYATTA ÇEŞİLİ YERLERDE KARŞIMIZA 
ÇIKAR.

SONUÇ: FRAKTALLARIN GÜNLÜK HAYATIMIZDA 
KARŞIMIZA ÇIKTIĞI YERLER TANITILDI VE ANLATIL-
DI. OLUŞAN ŞEKİLLERDEKİ ESTETİK HAZIRLANAN 
PANOLARLA SERGİLENDİ.ZİYARETÇİLERİMİZİN 
TEPKİLERİYLE AŞİKAR OLDUĞU ÜZERE FRAKTAL-
LARIN ‘GÜZELLİĞİ’ BİR KEZ DAHA İŞLENDİ.

PİYASADA SATILAN BUMERANGLAR İLE GERİ 
DÖNÜŞ SAĞLANAMADI. BUMERANGIN YAPIMI 
KADAR ATIŞ ŞEKLİNİN DE ÖZEL OLDUĞUNU FAR-
KETTİK. TABİKİ YAPILDIĞI MALZEMENİNDE. BİZ İSE 
KÂĞITTAN BUMERANGI ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE DE-
NEDİK. İLK ÖNCE DÖRT KOLLU DAHA SONRA İSE 
İKİ KOLLU.

SONUÇ:  BUMERANGI DOĞRU ŞEKİLDE ATTIĞI-
MIZ  ZAMAN  GERİ DÖNMÜŞTÜR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

GAME PARTY

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

İLİZYON

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

ÖZET: OYUN İLE MATEMATİK
SORU:  EĞLENCE VE OYUN İLE MATEMATİĞİ VE 

ANALİTİK DÜŞÜNCEYİ  BULUŞTURABİLİR  MİYİZ?
AMAÇ:  ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNEBİLME YETİ-

LERİNİ HAREKETE GEÇİRME VE EĞLENCELİ BİR 
ORTAM HAZIRLAYARAK ZEKİ OLMANIN SADECE 
DERSLERLE ALAKALI OLMADIĞINI GÖSTERME.

HİPOTEZ: ‘OYUN İLE ÖĞRENME’ ORTAMLARIN-
DA ÖĞRENCİLERİN MERAK DUYGUSU, DÜŞÜNSEL 
YETENEKLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI KOLAY VE BEK-
LENTİNİN ÖTESİNDE OLUR.

ANALİZ  SONUÇLARI: KISA BİR SÜREDE ÖĞREN-
CİLERİN OYUNLARA OLAN İLGİSİ YÜKSEK ORAN-
DA OLMAKLA BERABER ÖZGÜVEN DUYGUSUNA 
YÖNELİK FARKLI ÇALIŞMALAR  YAPILMALIDIR.VE 
STANDIN MATEMATİKLE İLİŞKİSİ GİZLENMELİDİR.

SONUÇLAR: ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK DURU-
MU TEK BOYUTLU VE SÜREKLİ NOTA ENDEKSLİY-
KEN İKEN OYUNLAR İLE ÖĞRENMEDE BU DURUM 
FARKLILAŞMIŞ VE ÖĞRENME SÜRECİ HIZ KAZAN-
MIŞTIR.

Belirli bazı şekiller bize gerçekte olduklarından baş-
ka türlü görünürler. Cisimleri olduğundan büyük yada 
küçük, doğru çizgileri eğriymiş gibi görürüz. Bu durum 
“göz aldanması” diye tanımlanır. Ancak, burada gözün 
gerçekten aldanması, yanlış görmesi söz konusu değil-
dir. Göz görüntüyü hiç bozmaksızın görür, beyne öylece 
iletir. Fakat beyin o cismi, o şekli olduğu gibi değil, na-
sıl olmasını kabulleniyor, nasıl uygun buluyorsa öylece 
ifade eder. Burada, görülen şeyin daha önce görülmüş 
olan benzerlerinin ve görülüş şeklinin etkisi vardır. De-
rinlik boyutu, göz aldanmalarında en büyük rolü oyna-
yan etkendir. Perspektif, yani eşyayı, cisimleri sabit bir 
noktaya göre uzaklıklarını, duruş farklarını belirtecek, 
canlandıracak düzenle resmetmek, bizden uzaklaşan 
şeylerin küçük görünmesi halini en açık şekilde verir. 
Göz aldanması da bir bakıma bu yöntemle yakından 
ilgilidir.

SONUÇ: HAZIRLANAN DÜZENEKTE ÇOĞU KİŞİ 
KÜP GÖRMEYİ BAŞARDI. GÖRMEKTE ZORLANAN-
LARDA İSE ARADAKİ MESAFE ARTIRILDI VE GÖZ-
LERİN KISIK BAKILMASI SAĞLANDI.HAZIRLANAN 
SAHTE KÜPÜ GÖREMEYEN ZİYARETÇİLERİMİZE 
İSE HAZIRLANAN İLİZYON PANOLARIMIZ İLE KONU 
ANLATILMAYA ÇALIŞILDI.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

ZEKA KÜPLERİ

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

HANOİ KULELERİ

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

DOKUZ ÖĞRENCİ ARKADAŞIMIZLA BAŞLADIĞI-
MIZ BU SÜREÇTE ZEKA KÜPÜNÜ TAMAMLAMAYI 
BAŞARDIK. ÜÇ GÜNDE ZEKA KÜPÜNÜ TAMAMLA-
MAYI BAŞARAN ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDER 
DESTEKLERİNDEN DOLAYI MEHMET ALİ HOCAMIZA 
VE ARKADAŞI FATİH ABİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. 

SONUÇ: STANDIMIZDA ZEKA KÜPÜNÜ 3,38 DK 
DA TAMAMLAYAN BİR VE 1,16 DK TAMAMLAYAN 
BİR ÖĞRENCİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR.3 GÜNDE 
BU ALGORİTMAYI BU ÖĞRENCİLER FARKLI TEK-
NİKLERDE GELİŞTİRMİŞ VE SERGİLEMİŞTİR.BU 
İKİ ÖĞRENCİ HIZLARI DOLAYISIYLA STAND BAŞINA 
SEÇİLMİŞTİR.YANİ BAŞLANGIÇTAKİ 9 ÖĞRENCİNİN 
YARISINDAN FAZLASI ZEKA KÜPÜNÜ YAPABİLECEK 
DURUMA GELMİŞTİR.

ZİYARETÇİLERE  İLK  ÖNCE OYUN  OYNATILMIŞ  
DAHA SONRA İSE HAMLE SAYISI SAYILARAK OYUN 
TEKRAR EDİLMİŞ  VE SONUCA GİDEN EN AZ  HAM-
LE SAYISININ  2n-1  OLDUĞU GÖRÜLMÜŞ VE GÖS-
TERİLMİŞTİR.  DOLAYISIYLA  FARKINDA  OLMASAK  
BİLE  MATEMATİK VE HAYAT ARASINDAKİ KOPMAZ 
BAĞ KÜÇÜK BİR OYUN  ÜZERİNDEN  ANLATILMIŞ-
TIR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMEL SEYMEN

ŞARTLI REFLEKS

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

GUIDE MAN

Danışman Öğretmen
GAMZE GÜNGÖR

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

HAMSTER  TÜRÜ FARE  YOĞUN  İLGİ  UYANDIR-
MIŞ   ZİYARETÇİLER  TARAFINDAN   İLGİYLE  KAR-
ŞILANMIŞ   VE  ÖNCEDEN  AÇ BIRAKILDIĞI  İÇİN  
İLK DENEMELERDE  DEFALARCA  PEYNİRE  ULAŞ-
MAYI  BAŞARMIŞTIR. SONRAKİ DENEMELERDE İSE  
DOĞRU YOLU BULMUŞ FAKAT AÇ OLMADIĞI  İÇİN 
PEYNİRİ YEMEYEREK  GERİ  DÖNMÜŞTÜR.

PIC programlama dili ile gerçekleştirilen bu projede, 
en kısa yolu riske girmeden bulmak ve devamındaki ge-
lecek olanlara rehberlik yapmak amaçlanmıştır. Labirent 
çözen adını verdiğimiz bu sistemde robotun etrafı algı-
laması için mesafe sensörleri, robotların haberleşmesi 
için RF modüller kullanılmıştır. Sistemin çalışması için 
elektronik baskı devre tasarlanmış ve bu adımlara öğ-
rencilere rehberlik edilerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
bu çalışmada elektronik ve bilgisayar programlama ala-
nı birleştirilmiştir.

Bilinmeyen yollara girildiğinde, çıkış aramak zaman 
almaktadır. Örnek olarak labirent gibi karışık bir ortamda 
hareket eden robot tasarlanmış ve çıkışı bulması sağ-
lanmıştır. Bunu mesafe algılayıcısıyla ve PIC içerisinde 
bulunan yazılım la birlikte bir akış şeması derleyerek 
yaptık. İlk robotumuz labirent içerisinde çıkışı buldu. 
Daha sonra çıkış kısa yolunu diğer robotumuzla haber-
leşerek çıkış yolunu gönderdi. Diğer robot çıkışa en kısa 
yoldan ulaşmıştı.

Labirent gibi karışık bir yola giren robotun çıkışı bul-
ması sağlanmış ve elde ettiği doğru yol bilgisini ileterek 
kendinden sonrakilere kılavuzluk etmiştir. Diğer robotun 
kısa yoldan çıkışa ulaşmasını sağlamıştır.



42

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HEKİM SATIR

7 24 TAKSİ

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

ANINDASMS

Danışman Öğretmen
HEKİM SATIR

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

HERKESİN TANIDIĞI BİR TAKSİCİ OLABİLİR AMA 
HERKESDE TAKSİ NUMARASI YOKTUR.YAPMIŞ 
OLDUĞUMUZ BU PROJEDE İLİMİZDEKİ TAKSİCİLE-
Rİ BULUNDUKLARI KONUMA GÖRE SİSTEME ÜYE 
YAPARAK TAKSİ ARAYAN VATANDAŞIN 7/24 BULUN-
DUĞU KONUMA GÖRE İSTEDİĞİ TAKSİYİ ONLİNE 
OLARAK GÖRÜP ÇAĞIRMA İŞLEMİNİ RAHATLIKLA 
YAPABİLMESİNİ SAĞLADIK.

ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIKLARI KONUSUN-
DA VELİLERİN ANINDA BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN 
ASP.NET PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK WEB 
ÜZERİNDEN ÇALIŞAN MESAJ ENTEGRELİ BİR OTO-
MASYON HAZIRLANDI. BU ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ 
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ , SINIF BİLGİLERİ , DERS ÖĞ-
RETMENİ BİLGİLERİ VE VELİ BİLGİLERİ TEKER TE-
KER SİSTEME YÜKLENDİ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HEKİM SATIR

FOLLOw ME

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

GEZ GÖR

Danışman Öğretmen
HEKİM SATIR

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ROBOTİK ÇA-
LIŞMALARIN DAHA YAYGIN HALE GELMESİ İÇİN VE 
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLLERİNİN ELEKT-
RONİK ALANDA DAHA ÇOK UYGULAMA ALANI 
BULMASI İÇİN BU VE BENZER PROJELER GER-
ÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK 
GÜDÜLEMİŞLERDİR. YAPILAN BU ÇİZGİ İZLEYEN 
ROBOT SAYESİNDE ÖĞRENCİLER LEHİMLEMEDEN 
TUTUN DA DAHA KOMPLİKE UYGULAMALARI KEN-
DİLERİ GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR. ARDUINO İLE 
ROBOT HAZIRLANMIŞ VE HER ADIMDA ÖĞRENCİ-
LERE REHBERLİK EDİLMİŞTİR. GEREKLİ TÜM PAR-
ÇALAR EZBERE DEĞİL NE İŞE YARADIKLARI ÖĞRE-
NİLEREK  VE UYGULANARAK MONTE EDİLMİŞTİR.

ARAKLI SAFFET ÇEBİ MESLEKİ VE TEKNİK ANA-
DOLU LİSESİNİ DAHA İYİ TANITMAK İÇİN OKUL WEB 
SAYFASINA ENTEGRE EDİLECEK 3 BOYUTLU BİR 
GEZİ ANİMASYONU HAZIRLANDI. YAPILAN ÇALIŞ-
MA İLE OKULUN NASIL BİR FİZİKİ YAPIYA SAHİP 
OLDUĞU DAHA İYİ ANLAŞILSIN DİYE TÜM AYRIN-
TILAR RESİMLENEREK PROJEYE KATILDI. BAHÇE 
DUVARLAR AĞAÇLAR GİBİ TÜM ETKİN DIŞ ORTAM 
ELEMANLARI TİTİZLİKLE ÇALIŞILDI.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ORHAN GÜMRÜKÇÜ

KİBRRİTSİZ ALEV

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

FİLLERE DİŞ MACUNUU

Danışman Öğretmen
ÖMER AŞIK

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler

MADDELERİN İÇERİĞİNİ SORGULAMAK VE BİR-
BİRLERİYLE TEPKİMELERİNİ GÖREBİLMEK.

BİR DAMLA SÜLFİRİK ASİT POTASYUM KLORAT 
VE ŞEKER KARIŞIMINA ETKİ ETTİRİLİRSE ÇOK HIZ-
LI BİR TEPKİME  GERÇEKLEŞEREK ALEV OLUŞU-
MU GÖZLENİR.

MADDELERİN YAPISINDAKİ KİMYASAL DEĞİ-
ŞİMLER LABAROTUAR ORTAMINDA GÖZLENDİ VE 
İNTERNET  ORTAMINDA GEREKLİ BİLGİLER TOP-
LANDI.

KULLANILAN MATERYALLER: KİMYASAL MAD-
DELER (POTASYUM KLORAT, TOZ ŞEKER,DERİŞİK 
SÜLFİRİK ASİT,PORSELEN KROZE,DAMLALIK)

POTASYUM KLORAT VE ŞEKER AYNI ORANDA 
OLMALIDIR.ASİDİN BİR DAMLASI KİMYASAL REAK-
SİYONU BAŞLATMAK İÇİN YETERLİDİR.

SONUÇLAR: KİMYASAL DEĞİŞİM GERÇEKLEŞE-
REK ALEV OLUŞUMU GÖZLENDİ.

ÖNERİ VE BEKLENTİLER: SÜLFİRİK ASİT KUV-
VETLİ BİR ASİT OLMASI NEDENİYLE ÇALIŞMADA 
DİKKAT EDİLMELİ, DERİYE TEMASINDAN KAÇINIL-
MALIDIR.

PERHİDROL SIVI SABUNA EKLENİR VE KARIŞIM 
POTASYUM İYODÜRLE TEPKİMEYE  SOKULURSA 
KÖPÜRME VE OLUŞAN OKSİJEN GAZI İLE KÖPÜ-
ĞÜN YUKARIYA DOĞRU ÇIKIŞI GÖZLENİR.

KİMYASAL DEĞİŞMELERLE MADDELERİN DÖ-
NÜŞÜMÜ İNTERNET ORTAMINDAN VE DERS KİTAP-
LARINDAN İNCELENEREK GEREKLİ MADDELER 
TEMİN EDİLDİ.GIDA BOYASI İLE KÖPÜĞÜN RENK-
LENDİRİLMESİ SAĞLANDI.

BEKLENEN TEPKİMELERİN GERÇEKLEŞTİĞİ 
GÖRÜLDÜ. KÖPÜK OLUŞUMU GÖZLENDİ.

YAPILAN İŞLEMDE GÖRSELLİĞİN ETKİLİ OLA-
BİLMESİ İÇİN KULLANILAN KİMYASALLARIN ORAN-
LARINA DİKKAT EDİLMELİDİR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAFER KORKMAZ

AAPROGRAMMER

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

SANAL SINIF : EDMODO

Danışman Öğretmen
CAFER KORKMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
ONur küÇük
atl11/C

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuzHaN bakırtaŞ OSmaN küÇük 

SOYUT DÜŞÜNÜLEN PROGRAMLAMAYI SOMUT 
HALE GETİRMEK VE MESLEKİ VE ORTAÖĞRETİM-
DE MOBİL PROGRAMLAMAYI GELİŞTİRMEK

DERSTE ÖĞRENİLEN KONULARIN SANAL OR-
TAMDA TEKRAR EDİLEREK DAHA KALICI HALE 
GELMESİNİ SAĞLAMAK
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATİH GÜNGÖR

KURUTMATİK

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

MİMİKCAN

Danışman Öğretmen
FATİH GÜNGÖR

Hazırlayan Öğrenciler
SerPil Demir
tl11/a

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze alemDar
tl11/a

Havanın yağmur durumuna göre çamaşırları balkon-
dan dışarı ve içeri alan bir sistem tasarlandı. Bu sistem 
için PIC programlama ve maket ev kullanıldı. Yağmuru 
algılamak için yağmur sensörü kullanıldı. Yapılan bu ça-
lışma ile soyut düşünülen programlama mantığı somut 
hale getirildi. Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenme 
gerçekleştirdikleri için edindikleri bilgiler kalıcı hale ge-
tirildi.

Günümüzde insansı robotlar yapılmaktadır. Proje-
mizde ilk olarak bir insan yüzü maketi oluşturduk. Maket 
üzerinde boyun, kaşlar, gözler ve ağız hareketli kısımlar 
uygun şekilde motorlara bağlandı. Bütün sistem PIC ve 
uygun hazırlanan yazılım ile kontrol edildi. Öğrenciler 
yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleştirdikleri için eğ-
lenceli ve öğretici bir çalışma oldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATİH GÜNGÖR

wALLROB

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

araklı Saffet Çebi 
meSleki ve tekNik aNaDOlu liSeSi

KULUÇKA MAKİNESİ

Danışman Öğretmen
NURİ SERPİN

Hazırlayan Öğrenciler
taNer karabela
tl11/a

Hazırlayan Öğrenciler
eNeS yakuPOĞlu emre müzeNNet

Robotlar dış dünyayı sensörler vasıtası ile algıla-
maktadır. Bu çalışmamızda mesafe sensörleri kulla-
nılarak etrafı algılaması sağlanmıştır. PIC kullanılarak 
algılanan veriler, hazırlanan elektronik devreler ile araç 
hareket ettirilmiştir. Etrafındaki duvarları algılayan aracı-
mız duvarlara çarpmadan zamanında hamleler yaparak 
hareket etmiştir. Öğrencilerle her aşaması hazırlanan 
proje öğrencilere soyut düşündükleri programlamayı so-
mut hale getirmiştir.

YAPAY YOLLARLA TAVUK VE ÖRDEK ÜRETMEK
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ARsin AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hatice YILMAZ SARUHAN

ALMANYA’DA Kİ MİMARİ YAPI

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE GENÇLİK

Danışman Öğretmen
Hatice YILMAZ SARUHAN

Hazırlayan Öğrenciler
yareN yatkıN aleyNa  ayaS 
meliSa GürSOy 

Hazırlayan Öğrenciler
yareN yatkıN aleyNa  ayaS 
meliSa GürSOy  

İlk olarak Almanya’da ki binaları mimari açıdan ince-
ledik.Genel olarak Belediye binaları,Kiliseler ve apart-
manlar aynı tarzda inşa ediliyor.Bizde Almanya’da ki 
Belediye binalarını,Kiliseleri ve apartmanları araştırıp 
arasından en çok bilinenleri

seçtik.Seçtiğimiz Kilise,Belediye binası ve apartma-
nı yapmak için maket yapımlarını araştırıp kendimize 
zemin hazırladık.Daha sonra edindiğimiz bilgilerle ma-
ketimizi yapmaya başladık. 

İlk önce projenin konusu belirledik.Almanya ve Tür-
kiye’yi çeşitli konulardan ele aldık.Bu konu  hakkında 
detaylı bir araştırma yaptık.Yaşlarına göre gençlerin ai-
leleriyle ilişkileri,yemek alışkanlıkları,eğlence anlayışla-
rı,spora verilen önem ve arkadaşlık ilişkileri bakımından 
detaylı bir bilgi verdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine ATALAR

ANIMALS KINGDOM

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

ARSİN İLÇESİNDE KUR’AN EĞİTİMİ

Danışman Öğretmen
Rukiyye KORKUT

Hazırlayan Öğrenciler
mete kÖmür Gamze GürSOy 
yaSemiN uStaÖmer 

Hazırlayan Öğrenciler
betül altıNtaŞ  Derya Gül 
binnur iSkeNDer

Projede çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanların aynı 
düzenek üzerinde iki farklı bölüm oluşturularak birinci 
bölüm çiftlik hayvanları 2.bölüm vahşi hayvanların bu-
lunduğu ortamdan meydana getirilir. Işıklandıran her 
hayvan kendi sesiyle kendini duyurur ve tanıtır özellik-
lerini ifade eder. Hayvanlar aleminin ilk girişini yapılır. 
Hayvanlar, ev ve ahır çiftliğe yerleştirilir.

Bu projede amacımız Arsin ilçesindeki  Kur’an-ı Ke-
rim öğretimine neden bu  kadar önem verildiğini araştır-
mak ve  Kur’an-ı Kerim öğrenimini arttırmak  için neler 
yapabileceğimizi araştırmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

ATIK YAĞLARDAN BİODİZEL ÜRETİMİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

ATIK YAĞLARDAN SABUN ELDESİ

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

Hazırlayan Öğrenciler
kebire Sude  CaN  aysel Sırtlı
 

Hazırlayan Öğrenciler
ayşegül Gül  elif Özbakır

Bu projenin amacı ; Halen kullanmakta olduğumuz  
fosil yakıtların tükenmekte olduğu ve buna bağlı   olarak 
çevreye zarar vermeyecek yeni yakıtlar  arayışı içerisi-
ne girilmiştir. Çevre açısından birçok  olumsuz etkilere 
sahip olan atık yağların sürdürü- lebilir bir enerji kaynağı 
olarak değerlendirilebile- ceği düşünülerek evlerimizde 
kullandığımız  kızartmalık atık yağlardan biyodizel elde 
etmektir.

Bu projedeki amacımız atık yağların çevreye zarar 
vermemesi ve bu atık yağları değerlendirerek kullanıla-
bilir hale getirmek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

BİR CENNET NİMETİ: ZENCEFİL

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

BİRLERLE ÇARPMA

Danışman Öğretmen
Lütfi AZAK

Hazırlayan Öğrenciler
Sinem OCak  esmanur Demir

Hazırlayan Öğrenciler
büşra kOÇ   aysun ateŞOĞlu

Bu projede amacımız yüzyıllardır tıp kitaplarında 
şifası  yazılan, fakat bizim faydalarını bilmediğimiz ve 
Kur’an-ı  Kerim’de geçen tek baharat olan zencefili ta-
nıtmak,       Sağlık için önemini açıklayarak insanımızın 
zencefili  mutfaklarında daha fazla kullanmalarını sağ-
lamak,     Kur’an ayetlerinin ruhlara olduğu gibi insan 
bedenine  de şifa dağıttığını göstermekti. Bunun için 
zencefil  hakkında bir literatür taraması yapıp hakkında 
bilgi  topladık. Hem Kur’ani bir bitki, hem Efendimizin  
sünnetinde yer alan zencefilin faydalarını irdeleyip  basit 
karışımlar hazırladık.

Projemiz çarpma işlemi yapmadan daha kolay bir 
şekilde 11, 111 veya 1111  gibi içerisinde 1 olan sayılarla 
pratik  çarpma işlemidir. Nasıl yapıldığını anlamaktır. Bu 
sayılarla aslında yapılan  çarpma değil toplama işlemi-
dir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Lütfi AZAK

CİN ÇARPMASI

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

DENİZ SUYUNUN FARKLI KONSANTRASYONLARININ 
TOHUM ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
İlknur SEZEN

Hazırlayan Öğrenciler
yağmur aliyazıCıOĞlu 

Hazırlayan Öğrenciler
Gülşah uzuNali

Türkiye’deki çarpma yöntemini  alternatif bir çarp-
ma yöntemi olan  çizgilerle çarpma işlemi nasıl yapılır.  
Çinliler yeme içmeyi bile çubuklarla  yaparken çarpma 
işleminide neden  çubuklarla yapmasınlar. İşte bu pro-
je  bu işlemin nasıl yapıldığını alternatif  bir şekilde bize 
öğretmektedir.

Günümüzde dünyanın ekolojik problemlerinin ba-
şında  küresel ısınma gelmektedir. Küresel ısınma ile 
yağışların  azalması kuraklığı meydana getirir. Bununla 
beraber  sulu tarım olumsuz etkilenir.Bu yüzden  deniz 
suyu  alternatif bir sulama kaynağı olarak sorgulana-
bilir  olmaktadır. Tuzluluk tohum çimlenmesi üzerinde   
önemli bir faktördür. Toprakta bulunan tuz  konsantras-
yonları  bitkilerin çimlenme ve gelişimleri  üzerine fark-
lı etkiler göstermektedir. Bu çalışmada  gelecekte  al-
ternatif sulama kaynağı olarak düşündüğümüz   deniz 
suyunun mercimek tohumlarının çimlenmesi   üzerine 
etkileri araştırılmıştır. Tohumlar petri kaplarına  ekilip , 
10 gün süre sonunda çimlenme yüzdeleri  hesaplanmış 
ve kök uzunlukları ölçülmüştür.  Sonuçta tohumlarının  
deniz suyunun farklı  konsantrasyonlarına farklı cevap 
verdiği gözlenmiştir. Ayrıca deniz suyuyla tohumların 
çimlenebildiği  tespit edilmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hatice YILMAZ SARUHAN

DEUTSCHE KULTUR

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

DİŞ MACUNUNU KENDİN YAP

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
berika ŞiŞmaN  ebrar kÖSeOĞlu
meryem ÖkSüz 

Hazırlayan Öğrenciler
Sibel arSlaN  burcu kOz

Almanya’nın kültürünü, yemeklerini,  turistlik yerle-
rini, eğitim sistemini, tatillerini, sporlarını ve eğlenceli  
faaliyetlerini içeren kültür dergisidir.

Doğal diş macununu yapabilmek için malzemeleri 
aldık. Bir kavanoza ozon yağı, kakao yağı, gliserin, por-
takal yağı, kaya tuzu, karbonat ve nane yağını bir çay 
kaşığı miktarında kattık ve malzemeleri karıştırdık. Bir 
süre beklettikten sonra bu macunu isteyenlere denettik. 
Macunu deneyenleri fotoğrafladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İlknur SEZEN

DOĞADAN TEKNOLOJİYE

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

DOĞAL YANARDAĞ NASIL YAPILIR?

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

Hazırlayan Öğrenciler
yaSemiN kerim SemaNur baŞ 

Hazırlayan Öğrenciler
emine kul  muhammed rıza kartal

Çevremizde gördüğümüz birçok teknolojik ürün  do-
ğadan esinlenerek 

ya da model alınarak hayatımıza girmiş ürünlerdir. 
İnsan elinin değdiği çoğu şeyde doğanın çizgileri vardır. 
Bu amaçla yaptığımız inceleme ve literatür taramaları 
sonucunda bitki ve hayvanlardan oluşan 10 canlı  türün-
den yararlanılarak üretilen teknoloji eserlerini projemiz-
de  tanıttık. 

Bu  projede  amacımız ; Potasyum  İyodür  ve  Hid-
rojen Peroksit tepkimesi ile oluşan  ısı  ve  gaz  çıkışını  
gözlemlemek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

DOĞAL YOLLARDAN ÇEVREYE ZARAR 
VERMEDEN  KUMAŞ BOYASI YAPIMI

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

DOĞANIN MATEMATİĞİ

Danışman Öğretmen
Esra BAHADIR ÖZMEN

Hazırlayan Öğrenciler
Derya Gül binnur iSkeNDer

Hazırlayan Öğrenciler
Semanur kaba  yakup baŞ
Hüseyin memiŞOĞlu 

Bu projede amacımız, çevreye zarar vermeden do-
ğal yollarla organik malzemeleri kullanarak kumaş bo-
yası elde etmek.

Arıların peteklerini yaparken seçtikleri geometrik şe-
kilde, bir sığırın canlı ağırlığında, cırcır böceği ve hava 
sıcaklığı arasında, kar tanesinde, filin yüksekliğinde, in-
sanın ayak boyunda, örümcek ağında,papatyanın dalla-
rında bir matematik bağıntısı olduğu görüldü.

SORU: Doğadaki olaylarda ve canlılarda bir mate-
matik kuralı var mıdır ? 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Seda CANBAKKAL

DÜŞÜNÜYORUM O HALDE OYNARIM?
 BEN KİMİM BEN NEYİM?

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

ELEKTROMANYETİK ALANIN BİTKİ 
ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
İlknur SEZEN

Hazırlayan Öğrenciler
merve keSkiN 

Hazırlayan Öğrenciler
ahmed Olgun ÇıNar

Bu projede amacımız  lisedeki  ve üniversite sınav-
larına çalışan öğrencilerin ve felsefeye karşı olumsuz 
tutumları yıkabilmektir. Tasarlanan Felsefe oyunu saye-
sinde öğrenciler felsefeyi eğlenerek öğrenme çabasına 
girecekler ve böylece gerek felsefe dersleri süresince 
yazılı sınavlara hazırlanırken gerekse ygs felsefe çalı-
şırken eğlenerek öğrenecekler ve felsefeyi oynayarak 
çalışacaklardır.

Oyunumuz Filozofları bulmaya yönelik Ben Kimim? 
ve görüşleri anlayışları ve kavramları ortaya çıkaran  
Ben Neyim? Sorularından oluşmaktadır? Bilgileri içeren 
oyun kartları sayesinde bigiler yarışanlara teker teker 
sorularak oyun basamaklarında ilerlemeleri sağlana-
caktır. Her bir basamakta ben kimim ve ben neyim so-
rularıyla farklı filozofları ve farklı anlayış ve kavramları 
kendilerine bilgi kartlarında sunulan bilgilerden yola çı-
karak  bir kum saati süresince  bulmaya çalışacaklardır. 
Verilen her doğru cevapta basamak basamak ilerleye-
cekler ve sonuca ilk ulaşan kazanacaktır. 

Bu projede evimizde 2 adet akıllı cep telefonlu, bilgi-
sayar ve kablosuz modem kaynaklarından oluşturduğu-
muz  elektromanyetik alanın tohum çimlenmesi ve ge-
lişmesi üzerindeki etkileri incelendi. Bu amaçla mısır ve 
fasülye tohumları kullanılarak hem deney hem de kont-
rol grupları oluşturuldu. Öncelikle tohumların çimlenme 
i ve daha sonra büyüme süreçleri gözlemlendi. Sonuçta 
mısır ve fasulye tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi 
üzerinde elektromanyetik alanın etkilerinin olduğu tespit 
edildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Murat KALYONCU

HANOİ KULELERİNİN 
PROBLEM ÇÖZMEYE KATKISI

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

HAZIR GIDALARIN SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

Hazırlayan Öğrenciler
tolga ŞimŞek   ramazan Şebelek
yunus emre ayaN  

Hazırlayan Öğrenciler
buse kÖSe  Hilal tiryaki 

Diskleri direklere taşırken her hamlede bir  disk taşı-
nabilir, hiçbir disk kendisinden küçük bir  diskin üstüne 
koyulamaz HİPOTEZ: Hanoi Kuleleri sayesinde prob-
lem  çözme becerisi gelişir

Okul kantininde satılan ürünlerin içeriğindeki katkı 
maddelerinin sağlığımız açısından zararı olup olmadı-
ğını araştırdık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Rukiyye KORKUT

HZ. MUHAMMED’İN HAYATININ 
ÜÇ BOYUTLU GÖSTERİMİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

IŞIKLARLA  MADENLERİN DAĞILIŞINI ÖĞRE-
NELİM  

Danışman Öğretmen
Emine BÜLBÜL ATALAR

Hazırlayan Öğrenciler
behran GürSOy Gülnihal baŞ 
Dilara kara

Hazırlayan Öğrenciler
burcu kOz

Bu projede amacımız Peygamber  Efendimiz’in ha-
yatını, yaşadığı  çevreyi ve dönemi elimizdeki  imkanlar-
la üç boyutlu şekilde  anlatılması.

Konu ile ilgili literatür araştırması yapıp,  gerekli  bil-
gileri topladık. Kullanılacak malzemeleri  belirleyerek 
harita çizimini ve boyamasını yaptık.  Üzerine led lam-
balarını yerleştirerek elektirik  donanımını tamamladık. 
Üzerinde gerçekleş- tirdiğimiz birkaç işlemle çalışmamı-
za son halini  verdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine ATALAR

JOBS
 RİSKY-NOT RİSKY

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

KARA HABBE

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Didem ÖzDemir Hilal ÖrNek
kübra Nur emir

Hazırlayan Öğrenciler
metehan yılDırım 
Cem ŞaHiN

Proje meslekleri tanıma riskli ve riski olmayan, zor 
ve kolay meslekler.Bir iş merkezi maketi üzerinde oluş-
turulan her bir bölümüne farklı bir meslek figürü yerleş-
tirildi.Meslek figürleri tam olarak mesleğe uygun ünifor-
ma ve aksesuarlarıyla tamamlandı.Elektrikli düzenekte 
bulunan buton yardımıyla ışıklandırıldı,her bir meslek 
kendini tanıma amacıyla seslendirilerek tanıtımı yapıldı.

Ders öğretmenimizin desteğiyle önce proje konumu-
zu belirledik.  Peygamber Efendimizin(S.A.S) çörek otu 
hakkındaki hadislerini bulduk.  Bu hadislerin güvenilir 
altı önemli hadis kitabında geçtiklerini öğrendik.  Çörek 
otuyla alakalı araştırmalar yaptık. Bitkinin biyolojik tanı-
tımını yaptık.  Tohumları ve yağının faydalarını araştır-
dık. Çörek otunun resimlerini bularak  projemize ekledik. 
Çörek otu ve balın mucizevi karışımını hazırladık.  Son 
olarak çörek otunun üç halini ( tohum, toz ve yağ) de 
hazırlayarak projemizi  tamamladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

KUR’AN-I KERİM’DEKİ BESİNLER VE ŞİFA

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

KURAN-I KERİM RAHMETTİR

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Sakine ŞaHiN 
rumeysa Nur yılmaz 

Hazırlayan Öğrenciler
Semanur baŞ 
yasemin kerim 

Bu projede Kur’an-ı Kerim’de geçen besinleri tes-
bit ettik.  İlgili ayetleri bulduk.  Bu besinlerin faydalarını 
araştırdık. Somut halde sunmak için küçük numuneler 
hazırladık.

Kuran-ı Kerim’in bitkiler üzerinde etkisini göstermek 
için  deney hazırladık . Kuran –ı Kerim dinleyerek ye-
tişen ve Kuran dinlemeden yetisen bitkiler arasındaki 
farkı göstermek istedik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Seda CANBAKKAL

LİSE DÜZEYİNDE ERGENLERİN BOŞ ZAMAN 
ALGISI 

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
ayşegül Halim feride SezGiN
zafer murat 

Hazırlayan Öğrenciler

Bu projede lise düzeyinde ergenlerin boş zaman 
algısını ölçmek ve boş zamanlarını etkili verimli kulla-
nabilme derecelerini ortaya çıkarabilmek adına Arsin 
Anadolu Lisesi öğrencilerinden örneklem olarak  farklı 
sınıf düzeylerinden oluşan  221 kişilik bir öğrenci grubu 
seçilmiştir. Toplamda 26 sorudan  oluşan ve ders okul 
dışı zamanlarda yapabilecekleri etkinlikleri ölçmeye 
yönelik bir anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette kız 
ve erkeklerin verdiği cevaplardan yola çıkarak aynı dü-
zeydeki farklı cinsiyettlerden sonuçlar elde edilmiştir. Bu 
amaçla farklı sınıf düzeylerinde ergen diye tabir ettiği-
miz liseli gençlerin kız ve erkek gruplarca araştırılarak 
ders dışı süreç diye adlandırdğımız boş zamanlarını ne 
şekilde değerlendirdikleri  oluşturulan sorularla ortaya 
çıkarılmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Seda CANBAKKAL

LİSE ÖĞRENCİLERİ VE KOPYA  PROBLEMİ ÜZERİ-
NE SOSYAL BİR DENEY  ARSİN ANADOLU LİSESİ 

ÖRNEĞİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİ KIRMAK
 İÇİN OYUN ZAMANI

Danışman Öğretmen
Murat KALYONCU

Hazırlayan Öğrenciler
recep furkan Pulat  murat yeşilyurt
alperen baydar

Hazırlayan Öğrenciler
tolga ŞimŞek   ramazan Şebelek
yunus emre ayaN  

 Bu projede lise düzeyindeki Öğrencilerin bir alış-
kanlık haline getirdiği ve okullarda problem teşkil eden 
kopya olaylarına dikkati çekmek adına sosyal bir deney 
planlanmıştır. Oluşturulan sosyal deney düzeneği şu şe-
kildedir:

 Felsefe öğretmeni Seda ŞEKER tüm 11. Sınıf öğ-
rencilerine verilen tarihte Felsefe performans sınavı 
yapacağını duyurmuştur. Proje görevlilerinden Furkan  
Murat Alperen adlı öğrenciler sınıf arkadaşlarına Seda 
hocanın performans sınavı kağıdını bi şekilde tesadü-
fen ele geçirdiklerini ve istedikleri takdirde kendilerine 
birer kopyasını telefonlarıyla fotoğraflayabilecekleri-
ni bildirmişerdir. 40 kişilik farklı başarı düzeyine sahip 
öğrencilere sunulan bu teklif karşısında öğrencilerden 
39’u ele geçirilen sınav kağıdını fotoğraflayarak soruları 
istediklerini belirtmişlerdir. Bu tepkileri proje görevlileri 
tarafından gizli bir şekilde resmedilerek kanıtlanmıştır. 

Yarışmacı, çarkın döndürülmesiyle gelen  seviyeye 
uygun soruları verilen sürede cevaplamaya  çalışır
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Lütfi AZAK

PICK TEOREMİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

SANTA - YIKILAN ŞEHİR

Danışman Öğretmen
Derya GÜRBÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
buse kÖSe - beyza Selim

Hazırlayan Öğrenciler
kerem kalyON r.furkaN Pulat
iHSaN ŞaHiN

1899’da George Pick tarafından  keşfedilmiştir. 
Önemli bir teorem olarak  günümüze kadar gelmiştir. 
Bu teorem  düzgün olmayan şekillerin alan hesabını  
kolaylaştırmaktadır. Örneğin düzgün  olmayan bir dik-
dörtgenin alanını bulurken dışarıdaki çivilerin sayısı artı  
içindeki çivilerin yarısı toplanarak alan  hesabı bulunur.

1)Santa harabeleri ;Gümüşhane ili ile Trabzon’un 
Arsin ve Araklı ilçeleri sınırının kesişme nok- tasında 
bulunmaktadır.   2)Bölgedeki ilk yerleşmeler Ortaçağda 
gözükse de daha eski olması kuvvetle muhtemeldir.   3)
Bölge Fatih SultanMehmet’in Trabzon’u fethetmesi ile 
Osman- lı egemenliğine girmiştir.   4)Bölgenin Ortodox 
Rum halkı 1923 nüfus mübadelesi ile Yuna- nistan’a göç 
etmiştir.   5)Bölge hazine arayıcıları ve doğa olayları ne-
deniyle tahribata uğrayarak günümüze  ulaşabilmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mihriban AYVAZ

ISIRGAN OTUNUN ÖZ SUYUNUN 
BİTKİ GELİŞİMİNE ETKİSİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

SOYUMU TANIYORUM    

Danışman Öğretmen
Derya GÜRBÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
Halitcan akbulut 
abdullah DemirÖz

Hazırlayan Öğrenciler
Sinem kOÇ
Dilara kara

Bu projede amacımız ısırgan otu öz suyunun otsu  
bitkilerde kök gelişimine etkisinin gözlenmesi.

1)Ailemizle birlikte nüfus müdürlüğüne gidip aile kü-
tüğü bilgilerimizi edindik.      2)Bir kaç kuşak öncesini 
aldığımız belgelerden ve aile büyüklerimizden öğrenip 
tespit ettik.       3)Bir ağaç oluşturup üzerine elmalar ya-
pıştırıp, her bir elmayı bir birey olarak düşündük.       4)
Bu çalışma esnasında fotoğraflarımızı çekip çalışmamı-
zı belgeledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine ATALAR

SPEAKING PUPPETS 
PHYSICAL APPEARANCE / PERSONALITY QU-

ALITIES 

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

ŞAHİDE

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
merve Nur uSta murat kOl

Hazırlayan Öğrenciler
feride SezGiN  merve kılıÇ 

Hazırlanan elektronik(ışıklı) bir çark üzerinde dönen 
kuklaların kendilerini kişisel ve fiziksel olarak tanıtımı ve 
buton yardımıyla ifade etmesidir.

Sülüklü mezarlığına gittik. Mezar taşlarındaki  ya-
zıları karbon kâğıdıyla eskiz kâğıtlarına geçtik.  Mezar 
taşlarının fotoğraflarını çektik. Taşlar  üzerindeki yazıla-
rın günümüz Türkçe karşılıklarını  bulduk. Tarihi mezar 
taşlarıyla ilgili araştırma  yaptık. İlgili kitaplardan yarar-
landık. Ders hoca- mızın katkılarıyla bir mezar taşı pro-
totipi hazırladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Şeyma BAĞÇİÇEK

TABELALARIMIZDAKİ KİRLİLİK

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

TARIM ÜRÜNLERİMİZ

Danışman Öğretmen
Emine BÜLBÜL ATALAR

Hazırlayan Öğrenciler
Nur Sena ŞaHiN  Hatice ateŞ
büşra Nur uyar

Hazırlayan Öğrenciler
emine bekar

Yaşadığımız çevrede bulunan işyeri  tabelalarında 
kullanılan yabancı dil  kökenli kelimeleri tespit ettik ve  
yaygınlığını gözlemledik.

Öncelikle bir literatür araştırması yapıldı. Gerekli 
malzemeler alındı.  Harita çizimi ve boyaması yapıldık-
tan sonra malzemeler üzerine  yerleştirilerek tarım ürün-
lerinin dağılışın göstermiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İlknur SEZEN

TRABZON YÖRESİNDE YETİŞEN 
ŞİFALI BİTKİLER

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

TRABZON’DA KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ 
MESLEKLER

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Semanur turGut  zehranur akÇay

Hazırlayan Öğrenciler
Neslihan DemirCi  Şüheda bektaŞ

Yöremizde özellikle halk arasında kullanılan bu bitki-
leri  tanıtarak, ekonomik açıdan ne derece faydalı olaca-
ğı i lerideki çalışmalarda elde edilecek bulgularla ortaya  
çıkacaktır.Ancak bu bitkileri bilinçsizce kullanmak yarar- 
dan çok zarar sağlayabilir.Bu nedenle çalışmamızda yer  
alan bitkilerin ne tür olumsuz etkiler yapabileceğini  lite-
ratürlere dayanarak belirttik.

Trabzon şehri ile özdeşleşmiş ve kaybolmaya  yüz 
tutmuş meslekler tesbit edilip yerlerinde ziyaret  edildi. 
Meslek erbabları ve eserleri fotoğraflandı.  Trabzon Ti-
caret Odası ziyaret edilerek çalışmaları  hakkında bilgi 
alındı.



69

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Elif GÖKÇE

TRABZON’UN YAŞAYAN DEĞERLERİNDEN 
NAZAN BEKİROĞLU ÖĞRENCİLER TARAFINDAN 

NE KADAR TANINIYOR?

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

TÜRKİYE’DE Kİ MADENLERİ  VE  
KULLANIM ALANLARINI ÖĞRENELİM

Danışman Öğretmen
Emine BÜLBÜL ATALAR

Hazırlayan Öğrenciler
Hazal uzuN  Serhat yılDız
Seher biriNCi  binnur iSkeNDer

Hazırlayan Öğrenciler
Hazal uzuN   Hesna keSkiN

Okulda yapılan okuma saatlerinde ve kitap sohbet-
lerinde öğrencilerin popüler kitaplara yöneldikleri kendi 
değerlerini yani Trabzon yazarlarını tanımadıkları tespit 
edildi. Bu problemden hareketle Trabzon’un yaşayan 
değerlerinden olan, son dönemlerde edebiyat çevrele-
rinde öne çıkan eserleriyle gündemde olan Nazan Be-
kiroğlu ile ilgili öğrencilere anket uygulayarak  Nazan 
Bekiroğlu’nun tanırlılığı tespit edilmeye çalışıldı.

Maden örnekleri için MTA’dan gün belirledik.Oraya 
gidip  yetkilinin elinde olan maden örneklerinden aldık.
Daha  sonra aldığımız madenlerle ilgili nerede çıkarıl-
dıklarından  ve günümüzde hangi eşyaların yapımında 
kullanıldığına  dair geniş kapsamlı araştırma yaptık. 
Türkiye İdari  Haritasını, üzerin e madenleri yerleştirmek 
üzere  hazırladık. Elimizdeki madenleri en çok çıkarıldı-
ğı  yerlere yerleştirdik. En son ise madenlerden yapı-
lan  eşyaların görsellerini hazırlayarak sunulacak hale 
getirdik.



70

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine BÜLBÜL ATALAR

TÜRKİYE’DEKİ MESKEN TİPLERİ

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

UNUTULAN TIBB-I NEBİ: HACAMAT

Danışman Öğretmen
Sevil TEKİNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
meltem uzuN  yasemin kOz

Hazırlayan Öğrenciler
emirhan kalfa  barış aSlaN

Konu ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak ilgili yazı 
ve görseller oluşturuldu. Görüldü ki Türkiye’de en ilkel  
saz meskenden en modern gökdelenlere kadar çok  çe-
şitli mesken tipleri bulunur. Mesken tiplerini çevre- den 
sağlanan yapı malzemesi, ekonomik durum, sos- yal ve 
kültürel gelenekler ile teknolojik birikim  tayin etmektedir. 
Ancak coğrafi çevreye en iyi  uyan, başka kelimelerle 
bulundukları çevrenin  coğrafi potansiyelini en iyi yansı-
tan meskenler  daha ziyade köy ve kasaba meskenleri-
dir. Bu mesken  tiplerini daha iyi yansıtmak için maketle-
rini yaparak  hedefimize ulaştık.

Hastalık durumunda vücudun belli bölgelerinden 
kan alınmasına  hacamat denir. Hacamat önemli bir 
sünnettir. Hacamatı destekleyen  yaklaşık ikiyüz elli 
hadis vardır. Tarihte hacamatı tedavi amaçlı kullanan  
başka medeniyetler de olmuştur. Modern tıbba bir alter-
natiftir. Yan  etkisi yoktur.  Hicri takvimin belli günlerinde 
yapılırsa faydası artar.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine BÜLBÜL ATALAR

ÜLKEMİZDE AKARSULARIN OLUŞTURDUĞU ŞEKİL-
LERİ MAKETLERLE TANIYALIM

arSiN aNaDOlu liSeSi arSiN aNaDOlu liSeSi

VİTAMİNLİ KREM

Danışman Öğretmen
İlknur SEZEN

Hazırlayan Öğrenciler
elifHaN SuNGur berNa Nur ŞimŞek

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyra Hazal ŞaHiN

Ülkemizde akarsuların oluşturduğu şekilleri en etkili 
bir şekilde öğrenebilmek için  gerekli araştırmaları yapa-
rak ilgili yazı ve görseller oluşturuldu. Üç boyutlu göste-
rebilmek için gerekli  malzemeler belirlenerek çalışma-
lara başlandı. Akarsuların oluşturduğu  şekiller macun 
ve diğer malzemelerle maketleri yapıldı.  Boyayarak 
gerçek bir görünüm verilmeye çalışıldı.

C vitamini cildimiz için çok önemli vitaminlerden biri-
dir. C vitamini ciltteki renk düzensizliklerini giderir ve de-
riyi sıkılaştıran protein olan kollajenin sentezi hızlandırır. 
Meyveler de C vitamini açısından zengin içeriğe sahip 
bitkisel kaynaklardır. Projemizde  bazı meyvelerden C 
vitamin içeren kremler elde ettik.    Bu projede amacı-
mız bitkisel kaynaklı, C vitaminli, ekonomik krem elde 
etmektir. Bitkisel içerikli kremleri evde kolayca temin 
edeceğimiz malzemelerle yapabiliriz. Böylece içeriğini 
bildiğimiz, emin olduğumuz kremleri cildimiz için hazır-
layabiliriz. Projemizde kivi, çilek ve muz meyvelerini ana 
madde olarak kullanıp       kremler hazırladık.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Şeyma BAĞÇİÇEK

wORD MATCH GAME

arSiN aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
yunus emre erOĞlu   Sadullah tOPal 
Hüseyin yılmaz 

Çeşitli konu başlıklarında görsellerle  desteklenmiş 
kelime kartlarını bir  eşleştirme oyununa dönüştürerek  
kelime öğrenimini daha eğlenceli  bir hale getirip kolay-
laştırmaktır.
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ARsin mesleki ve teknik eĞitim meRkeZi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY KESKİN

AÇIK HAVA BASINCININ ETKİLERİ

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

ÇOCUKLARI ALERJİ YAPAN NE ?

Danışman Öğretmen
MERVE KILIÇARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
akıN kaya-9
ali baŞ-9

Hazırlayan Öğrenciler
irem HaCıHaSaNOĞlu-10
baHar ayDıN-10

Projenin amacı açık hava basıncının sıvılar ve gaz-
lar üzerindeki etkisini fark edebilme.Bunun için mum,-
su,gıda boyası,mezur  ve bir düz tepsi yada cam tepsi 
ile kurulan düzenekte mum yakılıp su ile doldurulan tep-
sinin içine konur. Mum mezur ile kapatılır. Açık hava ba-
sıncının etkisi ile mum mezur içerisinde yükselir. Isınan 
havanın bir kısmı kabın iç basıncının artmasıyla dışarı 
kaçar ve kaptaki hava miktarı azalır. Azalan hava mik-
tarı kadar su hava basıncının etkisiyle kabın içine dolar. 
Kabın içindeki oksijen tamamen yanıp bitince ortamda 
co2 artar ve gazın sıcaklığı azalır. Dolayısıyla kabın iç 
basıncı düşer. Hava basıncı tekrar dengeyi sağlamak 
için kap içindeki sıvının miktarını yükseltir.Öğrenciler ta-
rafından açık hava basıncının sayesinde günlük yaşam-
da kullandığımız pek çok araç ve aygıt bulunduğunun 
farkına varıldı.

Bebeklerin sindirim sistemleri tam olarak gelişmediği 
için onları, yormayacak besinler vermek çok önemlidir. 
Bağışıklık sisteminin geliştiği ve aynı zaman da  zihinsel 
gelişimin de hızlı olduğu bu dönemde hangi besinlerin 
alerjik yapıda olduğu araştırıldı.araştırmamız sonucun-
da 0-1yaş grubunu etkileyen [alerji yapan] besinleri bul-
duk ve bu besinlerin  zararını aza indirebilmek için neler 
yapılabileceğini öğrendik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞEYMA HALDIZ

“ALTIN” GİBİ “ORAN”

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

ATIK MADDELERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Danışman Öğretmen
ÖZLEM İSHAK

Hazırlayan Öğrenciler
mıSra kerim-11
irem yavuz-11

Hazırlayan Öğrenciler
Sema Özbakır-10

Amaç: Fibonacci dizisinin ve altın oranın gizli dün-
yasını keşfetmek

Özet: Fibonacci dizisini ve altın oranı her yönüyle 
kullanıldığı alanlarda bulduk, gördük ve keşfettik.Hazır-
ladığımız tavşan problemi posteriyle öğrencilerde Fibo-
nacci dizisinin terimlerinin hangi kurala göre dizildiğinin 
görselleştirilerek kavratılabileceği görülmüştür.

Amaç: Doğadaki hiçbir atık maddenin gereksiz ol-
madığının ve geri dönüştürülebileceğinin gösterilmesi

Özet: Kullanılan pet şişelerin ve kutuların kulanılabi-
lir malzeme olarak tasarlandı

En çok kullanılan pet şişeler ve teneke kutularının ne 
şekilde dönüştürülebileceğini gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Seval Bulut

BİL-BUL-YAP

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

BİLGİSAYAR VE İNTERNET BAĞIMLILIĞINI 
FARKET

Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN KORKMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkDeNiz uSta-9

Hazırlayan Öğrenciler
ilkaN turGut-10

Amaç: matematiği eğlenceli hale getirerek istenilen 
bir konunun ya da dersin pekiştirilmesi için yapılmıştır.

BİL-BUL-YAP oyununun öğrenciler için istenilen 
ders veya konuda kalıcı öğrenme sağlanması amacıy-
la kullanılabileceğini gördük. Oyun olması sebebiyle de 
öğrencileri daha aktif kılacağını ve öğrenme konusunda 
pekiştireceğini düşünüyoruz.

Amaç: bilgisayar ve internet bağımlılığı hakkında 
farkındalık yaratmak ve bağımlılığa karşı arkadaşlarımı-
za, ailelere 

Öneriler sunmak
Bilgisayar ve internet bağımlılığının günümüzün en 

önemli sorunlardan birisi olduğunu düşünerek; bilgisa-
yar ve internet bağımlılığının nedenleri ve çözümlerini  
araştırdık.yapılan anket sonucunda okulumuzda bilgisa-
yar ve internet bağımlılığının % 45,6 olarak belirledik.bu 
oranın büyüklüğünü görmezden gelemezdik. Bu alanda 
yapılan araştırmalardan faydalanarak bir çalışma hazır-
ladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL  TURGUT

ÇARKLA EĞLENCELİ İNGİLİZCE

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

DOĞAL DİŞ MACUNU

Danışman Öğretmen
MERVE KILIÇARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
SemaNur yılDız-10 GülDeN ayDıN-10 
ÖzGe kalkaN-10

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur ayDıN-10      Özlem ÖzDemir-10
Nuriye keSkiN-10 

Öğrencilerimizin ingilizce dersine olan önyargılarını 
kırmak ve diğer derslerdeki olumsuz enerjilerini azalt-
mak amacıyla dersin eğlenceli işlenmesi amaçlanmıştır.

Sınıfta yaptığımız proje çarkımızla eğlencli dakikalar 
yaşadık.öğrencilerimiz okunan metinlerdeki kelimelere 
iyice aşina olarak ingilizce kelime dağarcıklarının gelişti-
ğini belirttiler.karşılıklı iletişim kurarak daha çok kelimeyi 
daha keyifli şekilde öğrendiklerini söyeledir.çarkımız eğ-
lenceli dakikalar yaşamamızı  sağladı.

Günlük hayatta kullandığımız diş macunlarının içe-
risindeki bulunan sodyum florürün zararlarını araştırdık. 
Daha sonra  doğal diş macunları yapmaya karar verdik. 
İçeriğinde hangi malzemelerin olması gerektiğini araş-
tırıp, uygun malzemeleri aldık ve diş macunu yapımı 
aşamasına başladık. Deney sonrasında aslında katkı 
maddesizde doğal yağlar kullanılarakta diş macununun 
yapıldığını ve yapılan macunun da  dişlere zarar verme-
diği ,çizmediğide görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CENGİZ TUYLU

EL YAPIMI KLİMA

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

GÖNÜL BAHÇESİ

Danışman Öğretmen
BERAT KUL

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet ali aktaŞ-10 erHaN DOkuz 10 
yuNuS emre Çakır-10

Hazırlayan Öğrenciler
GülCaN ÇiN-11
baHar yılmaz-11

Amacımız Basit aletlerle evde serinlememizi sağla-
yacak bir klima yapmak.bunun alternatif  çözüm yolları 
aramaya başladık.araştırma ve tasarlama aşamasından 
sonra gerekli olan fan,PVC boru dirsekleri,strafor buz 
kutusu,testere,tutkal ve tabancası alarak projemizi yap-
tık.yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile evde serinlemek için 
kullanabileceğimiz basit bir klima düzeneği elde ettik

Özet  ;Türk Edebiyatının Tanınmış Şairlerini Görsel-
leştirerek Öğrencilerin Kolayca Ulaşabileceği Şekilde 
Tasarladık. Proje Şu Aşamalardan Oluşmuştur:

1- Tahtalardan Çerçeve Yapıldı.
2- Çerçeveler Cilalanıp Görsellik İçin Keten İp 

Kullanıldı.
3- Şairlerin Hayatları, Eserlerinden Örnekler Bu-

lunarak 
Çerçevelere İliştirildi.
4- Çerçeveler Duvara Asıldı. 
Amaç ;Öğrencilere Şairlerle İlgili Bilgiler Sunarak 

Onların Şiirlerinden Örnekler Vermek Suretiyle Türk 
Edebiyatının Önemli Şairlerini Tanıtmak.



79

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL  TURGUT

OKUL ÖNCESİ GÜLEN YÜZLER

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

GÜNÜMÜZDE KULLANILAN KELİMELERİN 
KÖKENLERİ

Danışman Öğretmen
ABDULLAH ÖZBAKIR

Hazırlayan Öğrenciler
meryem iNCe-10
beyza SÖylemez-10

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze maNDıralı-11
büŞra NaS-11

Okul öncesindeki çocukların görsel zekalarının ka-
lıcılığını kullanarak ingilizceye olan ilgilerini arttıkmak 
amaçlanmıştır.

Okul  öncesi eğitimde yazı ve görsel destekli eği-
tim yapılması.öğrencilerimizle sınıfta etkinliğimiz yaptık. 
Öğrencilerimize daha önceden öğretmiş olduğumuzun 
insan yüz ifadeleri terimlerini yazı harflermizle göstere-
rek öğrencinin uygun yüz ifadesini oluşturmasını bek-
ledik ve çok eğlendik.öğrencilere kimi zaman yardım 
ederek özgüvenlerinin kuvvetlenmesine yardımcı olduk.

Günümüzde Türkçenin kötü kullanımına dikkat çek-
mek amacıyla başladığımız projemizde Türkçe kelime-
lerin kökenlerini inceledik.

İnsanların Türkçemizi çok iyi bilmediğini, araştırıl-
madığı için Türkçe kullanımının gitgide kötüleştiği tes-
pit edildi. Bu araştırma ile dilimizin kökeni ve Türkçenin 
doğru ve düzgün kullanımına dikkat çekmiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Zeki SELİM

HEM KARADA HEM DE SUDA GİDEN ARABA

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

HEPİMİZ GEÇTİK BU YOLLARDAN

Danışman Öğretmen
FATMA ALKAN

Hazırlayan Öğrenciler
eyüPHaN ŞaHiN-9 DOĞukaN ŞaHiN-9

Hazırlayan Öğrenciler
aynur albayrak-11 Hilal SÖylemez-11
NurCaN akÇay-11 

Amaç: bu projedeki amacımız insanlara deniz ula-
şımında yardımcı olmak için bir araç tasarlamak. Ara-
cın en büyük özelliği hem karada hem suda gitmesidir. 
Arabanın diğer özellikleri hem masrafsız hem daha hızlı 
araç olmasıdır. Ayrıca pervanelerle hareket ettiği için 
doğaya da zarar vermez, temiz bir çevre oluşturur.    

Özet: arabaya başlamak için öncelikle arabanın 
şeklini tasarladık. Sonrada arabanın şeklini kesip yapış-
tırdık.Son olarak süslemelerini yaptıktan sonra arabayı 
suda denedik ve başarılı olduk.projede sonuç olarak 
prototip bir araç -denizde ve karada giden araba- elde 
ettik. Araba hem tasarruflu hemde hızlı bir ulaşım aracı. 
Arabada takıldığımız yer arabayı suya koyduğumuzda 
terazide değildi suda giderken devriliyordu. Bu yüzden 
yandan ayaklar koyup dengede kalmasını sağladık. 
Böyle bir aracın özellikle ambulanslarda kullanılmasının 
çok yararlı olacağını düşündük.

Öncelikle çocuk gelişimi öğrencileriyle yaptığımız 
anketler sonucu en çok anlamakta zorlanılan bölüm 
ders konularını tespit ettik.Anne karnındaki 9 aylık ev-
renin çok iyi anlaşılmadığını gördük. Çözüm olarak bu 
evrelerin maketlerle somutlaştırmayı düşündük. 

Öncelikle bebeğin anne karnındaki gelişimi araştırıl-
dı.veriler toplandıktan sonra 1-Köpükten dairesel şekil-
lerde kalıp çıkartıldı.

2-Kalıpların üzerine anne karnındaki bebek figürleri 
çizildi.

3-Kesilen bebek figürleri alçılandı ve boyandı.
4-Silikon ve mısır nişastasından anne rahmi yapıldı.
5-Yapılan bebekler büyüme evrelerine göre  sıralan-

dı.
Anne karnındaki 9 aylık dönemi maketlerle somut 

hale getirdik. Yaptığımız materyaller bu dönemleri anla-
mayı  ve kavramayı kolaylaştırdığını gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY KESKİN

KAYE ETKİSİ

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

KONUŞTURAN KÜP

Danışman Öğretmen
FATMA ALKAN

Hazırlayan Öğrenciler
NeŞe HOruz-9 Özlem tOPuz-9 Hazırlayan Öğrenciler

fatmaNur kaba-11 NeSliHaN ÖkSüz-11

Şampuan,ketçap, sıvı deterjan gibi yarı akışkan 
maddelerin akışkanlık özelliklerini incelemek. Bunun 
için sıvı deterjan ve şampuan konulmuş iki ayırma hunisi 
20 cm yükseklikten dikiş ipliği kalınlığında akacak şekil-
de düzenek kurulur. Bu yarı akışkanların yere düştükleri 
anda suyun üzerinde sektirilen taş gibi sekme hareketi 
yaptıkları gözlemlenir.Yaptığımız deneyler sonucun-
da bu tür akışkanların düştüğü yerde önce bir çöküntü 
oluşturdukları daha sonra ise yukarıya doğru fırlayarak 
hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Ancak bu olayın çok 
kısa bir zamanda gerçekleştiği için gözlemlenebilmesi 
için çok dikkatli bakılması gerektiği

Okul öncesinde Türkçeyi doğru ve düzgün kul-
lanmayı destekleyecek materyallerin eksikliğini tespit 
ederek projeye basladık. Piyasadaki  oyuncakları ince-
ledik. Ardından materyal geliştirmek için fikirler ürettik. 
Son olarak  keçeyle küp oluşturduk ve keçenin etrafına  
yine  keçelerden farklı hayvanlar yapıştıracak biçimde 
kübü tamamladık. Tamamlanan kübün etrafına yapıştır-
mak için yine keçelerden 20 adet hayvan figürü yaptık.
Böylelikle grupla oynanabilecek bir dil gelişimi oyunca-
ğı elde ettik. sınıf içinden bir öğrenci seçiliyor arkasını 
dönüp üzerinde hayvan resimleri olan kübü arkadaşla-
rının görmeyeceği bir yerde atıyor. çıkan hayvanın is-
mini söylemden,hayvanın nerede yaşadığını, nasıl ses 
çıkardığını anlatarak arkadaşlarının hayvanı bulmasına 
yardımcı oluyor. Oyuncağı 30 okul öncesi öğrencisinde 
uygulayarak öğrencilerin oyuncağa ilgisini ve oyucağın  
amacına uygunluğunu görmek istedik. çocukların hepsi 
eğlenerek oyuna katıldı .Oyunu farklı şekillerde oynama 
şansı bulduk
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN GÜMÜŞ

KUŞ DOYURAN YEMMATİK

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

MATEMATİĞİN DOĞASI

Danışman Öğretmen
SEVAL BULUT

Hazırlayan Öğrenciler
eyüPHaN ŞaHiN-9 DOĞukaN uzuN-9 Hazırlayan Öğrenciler

elif GüNbeyaz-9 büŞra Gür-9

Bu maket ile sosyal sorumluluk bilinci oluşturulma-
sına dikkat çekilmiştir.tasarım ve uygulamaya geçirmek 
ve geliştirilerek gerçek hayatta kullanılabileceği gösteril-
miştir.Aynı zamanda uygulanabilirliği, öğrenciler tarafın-
dan da test edilebileceği için akıl yürütme ve uygulama 
yönünden fayda sağlayacağı düşünülmüştür.. Projemiz-
de yaptığımız makette kar yağışının olduğu durumlar-
da karın yaptığı baskıyla raylı sistem çalışıyor ve yem 
kutusu açılıyor. Böylelikle kış günlerinde hayvanlar aç 
kalmıyor. Sosyal sorumluluk ve çevre duyarlılığını artır-
mak amacıyla yaban hayatını korumaya yönelik hayata 
geçirilen bir projedir.

Amaç: öğrencilerin doğa içindeki matematiği keşfet-
melerini sağlamak

Özet: canlı ve cansız varlıklarda matematiği keşfet-
mek adına yaşadıkları ortamlar, biyolojik yapıları, ya-
şam stilleri incelendi.

Öğrencilerin derslerde sadece üzerinde durduğu 
matematiğin aslında uygulamasının doğada olduğunu 
ve canlıların da bunu içgüdüsel olarak kullandığını gör-
dük. Bu araştırmaların matematiğe bakış açılarını de-
ğiştireceğinin düşünüyoruz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞEYMA HALDIZ

PİSAGOR MAKETİ

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

MEYVELERİN RENKLERİ VE SAĞLIĞIMIZA 
ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
AYSUN ASAN

Hazırlayan Öğrenciler
HüSeyiN kemal GeNÇ-9

Hazırlayan Öğrenciler
zerriN Gümrük  -9 SevDa Özer    -9

Amaç: pisagor teoreminin ispatlarından birini geniş-
leterek, pisagor teoremini görselleştirmek adına sunum 
hazırlandı.

Özet: yunanlı matematikçi pisagor?un adıyla anı-
lan pisagor bağıntısında bir dik üçgende dik kenarların 
uzunluklarının karelerinin toplamı, hipotenüs uzunluğu-
nun karesine eşittir. Bu ispatı anlatan bir maket oluş-
turduk.bu maket ile öğrenciler için eğlenceli ve akılda 
kalıcı öğrenme gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Aynı 
zamanda uygulanabilirliği, öğrenciler tarafından da test 
edilebileceği için akıl yürütme yönünden fayda sağlaya-
cağını amaçlamaktayız.

Meyve ve sebzelerin renklerinin sağlığımıza etkileri
Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin içerisinde 

bulunan renk veren pigmentlerin sağlığımıza etkilerini 
araştırdık.yediğimiz gıdaların sadece vitamin ve besin 
değerlerinin değil renklerinin de bir anlam taşıdığını 
farkettik. Yaptığımız çalışmalarla sarı rengin güzelliğe, 
kırmızı

Rengin kalp sağlığına, yeşil rengin vücutta detoksa, 
turuncu rengin kanserle savaşmaya, mor rengin uzun 
yaşama, beyaz rengin bağışıklık sistemine iyi geldiğini 
keşfettik. Bütün bu çalışmaları renk çarkımızda sergi-
ledik
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY KESKİN

NİŞASTANIN JELİTASYONU

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ

Danışman Öğretmen
FATMA ALKAN

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzGe DeNiz GürSOy-9 
SuDeNaz turGut-9

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP OSmaNefeNDiOĞlu-11
SemaNur iSkeNDer-11

Süper akışkanlar hariç tüm gerçek akışkanlar yüzey 
gerilimine karşı direnç gösterirler.  Malzeme biliminde 
önemli konulardan birisi newtonyen davranış gösterme-
yen akışkanlardır. Çok ilginç şekillerde ve farklı durum-
larda beklenmedik davranışlar sergilerler. Örneğin diş 
macunu uygulanan kuvvet sonucunda akışkanlık göste-
rirken nişasta solüsyonuna kuvvet uygulandığında sert-
leşip bir katı gibi davranır. Nişastanın bu şekilde davran-
masına sebep su ile girdiği reaksiyon sonucunda suyun 
nişasta granülleri tarafından tutulmasıdır.  Yaptığımız 
deneyler sonucunda nişasta granüllerinin suyu absorbe 
ederek(bünyesinde hapsederek) bir katı gibi davrandı-
ğını gözlemledik.Bu jel yapıya kuvvet uygulandığında 
granüller suyu hapsetmekte, kuvvet ortadan kalktığın-
da ise granüller suyu bırakmakta ve jel yapı, viskoz bir 
sıvı gibi hareket etmektedir. Nişasta su karışımının bu 
özelliklerinden faydalanarak günlük yaşamda bisiklet 
kasklarının içine, ağır işlerde çalışan işçilerin koruyucu 
ayakkabılarının burun kısmına ve trafik kazalarının et-
kilerini aza indirmek için arabaların tampon ya da şase 
bağlantı noktalarına uygulanabileceği sonucuna vardık.

Öncelikle okul öncesi eğitim kurumlarını gezerek 
çocukların hangi kavramları öğrenmekte zorlandıkları-
nı tespit etmek istedik.en çok zorlandıkları kavramların 
matematiksel kavramlar olduğunu gördük. Bunun üzeri-
ne okul öncesi öğrencilerinin zeka ve matematik gelişi-
mini destekleyen oyuncaklar ürettik. Yapmış olduğumuz 
oyuncağı 4 okul öncesi eğitim kurumunda uyguladık.
Çocukların bu oyuncaklarla uzun süre oynadıklarını gör-
dük.Bu oyuncaklarla parça bütün ilişkisi, basit toplama 
çıkarma işlemlerinin daha kolay ve eğlenceli bir şekilde 
çocuklara öğretilebileceğini tespit ettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYSUN ASAN

ORGANLAR HANGİ MEYVELERE VE SEBZELERE 
BENZİYOR?

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

ORGANLARIMIZIN YERLERİ

Danışman Öğretmen
AYSUN ASAN

Hazırlayan Öğrenciler
Derya terzi-9 NiHal ÇiN-9

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa SaNiye kartal-10
Nazmiye akyOl-11

Organlar hangi meyvelere ve sebzelere benziyor?
Meyve ve sebzelerin organlara olan benzerliklerin-

den yola çıkarak bu benzerliği bir maket üzerinde sergi-
ledik.yapılan çalışmaların sonunda ceviz-beyin, 

Kereviz-kemik, domates-kalp, mantar-kulak, ha-
vuç-göz, nar-kan hücresi, zencefil-mide, avakoda-ra-
him, kuru fasulye-böbrek arasındaki şekil benzerliklerini 
farkettik. Ayrıca bu ilişkilerin sadece şekil benzerliğiyle 
kalmadığını aynı zamanda bu besinlerin benzediği or-
ganların sağlığına da

İyi geldiğini keşfettik. Yaptığımız tüm bu çalışmaları 
hazırladığımız strafordan yapmış olduğumuz insan ma-
keti üzerinde sergiledik.

Organlarımızın vücuttaki yerlerini bulabilmek.
Keçeden yapılan bir insan modeli üzerinde vücudu-

muzdaki çeşitli organların yerlerinin daha iyi kavranması 
sağlandı.halkımızın büyük bir çoğunluğunun organların 
yerlerini tam anlamıyla bilmediğinden yola çıktık. Bu 
amaçla hem eğlendirmek hem de organlarımızın yer-
lerini daha iyi tanıyabilmek için keçeler üzerinde böyle 
bir çalışma hazırladık. Netice olarak artık vücudumuzda 
oluşacak ağrıların yerlerinden hareketle mevcut ağrıla-
rın hangi organdan kaynaklanabileceğini tahmin edebi-
lecek organ bilgisine sahip olduk.  
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZLEM İSHAK

OYUN YÖNTEMİYLE NESNELERİ TANIMA

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

Pİ’Yİ BULMACA

Danışman Öğretmen
ŞEYMA HALDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
baŞak ateŞ-10
meliSa aSeNa telCi-10

Hazırlayan Öğrenciler
Selma HatuN bilGiN-10
yeter arSlaN-10

Amaç: Dramatik etkinliklerde oyun yöntemiyle ço-
cuklara nesneleri ve renkleri tanıtmak

Özet: Çocukların hayata bakış açılarını değiştirmek 
ve eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için 
farklı bir yöntem olan eğitici şapkayı kullandık.Yapmış 
olduğumuz projeyi okul tanıtım programında sergiledik. 
Çocukların ilgisini çektiğini ve öğrenmelerine katkı sağ-
ladığını gördük.

Amaç: pi sayısının bulunuşunun ispatının görsel ola-
rak yapılması.

Özet: çevresi ve çapı sayısal olarak bilinen bir daire 
kullanılarak pi sayısı elde edildi.derslerde sadece formül 
içerisinde kullanılan pi sayısının aslında nasıl ortaya 
çıktığı görsel olarak sergilendi. Eski çağlardan beri bu-
lunan ve kullanılan pi sayısının özel bir irrasyonel sayı 
olduğu,çevre uzunlukları ve çapları farklı bütün daire-
lerin çevre uzunluklarının çaplarına oranının pi sayısını 
verdiği gözlendi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZEKİ SELİM

SENSÖRLÜ ÇALIŞMA MASASI

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

TARİH SOKAĞI

Danışman Öğretmen
ENGİN NUR

Hazırlayan Öğrenciler
büŞra kOrkmaz-9 SemaNur emirOĞlu-9 
iremNur GüNDOĞDu-9

Hazırlayan Öğrenciler
akıN mutlu-11 Seval azak-11

Amaç: projenin amacı elektrik olmayan yerde ders 
çalışmak için yapılan bir çalışma.

Özet: elektriğin olmadığı durumlarda ders çalışmak 
için pil ile çalışan led ışık projesidir.

Proje ilk yapıldığında camda yapışkanlı kâğıt yok-
tu. İkinci yaptığımızda cama yapışkanlı kâğıt yapıştırdık 
ve projemizi bitirdik. Yaptığımız uygulama sonucunda 
prokemizin ışığın olmadığı ortamda ders çalışmaya yar-
dımcı bir etken olduğunu tespit ettik.

Tarih derslerinin daha etkin bir hale  getirilmesini 
sağlamak  ,  ayrıca  öğrencilerde tarih bilinci , tarih sev-
gisi ve milli duyguların güçlendirilmesini sağlamak

1 -  insanlık tarihinin gelişim süreçlerini genç kuşak-
lara doğru biçimde aktarmak

2 -   dünya medeniyetlerinin tarihsel süreç  içerisin-
deki birbirleriyle olan ilişkilerini  ve  dünyanın ortak kültü-
mirasına olan katkılarına genç nesillere aktarmak

3 -  islam medeniyetinin doğuşu ve gelişmesini yeni 
kuşaklara aktarmak

4 -Türk miletinin tarihini ve kültürünü gerçek boyut-
larıyla ortaya koymak , tanıtmak ve milli tarih bilincini 
kazandırmak

İnsanlık  tarihinin başlangıcından bugüne kadar ya-
şanan tüm tarihi süreçler , tarihi çağlar ve devirler göze-
tilerek yazılı ve görsel olarak tanıtılmış . Öğrencilerimi-
zin tarih bilincini geliştirmek , başta insanlık tarihi olmak 
üzere islam ve türk tarihini gerçek yönleriyle yeni yeti-
şen kuşakların bilincine çıkarma hedefleri gözetilmiştir. 
Proje bitirilememiş olup tamamlanma aşamasındadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BERAT KUL

TÜRKÜLERLE TÜRKİYE

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

USB İLE ÇALIŞAN AYDINLANMA

Danışman Öğretmen
CENGİZ TUYLU

Hazırlayan Öğrenciler
Dilek arSlaN-11
buket keSGiN-10 büŞra NaS-11

Hazırlayan Öğrenciler
murat bayramOĞlu-11
GürSel keleŞ-11

ÖZET
TÜRKÜLERLE TÜRKİYE ADLI PROJE BİLGİSA-

YAR SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA ÜZERİNE 
BUTONLAR EKLEYEREK TASARLAMASIYLA OLUŞ-
TURULDU. OLUŞTURULAN SİSTEM AHŞAPLA KAP-
LANDI. 

AMAÇ
UNUTULMAYA YÜZ TUTAN HALK TÜRKÜLERİNİ 

KÜÇÜK ÇOCUKLARA DAHA EĞLENCELİ BİR ŞEKİL-
DE ÖĞRETMEK. BUNU YAPARKEN DE ÇOCUĞUN 
HARİTA BİLGİSİNE DE KATKIDA BULUNMAK. 

Bilgisayar bölümü öğrencileri tarafından karanlık or-
tamda bilgisayar kullanımında yaşadığımız zorluklardan 
yola çıktık ve bu projeye başladık.karanlık ortamda pc 
kullanırken hem ışığı açmadan odadaki insanların ra-
jatsız olmasını engelleyip hemde yeterli mijtarda ışıkla 
çalışma yapabileceğimiz bir ürün tasarladık.Yaptığımız 
ürünle basit ve pratik yolla az masraf yaparak aydınlan-
ma ihtiyacını karşıladık. Hem usb hem de şarjlı adaptör 
ile kullanabileceğimiz az maliyetli güzel ve pratik bir ay-
dınlanma yöntemi ürettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EDA HAMZAOĞLU

USB İLE SOĞUTMA SİSTEMİ

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

arSiN meSleki ve
tekNik eĞitim merkezi

YAZILIMLA ENGELLERİ AŞMAK

Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN KORKMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet ereN Çelik-11
HaSaN Özer -11

Hazırlayan Öğrenciler
Sami terzi

Amacımız basit aletlerle cd ile USB serinletici fan 
yapmak. yani ucuz ve kısa sürede serinletici fan elde et-
mek istedik.Klima fiyatlarının pahalı olmasından dolayı 
alternatif  çözüm yolları aramaya başladık.Araştırmamız 
sonucunda serinleme yolunun basit bir düzenekle bil-
gisayarımızda bulduk. Araştırma süreci bittikten sonra 
yaklaşık 1 saat içerisinde tasarladığımız ürünü yapabil-
diğimizi gördük. Basit, kolay ve kullanışlı olması talep 
olasılığını arttıırdı.

İŞİTME ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLERİN NORMAL 
SINIF ORTAMINDA EĞİTİMLERİNİN FAYDALI OLMA-
DIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN; BU DURUMDAKİ ÖĞ-
RENCİLERİN DİJİTAL ORTAMLARDA BİLGİSAYAR-
LARLA SOHBET EDERKEN EĞİTİMLERİNE DESTEK 
OLMAK 

SONUÇLARI GÖZLEMLEDİĞİMİZDE VE YAZILIM 
HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ YAZILI OLARAK BİZE 
SUNDUĞUNDA DOĞRU BİR İŞ YAPTIĞIMIZI VE DE 
BU YAZILIMI GELİŞTİRMEMİZ GEREKTİĞİNİ GÖR-
DÜK.
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çAŞIbAŞI AnAdolu lisesi
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çAŞIbAŞI AnAdolu lisesi

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VEFA KUL

AĞAÇ MI TOPRAĞA MUHTAÇ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

AKILLI PERİYODİK CETVEL

Danışman Öğretmen
ŞEVKİ BİLEN

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞeNur kıSakOl 9/a
fatma Gül iStek 9/a  Selma uzuN 9/a

Hazırlayan Öğrenciler
SerPil baHaDır 9/C
NeŞva baŞkır 9/C

Erozyon çeşitlerinden olan su erozyonu en etkili 
erozyondur. Bu erozyonda yağmur damlalarının aşındır-
masının yanında, yüzey akışa geçen sularında önemli 
bir etkisi bulunmaktadır. Diğer bir erozyon çeşidi olan 
rüzgâr erozyonu ise rüzgârın etkisiyle gerçekleşen aşı-
nım ve taşınım olayıdır.

Erozyonun verimli toprakların kaybına yol açması-
nın uygun ortamlarda bazı değerlerin ortaya çıkmasına 
da neden olabilmektedir. Peribacaları bunun en güzel 
örneğidir.

Bu projede toprak erozyonunu önlemede en iyi bitki 
örtüsünün rolü deneylerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Erozyon en değerli doğal kaynak olan toprağın yok 
alması sonucunu doğurmaktadır. Toprak örtüsünün 
azalması beraberinde çölleşmeyi getirecektir.

Öğrenci ve periyodik cetvel arasındaki etkileşimi art-
tırarak daha kalıcı ve kolay öğrenme sağlamak. Periyo-
dik tablo hazırlanırken 3cmX3cm ebadında tahtalar ve 
led ışıklar kullanılmıştır.

Led ışıklar yardımıyla yapılan periyodik cetvel ile öğ-
renme ilgi çekici, kalıcı ve kolay olmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATİH SEZGİN

ARGO KELİMELER

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

BASİT AMA GÜÇLÜ MAKİNELER

Danışman Öğretmen
AYLİN APAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
fatiH SultaN keleŞ 10/b
kemal SeyiS 10/b

Hazırlayan Öğrenciler
OrHuN karaDeNiz 11/a
mert keleŞ 11/a

Bu projenin temel amacı, yanlış sosyalleşmeler so-
nucunda ortaya çıkan argo dil kullanımının, farklı okul 
türlerine ve cinsiyete göre nasıl farklılaştığını, ortaöğre-
tim öğrencileri örnekleminde ortaya koymaktır. Araştır-
mada verileri toplamak amacıyla anket tekniği kullanıl-
mıştır.

Öğrencilerin genel olarak argonun tanımını bildikle-
ri, çevrelerindeki argo kullanımının kendilerini olumsuz 
yönde etkilediği, argo kullanımındaki en büyük etkenin 
arkadaş grubu olduğu, cinsiyete göre değiştiği ve erkek 
sayısının fazla olması ile argo kullanımının arttığı dü-
şüncesi elde edilen bulgular arasındadır.

Basit makinelerin çalışma sistemini gözlemleyebil-
mek.

Fizik öğretiminde özellikle basit makineler gibi öğre-
nilmesi gereken model sayısının fazla olduğu konularda 
konunun somutlaştırılması hem işten hem zamandan 
hem de kuvvetten kazanç sağlamıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BÜŞRA ALTAY

BATIL İNANÇLAR

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

BİR ASIRLIK SIR

Danışman Öğretmen
SEVİM KAVANOZ

Hazırlayan Öğrenciler
elif HamDemir 11/b
ÇaĞla küÇük 11/b

Hazırlayan Öğrenciler

Günlük yaşamda farklı şekillerde ortaya çıkan, ras-
yonel bir temelle açıklanmayan geçmişten günümüze 
kadar varlığını sürdüren batıl inançların, insan davranış-
lar üzerindeki etkisini incelemek.

Araştırmamız sonucunda toplumun bilgi düzeyi ve 
hâkim dini anlayışıyla uyuşmayan, ancak bireye psiko-
lojik yarar sağlayan batıl inanç ve davranışlar modern 
dünyada popüler kültürün bir unsuru olarak kendilerine 
yer bulduklarını gördük. Modern toplumlarda giderek 
yaygınlık kazanan yıldız falları, rakamlara ve günlere 
uğur veya uğursuzluk atfedilmesi bu konuda hemen 
akla gelen örneklerdendir. 

Boş inanç Olarak nitelendirilen batıl inançlar genel-
de hayal gücümüzün korku ve özlemler eşliğinde ürettiği 
kabuller olduğunu gördük. Batıl inanç ve davranışların 
genel olarak hedefi, başarıyı yakalamaktan çok başarı-
sızlıklardan ve kötü şeylerden kaçınmak olduğu gördük. 

Türkiyede günlük yaşamın sıkıntılarını gidermede 
psikolojik işlevlere sahip olan yatır ve türbelerde çeşit-
li batıl davranışlara rastlamak mümkündür. Ölülerden 
medet ummak, mum yakmak, çaput bağlamak, bezden 
bebek yapıp türbeye bırakmak, ip germek, makara sar-
mak, türbedeki çimlere şeker bırakmak vb. bunlardan 
sadece birkaçıdır.

Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında Nusrat Ma-
yın Gemisi’nin rolü ve gemi kaptanı İsmail Hakkı Bey’in 
Trabzonlu olduğu ile ilgili araştırma yapma ve inceleme 
hedeflenmiştir. Ayrıca görsel sanatlar yöntemleri kullanı-
larak bir köşe hazırlanması hedeflenmektedir. Şehirlerin 
kimliğinin oluşmasında tarihi karakterlerin de çok önemli 
rolü vardır. Buradan hareketle okulumuzda Nusrat Ma-
yın Gemisi Kaptanı İsmail Hakkı Bey’in vurgulandığı 
görsel ögelerle zenginleştirilmiş Çanakkale Köşesi ve 
Anıtı yapıldı.
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Danışman Öğretmen
GAMZE TERZİ

BÜYÜLEYİCİ ORAN

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

ÇARŞIBAŞI MUHACİRLİK ANILARI

Danışman Öğretmen
ALAETTİN PİRAS

Hazırlayan Öğrenciler
emiNe karaCeNGel 10/D
yaSemiN erDOĞaN 10/D

Hazırlayan Öğrenciler
merve türkyılmaz 11/a

Matematiğin düzen, simetri, ölçülülük kavramları 
üzerine kurulduğunu, bir milimlik bir kaymanın bile sis-
temi bozduğunu ispatlamak, bunu yaparken de somut 
şekiller üzerinde bu oranı göstermek.

Altın pergel, altın dikdörtgen, küre modeli, el maketi, 
salyangoz, papatyalar üzerinde altın oranın 1,618 oldu-
ğunu öğrencilerimizle tespit ettik.

1916 yılında Rusların Trabzon’u işgali sonrasında 
Çarşıbaşı ilçe merkezi ve köylerinde yaşayan muhacir-
lik(göç) anılarını araştırması, anıların kayıt altına alın-
ması. Rus işgalinin tüm etkileriyle ilçede yaşandığını 
göstermek, bu konuyu ilçe ve il düzeyinde gündeme ge-
tirmek. Elliyi aşkın muhacir anısı tespit edildi. ilçe dışına 
çıkıp daha geri gelemeyen ailelerin nesillerine ulaşıldı. 
Rus işgalinden Çarşıbaşı ilçesinin etkilendiği görüldü. 
İşgalin ve yaşanan acıların yeni nesillere aktarılmasıy-
la ilgili Çarşıbaşı ilçesinin de bir kurtuluş günü olması 
gerektiği yetkililere iletildi. Anıların gelecek nesillere ak-
tarılmasıyla ilgili bir kitap çalışması yapılması kararlaş-
tırıldı.
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Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL ÇOLAK

DÜNYAMIZIN BACALARI

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

EDEBİYAT SOKAĞI

Danışman Öğretmen
AYŞE KAYA ALTINDAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
SiNaN OkumuŞ 10/C
CaNSu yılDırım 10/C

Hazırlayan Öğrenciler
büŞra akSu 12/b
buSeNur kaya 12/b

Volkanik dağların nasıl oluştuğunu ve volkanik patla-
mayla lav akıntılarını canlandırmak.

Volkanik dağların oluşumunu sağlayan volkanik pat-
lamaları, Lav akıntılarını volkan kalkanı, krater ve vol-
kan bacasını yaptığımız model üzerinde üç boyutlu ola-
rak görsel hale getirdik. Volkanik lav akıntılarını yapay 
olarak canlandırdık.

Hazırlanan ahşap tablolarla kalıcı ve dikkat çeki-
ci bir ortam hazırlanarak şair ve yazarları tanıtmak.
Ahmet Mithat Efendi,Namık Kemal,Tevfik Fikret,Halit 
Ziya Uşaklıgil,Abdülhak Hamit Tarhan,Şinasi,Ziya Pa-
şa,Necip Fazıl Kısakürek,Nazım Hikmet Ran,Ahmet 
Hamdi Tanpınar,Aşık Veysel Şatıroğlu,Fuzuli,Nedim,Yu-
nus Emre gibi edebiyatımızın kilometre taşı niteliğinde 
olan şairlerin yanı sıra Mustafa Kemal´in anıları,İstiklal 
Marşı,Gençliğe Hitabe gibi çalışmalarda katılarak,kü-
tüphane ve İnternet sitelerinde yapılan araştırmalar 
değerlendirildi.Yapılan özetler 80 55 kontraplak üzerine 
yazıldı.tablolara şairlere ve yazarların resimleri eklendi.
Tabloların ilgi çekiciliğini artırmak için,şair-yazar yada 
döneme uygun seçilen motiflerle zenginleştirildi.son 
olarak cilalanarak çerçevelenen tablolar seçilen meka-
na yerleştirilerek sergiye açıldı. Çalışmanın sonucunda, 
çalışmaya katılan kişiler çalıştıkları sanatçılar hakkında 
derinlemesine bilgi edindi. Çalışmalar esnasında edebi-
yata, şair ve yazarlara olan ilgi-sempati arttı. Edebiyat 
Sokağı olarak kullanılan alan görsel ve kültürel olarak 
zenginleştirildi. Böylece okul öğretmen ve öğrencilerinin 
edebiyata olan bakış açıları değişti.
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Danışman Öğretmen
AYLİN APAYDIN

ELEKTRİKTEN KÖMÜR KÖPRÜ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

FARM SwEET FARM

Danışman Öğretmen
YASEMİN ALPARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
Özlem Çelik 10/a

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞba Nur ÇalıŞ 9/a
büŞra erkeN 9/a

Kurşun kalemde var olan kömürün elektriksel ilet-
kenliğini gözlemlemek. Çalışmamız sonucunda hipote-
zimizde belirttiğimiz gibi kurşun kalem içinde kullanılan 
kömürüm elektriği ilettiği gözlemlenmiştir.

Çiftlik hayvanlarının İngilizce karşılıklarının kolay bir 
şekilde öğrenilip öğrenilemediği ve bu öğrenmenin kal-
cı olup olmadığı durumu üzerine düşünülmüştür. Küçük 
çocukların çiftlik hayvanlarının İngilizce karşılıklarını ko-
lay bir şekilde ve zevk alarak öğrenmeleri, öğrenmenin 
kalıcı olması için çiftlik ve çiftlik hayvanları model çalış-
ması uygulanmıştır.

Çocukların çiftlik hayvanlarının İngilizce karşılıklarını 
görsel ve somutlaştırılmış olarak daha iyi anlayabildikle-
ri ve zevkle öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır.
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Danışman Öğretmen
BARIŞ HACISALİHOĞLU

HÜCRENİN MUCİZESİ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

BELKIS ALKAN

Danışman Öğretmen
BELKIS ALKAN

Hazırlayan Öğrenciler
Hazırlayan Öğrenciler
rabia bayraktar 12/C
aSiye HaCere küÇük 12/C

Derste işlediğimiz hücre konusunu somutlaştırama-
dığımız için iki tane üç boyutlu hücre modeli yapmaya 
karar verildi. Alçıyı hamur şeklinde yoğruldu. Kare ve 
yuvarlak kalıplara konulup kurutuldu. Siyah sprey boya 
ile boyandı. Üzerine led düzeneği kuruldu. Oyun hamur-
ları ile hücre organellerini yapıldı.Biyoloji öğretiminde 
özellikle hücre ve organeller gibi öğrenilmesi gereken 
kavram sayısının fazla olduğu konuları öğrencilerin öğ-
renmesi zordur. Bu yüzden geleneksel yöntemlerle öğ-
retim yapmak, hem zaman alıcı hem de öğrenciler için 
sıkıcı olabilmektedir. Bunun için daha modern yöntem-
lerin kullanılması oldukça faydalı olacaktır.

Bitki ve hayvan hücresi modeller yardımıyla somut-
laştırıldığı için kavramlar daha anlaşılır hale geldi. Bitki 
ve hayvan hücresini oluşturan organeller ve bitki- hay-
van hücreleri arasındaki farklar anlaşılmış oldu.

Yeni nesillerde tarihe ilgiyi arttırmak, tarih şuuru 
oluşturmak. Unutulmaya yüz tutmuş tarihimize ait eser-
lerin sergilenerek genç nesiller tarafından yaşatılması 
yönünde farkındalık oluşturmak. Yapılan araştırmalarda 
3 kişiyle görüşülmüş ve bu kişilerin tarihi değerlerine sa-
hip çıkan kişiler olduğu tespit edilmiştir.
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Danışman Öğretmen
AYŞE KAYA ALTINDAŞ

İSTİKLAL MARŞINI TÜRKLERİN KULLANDIĞI 
HARFLER İLE YAZMA

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

KÖKTEN DİLCİ

Danışman Öğretmen
ÜMİT UZUNER

Hazırlayan Öğrenciler
fatiH karaÇeNGel 11/a
merve türkyılmaz 11/a 
ilkNur NeŞe yalÇıN 11/a

Hazırlayan Öğrenciler
ebru erDOĞaN 12/C
HatiCe ertuĞral 12/C

İstiklal Marşı’mızın Türklerin eskiden günümüze 
kadar kullanılan alfabelerle farklı şekilde yazılarak su-
nulması. Çalışmamız sonucunda Türklerin eskiden gü-
nümüze kadar kullandığı alfabelerle İstiklal Marşı’nın 
yazılışını gördük. Türklerin kullandığı alfabeleri ve bu 
alfabeleri kullanan Türk devletleri hakkında bilgi edindik. 
Türklerin kullandığı alfabeleri Bağımsızlık Marşımız ara-
cılığıyla sergileme fırsatı bulduk

Yapım eklerinin görsel kullanılarak diğer eklerden 
ayırt edilmesi.Resimlerden ve animasyonlardan yarar-
lanılarak yapım eklerini diğer eklerden ayırt edilebilir 
hale getirmek.Etkileşimli tahta kullanılarak uygulanması 
daha kolay olacağı düşünülen proje ile yapım eklerinin 
eklendikleri sözcükler dışında yeni ve başka kavramları 
karşılamak için kullanıldığı öğretildi.
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Danışman Öğretmen
AYLİN APAYDIN

MANYETİZMANIN IŞIKLA DANSI

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

MÜZİĞİN İNSAN YAŞANTISINDAKİ YERİ

Danışman Öğretmen
AYDIN BAYIR

Hazırlayan Öğrenciler
Şule NaNim 11/a

Hazırlayan Öğrenciler

Birçok malzeme kullanarak (bakır tel, CD, motor 
gibi) manyetik alandan ışık elde etmek ve bütün renk-
lerin birleşiminin beyaz olduğunu herkese kanıtlamak.
Bütün renklerin birleşiminin sonucunda beyaz renk elde 
edebileceğimi ve manyetik alandan ışık elde edebile-
ceğime inanarak yola çıktım. İlk önce 26-37 cm boyu-
tunda bir tahta aldım. Bu tahtayı kırmızı desenli duvar 
kağıdıyla kapladım. Üzerine 23 kere sardığım bobini 
yerleştirdim. Daha sonra motor aldım. Motoru bakır tel-
le sardığım bobinlerin önüne yerleştirdim. Bobin düze-
neğiyle motoru bir lastik yardımıyla birbirine bağladım. 
Daha sonra LED lambalardan ışık elde edebilmek için 
bir elektrik düzeneği kurdum. Bütün renklerin birleşimi-
nin beyaz olduğunu gösterebilmek amacıyla kurduğum 
bobin düzeneğinin üzerine bir CD yerleştirdim. CD nin 
üzerine ise kırmızı, mavi ve yeşil renklerden oluşan bir 
çark yerleştirdim. Bütün düzeneği oluşturduktan sonra 
manyetik alanı kullanarak beyaz ışık elde ettim. Çalışma 
sonucunda hipotezde belirttiğimiz bir düzeneği yaparak 
üzerine renkli bir çark yerleştirerek bütün renklerin birle-
şiminin beyaz olduğu sonucuna ulaşıldı. Manyetik alan 
oluşturarak herkesin kolaylıkla ışık elde edebileceği ger-
çeği ispatlandı.

Müziğin insan üzerindeki biyolojik, psikolojik ve 
sosyal etkilerini gözlemlemek, Müziği hayatlarının belli 
alanlarında kullanan kişilerde dikkat toplama ve moti-
vasyon artışı olduğu gözlemlenmiştir.
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Danışman Öğretmen
ERDOĞAN KURT

NEREDE HAREKET ORADA BEREKET

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

RENGAVER

Danışman Öğretmen
BARIŞ HACISALİHOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
SerPil kuŞaN 12/C
NurGül karlıDaĞ 12/C tuĞba uSta 9/b

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞCe bektaŞ 9/a
SeNa Nur baŞ 9/a

Obezite ile mücadele ederek dengeli beslenme ve 
spor yapmanın önemini anlatmak. Bir aylık dönem içe-
resinde tespit edilen bireyler üzerinde karne tutularak 
aylık değerlendirme sonucunda beslenmelerinin kontrol 
altına alındığı. 1-3 kg arasında kilo verdikleri tespit edil-
di. Spor istekleri artarak egzersiz etkinliklerini kendileri 
yapabilecek konuma geldikleri gözlendi.

Çiçekleri beyaz renkte olan bitkiyi gıda boyalı suda 
bekleterek  çiçeklerin  renginde istenilen değişikliği  Ça-
lışmamız sonucunda hipotezimizde belirttiğimiz gibi Ko-
hezyon kuvveti- iletim demetleri sayesinde, gıda boyası 
su ile bitkinin her yerine iletildiği ve beyaz çiçeklerin renk 
değiştirdiği saptandı.

Su moleküllerinin birbirini çekmesi ve bitkideki iletim 
boruları sayesinde su bitkinin en tepesine taşınır. Yakla-
şık 3-4 saat içerisinde beyaz Jerbera  mavi renkli suyun 
rengini almıştır. Böylece renkli çiçekler  (Jerbera) elde 
edilmiştir.gözlemleyebilmek. Çalışmamız sonucunda 
hipotezimizde belirttiğimiz gibi Kohezyon kuvveti- iletim 
demetleri sayesinde, gıda boyası su ile bitkinin her ye-
rine iletildiği ve beyaz çiçeklerin renk değiştirdiği sap-
tandı.

Su moleküllerinin birbirini çekmesi ve bitkideki iletim 
boruları sayesinde su bitkinin en tepesine taşınır. Yakla-
şık 3-4 saat içerisinde beyaz Jerbera mavi renkli suyun 
rengini almıştır. Böylece renkli çiçekler  (Jerbera) elde 
edilmiştir.
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Danışman Öğretmen
BARIŞ HACISALİHOĞLU

RENKLERİN BÜYÜSÜ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

SIRMATİK

Danışman Öğretmen
MURAT EMRE TERZİ

Hazırlayan Öğrenciler
mukaDDeS Şeker 9/C Hazırlayan Öğrenciler

Farklı renklerde ışıklandırmalı saksılar kullanarak fo-
tosentez hızına ışığın dalga boyunun etkisini gözlemle-
yebilmek. Çalışmamız sonucunda hipotezimizde belirt-
tiğimiz gibi kırmızı, mavi ve sarı led ışıkla ışıklandırılan 
saksılarda yeşil ışıkla aydınlatılan saksıya göre daha 
fazla büyüme olduğu saptandı. Mavi saksıda bitki gelişi-
mini tamamladı ve 29 cm?ye ulaştı. Yeşil saksıdaki bitki 
16cm?ye ulaştı. Sarı saksıdaki bitki 18 cm?ye ulaştı. 
Kırmızı saksıdaki bitki ise 27 cm?ye ulaştı. Fotosentez 
olayı kırmızı, mavi ve sarı ışıkla aydınlatılan saksılarda, 
yeşil ışıkla aydınlatılan saksılara göre daha fazla büyü-
me olduğu tespit edildi.

Bilgileri çeşitli şifreleme yöntemleriyle, gizli bir şekil-
de göndermek.

Sosyal ortamın bu kadar yaygınlaştığı günümüzde 
herkesin bilmesini istemediğimiz bilgileri matris şifrele-
me yöntemiyle şifreledik. Sonuçta elinde anahtar matrisi 
olmayan kişilerin şifreyi çözmesinin neredeyse imkansız 
olduğunu gördük.
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Danışman Öğretmen
YASEMİN ALPARSLAN

SO wONDERFUL

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

SUÇLU KİM?

Danışman Öğretmen
BÜŞRA ALTAY

Hazırlayan Öğrenciler
aSiye SaĞlam 11/C
aSlıHaN terzi 11/C eSra Nur DemirCaN 11/C

Hazırlayan Öğrenciler
SONGül baHar kÖSe 12/C
SiNem uSlu 12/C

Bu araştırma da dünyanın eski ve yeni yedi harikası-
nın ayrımının yapılma derecesi incelenmiştir.

Öğrencilerin dünyanın yedi harikası konusunda be-
lirli bir bilgisi olduğu fakat yedi harikanın nasıl seçildiği 
ve eski, yeni diye ayrımın nasıl yapıldığı konusunda bilgi 
eksikliği gözlemlenmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalış-
ma ile öğrenciler arasında bu konu ile ilgili farkındalık 
oluşturduğumuz belirlenmiştir.

Çocuklarda meydana gelen suçluluk oranının farkın-
dalığı ve buna sebep olan etmenlerin insanlar acısından 
önemini araştırılıp, bu suçluluğun önlenmesi konusunda 
verilere ulaşılıp sunulması.

Çocuk, anne ve babasını pek çok davranışını tak-
lit eder. Çocukların yanında saldırganca davranışlar da 
bulunulmaması, yalan söylenmemesi ve çocuğun yalan 
söylememeye teşvik edilmemesi yararlı olur.

Oyunun toplumsallaştırmada önemli bir yeri vardır. 
Oyun oynamak çocuğa işbirliğini, toplu yaşam için ge-
rekli kuralları öğretir.

Her türlü maddi cezada, özellikle dayaktan sakınıl-
malıdır. Dayak atılan çocuk da düşmanlık hisleri gelişir.

Anne-babanın, çocuğunun boş zamanlarını değer-
lendirilmesinde ona rehberlik yapması, okuyacağı kitap-
ların, seyredeceği filmlerin seçiminde çocuğa yardımcı 
olması gerekir. Eğer çocuğun, saldırganlık tepkilerini 
harekete geçiren film ve dizileri izlemesi engellenemi-
yorsa, anne-babanın bu tip programları çocukla birlikte 
izlemesi ve daha sonra programın iyi ve kötü yanları 
hakkında kısa bir söyleşi yapmaları yararlı olabilir.

Her şeyden önemlisi, çocuklar ve gençler yeteri ka-
dar sevilmeli, kişiliklerine saygı gösterilmelidir.
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Danışman Öğretmen
ALAETTİN PİRAS

TARİHTEN ACI İZLER

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

TAŞA ŞEKİL VEREN SU

Danışman Öğretmen
VEFA KUL

Hazırlayan Öğrenciler
abDulkaDir yılmaz 11/a
fatiH ÇiliNGir 11/a

Hazırlayan Öğrenciler
fatma kara 9/b
CaNSu taflaN 9/b SeliN remziye yavuz 9/b

2.Dünya Savaşı sırasında Trabzon ili Çarşıbaşı ilçe-
sinde meydana gelen mayın patlaması ve uçak kaza-
sını araştırmak, tarihte meydana gelen bu iki kazanın 
ne şekilde olduğunun tespiti, tarih bilincinin korunması 
ve olayların unutulmaması. Düşen uçağa ait parçalara 
ulaşıldı ve fuarda sergilendi. Bu uçağın hala denizde 
olduğu tespit edildi ve turizme katkı sağlayabileceği so-
nucuna ulaşıldı. Mayın patlamasında 5 kişinin öldüğü ve 
3 ünün ailelerine ve mezarlarına ulaşıldığı tespit edildi. 
Çarşıbaşı’nda bu konunun unutulmaya yüz tuttuğu gö-
rüldü.

Dış kuvvetlerden olan akarsular ve dalgaların taşları 
farklı aşındırmalarının sebebini ortaya koymak. Taşlar 
bulundukları yere göre farklı şekiller alabilirler. Bu durum 
daha çok taşların aşındırılması ile ilgilidir. Dış kuvvetler 
dediğimiz akarsular, dalga ve akıntılar, rüzgârlar, buzul-
lar taşların aşınmasına neden olurlar. Taşı aşındıran dış 
kuvvetin aşındırma kuvveti ve aşındırma şekline göre, 
taşlar farklı şekiller alabilirler. Bu projede; arazide, akar-
su boyları ve deniz kıyılarında bulunan taşlar, özellikle 
çakıl büyüklüğündeki taşlar incelenmiş ve farklı şekiller-
de olmalarının sebepleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Yerkabuğunun malzemesi olan taşlar dış kuvvetler ta-
rafından sürekli olarak aşındırılıp şekillendirilmektedir. 
Dış kuvvetler aşındırma kuvveti ve biçimine göre taşlara 
farklı şekiller vermektedir.

Erozyonu önlemek için mevcut bitki örtüsünü koru-
malı, ağaçlandırma faaliyetlerine önem verilmelidir. Or-
manlar ve meralar tarla ya da yerleşme yeri açma gibi 
nedenlerle tahrip edilmemeli, meralarda otların azalma-
sına neden olan aşırı ve zamansız otlatmaya müsaade 
edilmemelidir. Tarım alanlarında nadas yönteminden 
vazgeçilmeli, kültür bitkileri yetiştiriciliğinde nöbetleşe 
ekim yaygınlaştırılmalıdır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BARIŞ HACISALİHOĞLU

TOPRAK DÜŞMANI

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

TRAVERTEN-PERİ BACALARI-OBRUK

Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL ÇOLAK

Hazırlayan Öğrenciler
uĞurCaN akyazı 9/a

Hazırlayan Öğrenciler
Havva GelleCi 10/C
NeSliHaN kalyONCu 10/C 
meliSa yılDırım 10/C

Besin kaynaklarımız olan bitkilerin gelişimi sırasında 
çevresel etmenlerden olan atık pillerin doğa ve bitkiler 
üzerindeki etkilerini incelemek. Çalışmamızın sonucun-
da hipotezimizde belirttiğimiz gibi doğaya bırakılan atık 
pillerin toprağı kirleterek bitkilere zarar verdiği tespit 
edildi.

Pillerin çevreye atılmamalı bunun yerine pillerin geri 
dönüşüm kutusuna atılması ve uzun ömürlü, çevreye 
zarar vermeyen piller üretilmelidir.

Yurdumuzun doğal güzelliklerini üç boyutlu olarak 
göstermek ve oluşumlarını anlamak. Coğrafi güzellikle-
rimizden Pamukkale Travertenleri, Kızören Obruğu ve 
Peribacalarını üç boyutlu olarak göstermek oluşumları 
ile ilgili farkındalık yaratmak. Coğrafi güzelliklerin ma-
ketlerinin yapımı ve üç boyutlu olarak inşa edilmesi 
öğrencilerin bu konulardaki öğrenimlerini daha etkili ve 
kalıcı olmalarını sağlamaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞEN ALIÇ

TÜRBULOJİ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

TÜRKÇEDEKİ MATEMATİK

Danışman Öğretmen
MURAT EMRE TERZİ

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞeNur baHar 10/C
ebru GelleCi 10/C

Hazırlayan Öğrenciler

Soyut olduğu için kavratılması zor olan sözcük tür-
lerinin somut etkinlikler yoluyla anlatılarak öğrenmenin 
kolay ve kalıcı hale getirilmesi amaçlandı. Çalışmamız 
sonucunda; geliştirdiğimiz materyalleri kullanarak anla-
tılan edat-bağlaç konusunun daha kolay ve iyi öğrenildi-
ği saptandı. Somut etkinlikler kullanarak ders işlemenin 
kalıcı öğrenmeye ve ders başarısının artmasına katkısı-
nın yüksek olduğu görüldü.

Matematiğin en çok karşılaştığı soru ne işimize yara-
yacak? Sorusudur. Matematiğin sayısal bilimlerle ilişkisi 
açıklanabilir olsa da sözel bilimlerle ilişki kurabilmek ol-
dukça zordur. Türkçenin az araç ile çok iş yapmasının 
sırrı matematikte yatar. 0 dan 9 a kadar 10 tane rakam, 
artı, eksi, çarpı, bölü dört işlem işareti ve bir ondalık ay-
racı virgül, yani topu topu 15 simge ile sonsuz sayıda 
işlem yapılabilir. Ayrıca anlayabilmek için matematik bil-
menin gerektiği cümleler kurmak da ifadeyi daha güzel 
hale getirmektedir. İşte bu noktada matematiğin Türkçe 
ile olan ilişkisini araştırıp, Türkçe ile anlatılan cümlelerin 
matematik diliyle de anlatılabileceğini göstermeye ça-
lıştık. Hipotezimizde belirtildiği gibi dikkatlice bakılınca 
Türkçenin ne kadar matematiksel bir dil olduğu kolayca 
anlaşılabilmektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE KAYA ALTINDAŞ

TÜRKÇENİN YEDİ RENGİ

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

TÜRKİYE’DEN GÜNEŞ’E BAKIŞ

Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL ÇOLAK

Hazırlayan Öğrenciler
kaDer tOkur 11/b
Özlem bilGili 11/b

Hazırlayan Öğrenciler
SiNaN OkumuŞ 10/C
CaNSu yılDırım 10/C

Oluşturulan örneklem gruplarıyla Türkçenin söyleyiş 
zenginliğini ortaya çıkararak farklı bölgelerdeki ağızlar 
hakkında fikir oluşturmak.Yapılan literatür taramalarının 
yanı sıra farklı bölgelerden çeşitli bireylerle iletişime ge-
çirilerek oluşturulan örneklem grubunun o yörelerdeki 
karşılıkları bulunmaya çalışıldı.Gelişmiş iletişim teknik-
leri yanında okulumuzun bulunduğu ilçede bulunan fark-
lı yörelerden kişilere bizzat ulaşılarak Türkçenin yörele-
re göre söyleyiş tarzı ortaya koyulmaya çalışıldı.

Seçilen”sevmek”eyleminin yörelere göre olumlu ve 
olumsuz çekimlerini ulaşılmaya çalışıldı. Yörelere özgü 
kelimeler derlendi. Bunlar gruplanarak tablolaştırıldı. 
Ulaşılabilen yörelerin ağız özellikleri gösterilmeye çalı-
şıldı.

Çalışma esnasında çalışma grupları Anadolu ağız-
ları folkloru ve kültürü hakkında oldukça geniş bilgi edi-
nildi. Türkçenin söyleyiş zenginliği eğlenceli bir şekilde 
ortaya koyuldu.

Güneş ışınlarının Türkiye’ye yıl boyu dik açıyla ula-
şamadığını gösterebilmek.

Dünyanın şekli ve eksen eğikliğinden dolayı güneş 
ışınları her yere aynı açılarla düşemez. Türkiye yengeç 
dönencesinden daha yüksek enlemlerde bir konuma sa-
hip olduğundan güneş ışınlarını dik açıyla göremediğini 
ve bu nedenle ülkemizdeki dağların güney yamaçlarının 
kuzey yamaçlarına göre daha fazla ısındığını yaptığımız 
model ile gösterdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞEVKİ BİLEN

ÜÇ BOYUTLU DOĞALLIK

ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi ÇarŞıbaŞı aNaDOlu liSeSi

YEŞİL DOSTUM

Danışman Öğretmen
BARIŞ HACISALİHOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
karDeleN karlıDaĞ 10/D
ilayDa Demir 10/D

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze DOĞaN 9/b
Havva Nur yükSek 9/b 
Gamze türkyılmaz 9/b

Oyun hamurları içerisindeki kanserojen maddeler-
den kaynaklı sakıncaları ortadan kaldırmak. Bu amaçla 
buğday ununa tuz ve sıvıyağ eklenip renklendirici olarak 
da çivit otu ve mor lahana kullanılmıştır. Doğal yolla elde 
edilen oyun hamurlarının kullanılması ile elde edilen 
toprak-çubuk modeller sağlık açısından risk içermediği 
için gönül rahatlığı ile kullanılabilir.

Gölgede bırakılan bitkinin büyüyüp gelişmek için ih-
tiyaç duyduğu güneş ışığına doğru yönelimini gözlem-
leyebilmek.

Bitkiler yaşamlarını fotosentez yaparak sürdürürler. 
Fotosentez olmadan hiçbir bitki yaşayamaz. Işık olma-
dan ise fotosentez olmaz. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu 
güneş enerjisine ulaşmak için yönelim hareketini göz-
lemek amacıyla kartondan düzenek hazırlandı. Hazır-
lanan düzenekte bitkinin karanlık ortamda ışığa doğru 
yönelim hareketini gözlemleyebilmek amaçlandı. Bitki-
ler gölgeden kaçıp, güneşe ulaşabilmek için boylarını 
güneşe doğru uzattıkları hipotezinden yola çıkıldı. Bitki-
sel gelişimi incelemek için fasulye tohumları tercih edil-
di. Belirli aralıklarla çalışma gözlemlenip bitkinin gelişimi 
ve ışığa doğru yönelimi fotoğraflarla tespit edildi. Deney 
sonucunda hipotezimizde de öne sürdüğümüz gibi bit-
kinin fotosentez yapabilmek için güneş ışığına doğru 
yöneldiği gözlendi. Çalışmanın sonucunda bitkilerin ışık 
alan bölgelere dikilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Ça-
lışmamız sonucunda hipotezimizde belirttiğimiz gibi göl-
gede kalan bitkinin gölgeden kaçıp, güneşe ulaşabilmek 
için boylarını güneşe doğru uzattıkları saptandı.

Bitkinin fotosentez yapabilmek için ihtiyaç duyduğu 
güneş ışığına doğru yöneldiği tespit edildi.
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dÜZkÖY AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TOLGA CİVİL

TRABZON NOSTALJİ

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

TURUNCU ALTININ İZİNDE

Danışman Öğretmen
EYÜP POLAT

Hazırlayan Öğrenciler
ali SebetÇi
Sefa Civelek

Hazırlayan Öğrenciler
Nazikar kuru
NurGül karbuz

Bölgemizde el arabası çok kullanılan bir alet ancak 
zaman zaman yaşılırımız bu aleti kullanırken deviriyor-
lar. Bende bu aleti 3 tekerlekli yaparak sadece ittirme 
kuvvetiyle taşıma yapmalarını sağlamaya çalıştır.

Eskiden bir evde olması gereken bütün kap kaçak 
bakırdan üretilirken günümüzde bakır ürünler, aksesuar 
olarak kullanılmaktadır. Hatta ilde bir dönem evlenme 
aşamasında çeyiz için ilk  akla gelen bakır ürünlerdir.

Çeyiz alışverişinde alınması gereken bakır eşyalar 
şunlardır;

Çalpara(dik ve alçak olmak üzere iki tane) ,kulak-
lı, biri büyük biri küçük olmak üzere iki güğüm,kepçe,-
kefkür(süzgeç),yal kazanı,süt kazanı, altı sahan, altı 
tas,ibrik,tepsi,sini,yağ ve döndürme tavası,maşrapa ve 
bakraçtır.

En az bir tane olmak şartıyla bu ürünlerin çeyizde 
olması gerekir.                                   Trabzon’da kay-
bolmaya yüz tutmuş mesleklerden bakırcılık sanatına 
dikkat çekmek ve bu sanatın tekrar canlandırılabilmesi 
için neler yapılması gerektiğini anlatmak amacı ile bu 
projeyi yaptık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

KULLANILMIŞ YAĞLARI LAVABOYA 
DÖKMÜYORUM TEMİZ SUYU KİRLETMİYORUM

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

KÜLTÜR MİRASIMIZ ERİYOR!
“VAZELON MANASTIRI”

Danışman Öğretmen
ABDÜLKADİR EROL

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyye ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
Demet turali
Gamze Çelik

Amacımız evimizde yaptığımız kızartma tarzı yiye-
ceklerden geriye kalan lavaboya dökülmesi hakkında 
halkımıza bilgi vermek.

Ne yazık ki halkımızın büyük bir kısmı atık, kulla-
nılmış yağları biriktirip tekrar ekonomiye katmak yerine 
lavaboya döküp çevreye gönderiyor. Lavabo  yoluyla 
çevreye  gönderdiğimiz bu atık yağların bize ve gelece-
ğimize verebileceği zarar büyüktür.

Türkiye yılda 1.5 milyon ton yağ tüketiyor.
Her evden 10 kiloya yakın kızarmış yağ çıkıyor.
Bir litre kullanılmış yağ bir milyon litre içme suyunu 

15 kişinin 1 yıllık suyunu içilmez hale getiriyor.  

Tarih geri döndürülemez bir hazine. Türkiye de biz 
hazine konusunda çok şanslı bir ülke. Ne var ki çok uzun 
yıllardan beridir, miras yeri konumundayız. Bu eserler, 
kişilerin kurumların malı olamaz. Bir milletin dahi malı 
olarak değerlendirilmemeli. Bu eserler gelecek nesillere 
aktarılmak üzere üzerimizde bulunan EMANETTİR.

Bu projedeki amacımız Sümela manastırından daha 
eski olan Hz. Yahya’ya inşa edilen Vazelon Manastı-
rı’nın tanıtılması ve kültür miraslarımız arasında korun-
masını sağlamaktır. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

DÜZKÖY’ÜN UNUTULAN İNCİ
“ÇAL MAĞARASI”

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

KOLAY SİLGİ

Danışman Öğretmen
FAZLI ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre melekiS

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa zafer
rabia akkuŞ

Yıl boyunca ziyarete açık tutulan ancak özellikle 4 
aylık sürede 20 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret etti-
ği mağaranın yaklaşık 1 km’ lik bölümü gezilebiliyor. Şu 
ana kadar 8 km uzunluğuna kadar ulaşılabilen ancak bir 
çok kısmı halen tam olarak keşfedilemeyen mağarayı, 
konaklama sorununun çözümü, mağara içindeki yürü-
yüş yolunun uzatılması ve ışıklandırmanın geliştirmesiy-
le yılda 50 bin turistin gezmesi hedefleniyor. Amacımız 
çal mağarası hakkında bölgede ve Türkiye’de farkında-
lık  oluşturmak.

Öğretmenlere ve öğrencilere kolaylık sağlamak. 
Ders arasında tahta silmede geçen süreyi azaltmak.

Öğretmenler tahtayı silmekle uğraşırken sınıfta ge-
reksiz bir uğultu oluyor. Bizim bu projedeki amacımız 
sınıftaki uğultuyu önlemek ve öğretmenlere kolaylık 
sağlamak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

FANLI IZGARA

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

ÇOK AMAÇLI BASTON

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
CeyHuN tayar 
meHmet Habib kayıkCı

Hazırlayan Öğrenciler
Celal arSlaN 
büNyamiN baykuŞ

Yöremizde yaygın olan ızgara alışkanlığını daha ko-
lay bir hale getirmek için tasarlandı. Güç kullanmadan, 
yorulmadan hava yollayarak ızgara kömürünü yakmak.

Bu projemizde pek çok yaşlının kullandığı baston 
aletine farklı özellikler ekleyerek daha fonksiyonel hale 
getirmeye çalıştık.

Yürümeye destek olarak kullanılan baston aynı za-
manda metre, saat, kalem, bardak, fener işlevi görmeye 
başladı. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ARZU BULUT

SOĞUTUCU TENCERE

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

OKTAY SİNANOĞLU

Danışman Öğretmen
FAZLI ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
ŞeNay atmaCa
beyzaNur tutkuN

Hazırlayan Öğrenciler
bilGe Civelek

Sıcak yemekleri çabuk soğutarak buzdolabına koy-
mak. Beklemeyi azaltmak.

Sıcak yemekleri buzdolabına koymadan önce soğuk 
olmaları gerekir, yoksa çabuk bozulurlar. Yemeğin ken-
di kendine soğumasını beklemek yerine bu işlemi fanlı 
tencere sayesinde daha çabuk yaptık.

Çağımızın yetiştirdiği en büyük bilim adamlarından 
biri olan Oktay SİNANOĞLU’nun tüm gençlere tanıtmak 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile “Türk genç-
liği ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapabilmek için 
kendinde kuvvet bulacaktır.” Sözü doğrultusunda ecda-
dımızı ve yapabileceklerimizi herkese anlatmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

GÜVENLİ CAM SİLECEĞİ

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Danışman Öğretmen
GÜLDEN NOHUT

Hazırlayan Öğrenciler
eDaNur NakaŞ
ayDur ŞaHiN

Hazırlayan Öğrenciler
irem akGüN

Temizliği kolaylaştırmak, özellikle yüksek katlı bina-
larda camları dışarıdan silmeye çalışırken düşme sonu-
cu oluşan can kayıplarını önlemek.

Görme ve işitme engeli olan vatandaşlarımıza ko-
laylık sağlamak amacıyla düşünülen bir çalışma engelli 
vatandaşlarımızı kolaylaştırma.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TOLGA CİVİL

ÇÖP SIKIŞTIRICI

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

TRABZONDA ÖZEL BİR KÜLTÜR: “ÇEPNİLER”

Danışman Öğretmen
HACER TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
barıŞ avCi
OĞuzHaN akyüz

Hazırlayan Öğrenciler
NeCiP erayDıN

Çöplerin fazla yer kaplamamasını önlemek için çöp 
kapağına farklı bir kapak daha yerleştirdik çöpü atım ka-
payınca yerleştirdiğimiz kapak kapanıyor çöpler sıkışı-
yor böylece çöpler fazla yer kaplamıyor.

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yaşayan insanlar 
oğuz’ların üç oklar kolu olan,yıllardır bölgemizde renkli 
kültürleriyle tanınan Çepnileri tanıtmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

MİNİ VANTİLATÖR

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

AKILLI PERDE

Danışman Öğretmen
ARZU BULUT

Hazırlayan Öğrenciler
bayram Saki
Şeramet DemirCi

Hazırlayan Öğrenciler
kaaN Öztürk
tayfuN uyGuN

Sıcaklıktan bunalan insanlar basit malzemelerle ko-
lay bir şekilde yapılan vantilatör ile serinleyebilir küçük 
ve kullanışlı bir icat ile hayatı kolaylaştırır.

İnsanların basit malzemeleri ile hayatlarına katkı su-
nacak bir icat yapmalarını amaçlamak ve bu duyguyu 
onlarda ortaya çıkarmak.

Akıllı tahta ya da projeksiyon kullanılan eğitim or-
tamlarında vakit kaybını önlemek.

Akıllı tahta veya projeksiyon cihazları açıldığında 
perde otomatik olarak kapanır. Bu cihazlar kapatıldığın-
da tekrar perde otomatik olarak açılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

ÇİFT TARAFLI DEMLİK

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

PROTEZ EL

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

Hazırlayan Öğrenciler
burak tiryaki

Hazırlayan Öğrenciler
ereN travaCı

Demliklerin dökülmelerini ve buna bağlı oluşan yan-
maları önlemek için çift taraflı demlik icat ettik .

Yerinden kalkamayacak kadar hasta ya da engellile-
rin hayatını kolaylaştırmak.

Yatalak hastalarımız ya da bedensel  engellilerimizin 
uzaktaki kaldırılabilir bir cisme uzanmaları için başka-
larına ihtiyaç duymamalarının önüne geçmek istiyoruz.



118

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HACER TÜRKOĞLU

MİNİ ÇAMAŞIR MAKİNASI

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

YORMAYAN BEL

Danışman Öğretmen
HACER TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
murat Sitar  ilkaN Çelik
ŞeNOl Çelik 

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre akDeNiz
aNıl ODabaŞ  DaNyal tirGil 

Az çamaşır olduğu zaman çamaşır makinesinin dol-
masını beklemek yerine az parçaların yıkanabilmesini 
sağlamak. Özellikle bebekli aileler için kullanılabilir mini 
çamaşır makinesi.

Bölgemizde tarım için kullanılan tarım aleti olan BEL’ 
i daha az kuvvet harcayacak şekle getirmek.

Projemizde bütçesi olmayan ve hala ilkel tarım ya-
pan bireyler için daha az kuvvet harcayarak bellenmesi 
amaçlanmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ARZU BULUT

ASİT Mİ BAZ MI ?

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

ŞİFA KAYNAĞI “LİKARBA”

Danışman Öğretmen
GÜLDEN NOHUT

Hazırlayan Öğrenciler
beyzaNur tutkuN GülSereN karPuz
rümeySa SebetÇi ŞeNay atmaCa 

Hazırlayan Öğrenciler
zeliHa tayar  DOĞukaN Öztürk 

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı maddelerin 
asit mi baz mı olduğu ve bunların yararları ve zararları 
hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.

Karadeniz bölgesinde yetişen, likarba bitkisinin tek 
tip tarıma (çay, fındık) alternatif olabileceği fikrini benim-
setmek. Ayrıca faydalarından bahsederek likarbanın tü-
ketimini özendirmek. Bölgenin ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FAZLI ŞAHİN

GENÇLİK İKSİRİ “TRABZON KİRAZI”

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

HER BİR TANESİYLE ENERJİ VEREN 
KARADENİZİN LEZZETİ “MISIR”

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

Hazırlayan Öğrenciler
müyeSSer ekmeN

Hazırlayan Öğrenciler
Nimet Sürül
GamzeNur kaNDemir

Bölgemizde doğal olarak yetişen ve Trabzon kirazı 
olarak tanınan karayemiş’in doğal özellikleri ve faydaları 
hakkında bilgi sahibi olmak ve ekonomide daha fazla 
yer almasını sağlamaktır.

Mısır bitkisinin nerede yetiştiği, neresinden ne elde 
edildiği, yararları ve zararlarını tanıtmak amacıyla ha-
zırladık.

Mısır geçimi sağlamak ve yiyecek ihtiyacını sağla-
mak için üretilir. mısırı her yerde 

yetiştirip yaygınlaşmasını istemekteyiz.  
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLDEN NOHUT

BAYATLATMAYAN EKMEK SEPETİ

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

ÇARPIŞMAYAN ARABALAR

Danışman Öğretmen
GÜLDEN NOHUT

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkNur küÇüker
ezGi ÇaĞlayaN

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet Habib kayıkCı

Ekmek sepetinin üst kısmına döşediğimiz mavi 
ledler sayesinde ekmeğin içinde bulunan bayatlamayı 
sağlayan organizmaları yok ederek ekmeğin daha uzun 
süre taze kalmasını sağlamak.

Amacımız; araba kazaların önlemek ve hasar riskini 
en aza indirgemek .

Ölümleri azaltmak.
Bunun için iki arabanın önüne yerleştirilmiş “N” ku-

tuplu mıknatısların arabaları birbirlerine yaklaşınca bir-
birlerini itmesi.



122

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TOLGA CİVİL

FANLI BEŞİK

DüzkÖy aNaDOlu liSeSi DüzkÖy aNaDOlu liSeSi

DÖRT MEVSİM KAZAK

Danışman Öğretmen
OZAN YATIK

Hazırlayan Öğrenciler
Sefa Civelek

Hazırlayan Öğrenciler
elif karal
GülSemiN karal merve CÖmert

Sıcak ve nemli havalarda bebeklerin rahat uyuya-
madıkları ve sürekli uykularının bölündüğü ve huzursuz 
olmalarından hareketle beşiğin üzerine monte ettiğimiz 
mini fan sayesinde rahat uyumalarına yardımcı olmaya 
çalıştık.

Maddi durumu iyi olmayanlar için 4 mevsim kullanı-
labilecek kazak tasarladık.

Kazağı aldık kollarını keserek fermuarlı kol diktik. 
Böylece yazın kısa kollu kışın uzun kollu kullanılmasını 
sağladık. Satın aldığımız tekstil kıyafetlerine küçük ek-
lemeler yaparak daha fonksiyonel hale getirilebileceğini 
düşündük.
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mAçkA çok PRoGRAmlI AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ABDURRAHMAN ÖZTÜRK

YAŞAYAN TARİHLERİMİZ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

REKLAMLARDAN EN ÇOK KİMLER 
ETKİLENİYOR?

Danışman Öğretmen
ASİYE GÜNEYSU

Hazırlayan Öğrenciler
yaSiN ayDıN
murat DülGer

Hazırlayan Öğrenciler
kaaN ŞaHiNOĞlu
GÖkÇe Sümer 

Tarih öğreniminin en önemli faydası geçmişi öğren-
mek ve bundan ders çıkarmaktır. Genç nesillerin `Yaşa-
yan tarih ` dediğimiz tarihi olayların ana kaynağı , canlı 
tanığı olan değerli büyüklerimizi tanımaları , onların ya-
şadıklarını öğrenmeleri  ve bu bilgilerden istifade etme-
leri çok büyük bir öneme haizdir. Bu noktadan hareketle 
bizler de çalışmamızda son dönem tarihimizden Kore 
savaşını örnek konu olarak ele aldık. Çalışmamızda 
Trabzon ili Maçka ilçesinde ikamet eden Kore gazileri-
mizle çalışılmış, onlardan tarihi bilgiler derlenmiştir.

İnsanlar yaşamlarının her alanında çeşitli ürünlerin 
tanıtımı ve satışı amacıyla yapılmış birçok reklamla kar-
şılaşmaktadır.  İçinde bulunduğumuz iletişim çağında 
kitle iletişim araçlarının kullanımı çok yaygındır. Reklam-
larda özellikle kadın, genç ve çocuklara yönelik etkiler 
yoğundur. Reklamlardan en çok etkilenen çocuklardır. 
Evin ihtiyaçlarını ev kadınları belirlediği için ev hanım-
larını hedef alan reklamlar çoğunluktadır. Çocukların 
ise özenme ve istekleri hedef alınır. Reklam bir araçtır. 
Ürünler bu araç vasıtasıyla insanlara sunulur. Satın al-
mak veya almamak tüketiciye kalmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYSEL SEVGİ ÖZTEN

RENKLERİN ANLAMLARI VE 
İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

İÇİMİZDEKİ AJAN

Danışman Öğretmen
AYŞE CANDAN

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem yılDız    
Nuriye ayar

Hazırlayan Öğrenciler
ÇiĞDem kurt
furkaN yılDırım 

Renklerin insanlarda meydana getirdiği duygular 
açıklanabilir. Her rengin kişide farklı hisler uyandırdığı 
söylenebilir. Bazı renkler sakinleştirici etki yaparken, 
bazısı güven tazelemeye yardımcı olur. Bazı renklerde 
kişilerin içe kapanıklığını arttırmaktadır. Renklerin birbi-
rine yakın olması, etkilerini de birbirine benzetir. Sıcak 
renkler olarak bilinenler insanda sıcaklığı çağrıştırırken, 
soğuk renkler ise soğukluğu hissettirir. Renkleri bu etki-
leri psikolojik rahatsızlıklarda, hastalıkların tedavisi için 
destekleyici olarak kullanılır.

Elipsten günlük hayatta insanları dinleme konusun-
da nasıl faydalanılacağını göstermek istedik. Elipsin iki 
odak noktası vardır. Bu odaklardan birinde duran bir 
insanın sesi elipsin yüzeyine çarparak diğer odak nok-
tasına ulaşır. Yani iki odak noktasında bulunan insan 
birbirlerini duyabilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BURCU ÖZTÜRK

RESİMLERLE ATASÖZLERİ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

BANA FELSEFE YAP

Danışman Öğretmen
DİLAY DONMA

Hazırlayan Öğrenciler
SeyHaN Öztürk eSra Öztürk

Hazırlayan Öğrenciler
ramazaN Şeremet OrHaN yılmaz

Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış özlü sözlerdir. 
Toplumun ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar. Ay-
rıca  dilimize de zenginlik katarlar.

Bu çalışmada amaç; atasözleri ve deyimleri doğru 
bir şekilde ayırt edebilmek, öğrencilerde yaratıcı düşün-
me  gücünü geliştirmek ve öğrenmeyi eğlenceli hala 
getirmek.  

Karikatürler ve çeşitli görseller yardımıyla felsefenin 
aslında genel algının dışında eğlenceli ve korkulacak bir 
şey olmadığı ortaya koyulmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DİLEK TOPAL

TOPRAKSIZ TARIM NASIL YAPILIR?

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

SOMA KÜPLERİ

Danışman Öğretmen
EMİNE DEMİRCİ

Hazırlayan Öğrenciler
filiz Öztürk  meltem kuŞCu

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem Öztürk abDülSamet yılDız

Dünyadaki kaynakların kötü kullanılması ve artan 
dünya nüfus oranı, gıdadaki arz ve talep dengesini uzun 
yıllardır olumsuz etkilemektedir. Talebi karşılamayan arz 
nedeniyle gıdadaki araştırmalar daha çok verimi artırma 
üzerine odaklanmış bulunmaktadır. Topraksız tarımın 
amacı; bitkilerin gelişmesine besin solüsyonu yardımıy-
la sağlamak, bitkilerin besin, madde ve su gereksinim-
lerini stres oluşturmadan karşılamak ve bunu en uygun 
bir şekilde gerçekleştirmektir. Son yıllarda ise üreticiler 
gelişme gösterilen bu alan üzerine araştırmalar yap-
maktadır.

Yedi parçadan oluşan Soma Küpte amaç 3x3x3 şek-
linde bir küpü meydana getirmektir. Farklı yerleştirme 
metotları, farklı perspektif ve rotasyonlar kullanılarak 
çözüm elde edilir. Önce öğrenciler deneme-yanılma yo-
luyla düzensiz şekillerden bir küp elde etmeye çalışır. 
Eğer küpü tamamlayan öğrenci varsa çözüm yolu öğ-
rencilerle incelenir. Eğer küp şekline hiçbir öğrenci ula-
şamamışsa herhangi bir çözüm yolu öğrencilere göste-
rilerek bu yolu denemeleri istenir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEHMET EMRE KAZANCI

wORD CUPS

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

TÜRKLERE AİT SPORLAR HEMSBALL

Danışman Öğretmen
GÜRKAN YAVUZ

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa yılmaz Sevim ayDıN 

Hazırlayan Öğrenciler
efekaN ÖzkaN yuNuS emre yeŞilaraz

Şeffaf bardaklar üzerine giyecek ve aksesuar re-
simleri yapıldı ve resimlerin İngilizce karşılıkları da bar-
daklar üzerinde belirtildi. Joker bardak olarak kullanılan 
bardak üzerine diğer bardakların üst üste geçirilmesi ile 
kelimelerin somutlaştırılarak öğretilmesi için çalışıldı.

Türkiyenin ilk resmi spor branşı olan hemsball?ı 
ilimizde ve ilçemizde tanıtımını sağlamak gençlerin ve 
heryaştan insanın ve öğrencilerin dikkatini bu branşa 
çekmek ve sporcu yetişmesini sağlamak bu vesileyle 
gençlerin haraketli bir yaşam ve beyin kas kordinasyo-
nunu sağlamaktır. 

Tüm bunları yaparken Fair-play anlayışını kazandır-
mak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN KÜÇÜK

KARADENİZ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİNİN
İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

TRABZONLU HALK ŞAİRLERİ

Danışman Öğretmen
İLYAS YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
rabia yılDız  ayŞe Nur bulut

Hazırlayan Öğrenciler
SeDa ÖzDemir elif küÇük

Toplumlar yaşadıkları coğrafyanın doğal özellikleriy-
le etkileşim içindedirler.Bu etkileşim toplumsal özellikle-
rin şekillenmesinde son derece önemli olmuştur.

Trabzon toplumu hareketli, çalışkan, azimli, asabi,-
zeki, yerel kimlik olgusu yüksek, kısmen tutumlu diyebi-
leceğimiz  ayırt edici bazı özelliklere sahiptir. 

Trabzon insanının bu ayırt edici  özellikleri, bölgenin 
coğrafi şartları, yerşekilleri, iklimi, bitki örtüsü, denizel 
özellikleri  ve beslenme kültürüyle açıklanabilir.

Projemiz, halk şairlerinin tanıtılması ve gelecek ku-
şaklara aktarılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlam-
da geçmişte ve günümüzde yaşayan şairler araştırılmış 
ve sunulmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSMAİL ŞİMŞEK

ALIŞVERİŞTE RENGİN VE MÜZİĞİN ETKİSİ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ANDROİD İLE UZAKTAN LED KONTROLÜ

Danışman Öğretmen
MEHMET GÜMRÜKÇÜ

Hazırlayan Öğrenciler
SeDa Nur Çelik Naile turkaN 

Hazırlayan Öğrenciler
kerem albayrak umut ODabaŞ

Alışveriş yaparken çalan müziğe ve mekâna, marka-
ya hâkim olan renklere dikkat ettiniz mi hiç? Acaba ma-
ğazalarda veya lokantalarda çalan müzikler rast gele mi 
seçiliyor? Firmaların tercih ettikleri renkler ve çaldıkları 
müzik hiç de masum değil. Her birinin anlamı var. Renk-
ler ve müzik, yapılan araştırmalar neticesinde tüketiciyi 
etkilemek amacıyla kullanılıyor.

Android ve arduino sistemlerini tanıtmak amacıyla 
bir sistem geliştirdik.Amacımız bu iki sistemi birleşti-
rerek bir sistem ortaya çıkarmaktı. Android için telefon 
kullanıldı. Elektronik kısım için arduino sipariş edilip in-
ternetten bulunan kodlar sistemin içinde gömüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEHMET GÜMRÜKÇÜ

EL İLE MOUSE KONTROLÜ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

KABLOSUZ ŞARJ

Danışman Öğretmen
MEHMET GÜMRÜKÇÜ

Hazırlayan Öğrenciler
rabia karabiber  eCem GüleŞ

Hazırlayan Öğrenciler
ONur yamaN      muHammet tOPÇu

Amacımız kamera sistemlerini kontrol ederek görün-
tü işlemeyi kullanmaktı. Görüntü işlemek için c# prog-
ramını kullandık. Kameradan gelen verileri işleyerek 
elimizi algılattık. Elimizi algılayan programı mouse ile 
iletişime geçirdik.

Kablosuz şarj denildiğinde akla ilk gelmesi gereken 
şey bağımsızlıktır,yani indüksiyon bobiniyle donatılan 
cihaz sayesinde , manyetik bir alan oluşturarak fiziksel 
kablo bağlantısına ihtiyaç duyulmamasıdır. Bu fikri ilk 
kez ortaya atan ve kullanan Nicola Tesladır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MURAT AKPINAR

DOKUNMATİK EKRAN

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

SUYUMUZU KORUYALIM

Danışman Öğretmen
MURAT AKPINAR

Hazırlayan Öğrenciler
Hakkı akGül  CeyHuN SabuN

Hazırlayan Öğrenciler
umut uzuNlar mertCaN kurt

Dokunmatik ekranın çalışma prensibi çeşitli kaynak-
lardan araştırılmış ve bu araştırma sonucu hipotez kuru-
lup bilimsel basamaklar uygulanmıştır.

 

Günümüzde karbon emisyon değerlerinin bu denli 
yüksek olması sonucu küresel ısınmada hızlı bir şekilde 
etkisini göstermektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MURAT AKPINAR

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLACAK

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

SU ROKETİ

Danışman Öğretmen
ONUR SÜNGER

Hazırlayan Öğrenciler
kerem mümiN yılmaz
SerCaN Öztürk

Hazırlayan Öğrenciler
betül Gür   GÖkHaN PuStu

Teknolojinin süratle ilerlediği, her gün yeni ve daha 
çekici ürünlerin üretildiği dünyamızda tüketim çılgınlığı-
nın da etkisiyle ihtiyacın çok ötesinde miktarlarda üretim 
yapılmaktadır.

Su roketi tepki kütlesi olarak su kullanılan bir model 
roket türüdür.

 Basınçlı kap roketin motoru olarak genellikle plastik 
bir meşrubat şişesi kullanılır. 

Su basınçlı bir gazla genellikle basınçlı hava kullanı-
larak dışarıya doğru atılır.

 Su roketi İmpuls  Momentum ve Newton’un üçüncü 
hareket yasasına iyi bir örnektir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZKAN BÜLBÜL

NAMAZ İBADETLERİNİN BİREYSEL VE TOP-
LUMSAL FAYDALARI

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ŞEHZADE ŞEHRİNDE ŞEHZADE ÇAYI İÇİLİR.

Danışman Öğretmen
SAFİYE BAYRAK KANDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa turaN lale baytar Hazırlayan Öğrenciler

Bu proje ile namaz ibadetin önemini ortaya koymak, 
ayet ve hadisler ışığında namaz gerçeğini vurgulamak 
ve namaz ibadetinin faydaları hususunda insanların dik-
katini çekerek farkındalıklarını artırmayı amaçlıyoruz. 
Kısaca namaz ibadetinin önemini ve faydalarını ortaya 
koyduktan sonra yapacağımız bir anket çalışması ile 
toplumda namaz ibadetinin önemi ve faydaları konusun-
da var olan durumu anlamaya çalışacağız. Bu anket ça-
lışmamızın sonuçlarına göre çalışmamızı şekillendirip, 
vardığımız sonuçları ve bu sonuçlardan hareketle neler 
yapılabileceğini ifade etmeye çalışacağız.

Bu projeyi hazırlamaktaki amacımız; Trabzonumu-
zun tarihi kimliğini bir kez daha anımsatmaktı. Bu dü-
şünce doğrultusunda bir daha gezdik Trabzon şehrinin 
sokaklarında, hisarın kapısından bir kez daha girdik içe-
ri. Ortahisar aynı sukutuyla karşıladı bizi karşılamasına 
da; lakin biz farklı bir duygu  hissettik,  bir başka gözle 
baktık her bir şeye bir daha. Her gün üzerinde yürüdü-
ğümüz Zağnos Köprüsünde Şehzade Selim?in de yürü-
düğünü düşünerek başka bir edayla yürüdük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEVCAN SIRTKAYA

MAÇKA İLÇESİNDEKİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

DEĞİŞMEYEN BATIL İNANIŞLAR

Danışman Öğretmen
SÜMEYYA TAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
arife bulut     Hilal Nur GüleN

Hazırlayan Öğrenciler
NurGül PuStu     fuNDa yılmaz

Trabzon İli Maçka İlçesi?nde yer alan bazı endemik 
bitki türleri hakkında bilgi edinmek ve bu bilgilerle yöre 
halkının bilinçlenmesini sağlamaktır. Ayrıca endemik 
bitkilerin yok olma nedenlerine dikkat çekerek, nesli tü-
kenme tehlikesi altında değerlendirilen bitkilerin koruma 
altına alınmasını sağlamaktır.

Endemik bitki, bulunduğu bölgenin ekolojik şartların-
dan dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın 
başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü 
bitki türüdür. Trabzon İli?nde yayılışı bugüne kadar be-
lirlenen ülkemiz endemiği takson sayısı 130 civarında-
dır. Doğal güzellikler bakımından Trabzonun en zengin 
yerlerinden biri olan Maçka İlçesi?nde yer alan endemik 
12 bitki bu çalışmada araştırılarak, bitkiler hakkında bilgi 
edinilmiş ve insanların araştırılan türler hakkında bilinç-
lendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bu 
çalışma ile nesli tehlike altında olan türlerin doğada ko-
runma altına alınması planlanmaktadır.

Batıl inançlar kaynakları kesin olarak saptanamayan 
çeşitli deneyimler sonucu ortaya çıkmış bilimsel gerçek-
lere aykırı inançlardır. 

Batıl inançların çoğu çok eskilere dayanmakla birlik-
te yenileri de vardır.

Batıl inanışların bir kısmı dinin yanlış yorumlanma-
sına sebep olmuştur. Uzun yıllar uygulanması sebebiyle 
dinin aslıymış gibi kabul edilirler.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZÜLEYHA BÜLBÜL

ÇOCUKLAR SOKAĞA DÖNSÜN

maÇka ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
aytekiN Şafak aleyNa arSlaN

Teknolojinin gelişmesiyle çocuklarımız artık evden 
çıkmamaya başladılar. Akıllı telefon ve bilgisayarlar ço-
cuklarımızı evde kalmaya mahkum etti. Sosyalleşme sı-
kıntısı ve yanında sağlık sorunları baş göstermeye baş-
ladı. Bizde eski oyunları öğrencilerimize ve ziyaretçilere 
tanıtarak bu konuya değinmek istedik.
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tRAbZon fen lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ YÜKSEK KANSER 
ORANLARI ÜZERİNDE GRANİTİK KAYAÇLARIN

ETKİSİ VAR MIDIR?

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

YEŞİL ÇAYIN GÖZ TEDAVİSİNDE 
KULLANILMASI

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zülel zehra malkoç
beyzanur Selim 

Hazırlayan Öğrenciler
bedranur altun berkehan kutlu 

Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye’de kanser vakala-
rının en yaygın olduğu bölgelerden biridir. Kanser vaka-
larının bölgedeki yoğunluğu genel olarak 1986 yılında o 
günkü ismiyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nde 
Çernobil santralinde meydana gelen nükleer patlama ile 
ilişkilendirilmektedir.

Granitik kayaçlar; silisyumca zengin magmaların 
yerin derinliklerinde yavaş yavaş soğuması ile oluşan, 
genellikle iri kristalli ve açık renkli olan kayaçlardır. Tür-
kiye’nin coğrafik olarak kuzeydoğu kesimine karşılık ge-
len Doğu Karadeniz bölgesi granitik kayaçların yoğunlu-
ğu açısından dünya üzerindeki sayılı alanlardan biridir.
Hiç şüphesiz bölgede bu kadar geniş alanlarda Th ve U 
gibi radyoaktif elementler açısından zengin kayaç küt-
lelerinin bolluğu, bölgede yaygın olarak kanser vakaları 
görülmesi ile yakından ilişkili olabilecek niteliktedir. 

Hiç şüphesiz bu yüksek değerler insan sağlığı açı-
sından sadece kapalı ortamlarda graniti kullananlar da 
değil, doğadaki soluma sürecinde de insanlarda ciddi 
problemlere neden olabilecek boyuttadır.

Göz ağrıları, günümüzde çoğunlukla yorgunluk, 
stres, uzun süre bilgisayar veya televizyon başında 
kalınması sonucu oluşur.. Biz bu projemizde kimyasal 
maddeli ilaçlar yerine daha az kimyasal içeren, doğal, 
bitkisel ve pratik bir yöntem düşündük.

Yeşil çayın ilk kullanımı ile ilgili bilgiler M.Ö. 3000 
yılına kadar gitmektedir. Anlatılan hikayeye göre bir yeşil 
çay yaprağı Çin imparatorunun önünde kaynayan suya 
düşmüş.

Çayın yararlarını araştırmak için, belirli bir kesim 
içinde deney yaptık. Deneyimiz şu şekilde: İnsanların 
gözüne ısıtılıp soğutulmuş çay ile masaj yaptık, bu yak-
laşık 15 dakika sürdü ve sonrasında yorumlarını aldık.

Deneyi çeşitli nedenlerden baş ağrısı şikayeti olan 
50 insan üzerinde denedik. Deney sonucunda baş ağ-
rısı olan insanların 42 si ağrısının azaldığını ya da geç-
tiğini ifade etti.

Elde ettiğimiz bulgulara göre, çayın gün yüzüne çık-
mamış bir çok faydası olduğunu gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

HANGİ SİSTEMDE BİTKİ DAHA HIZLI BÜYÜR?

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

ORGANİK SABUN

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren küçük  betül anaç 
inci büyükaydın  

Hazırlayan Öğrenciler
ileyda Nur küçüköner  ayşe aydın
Sena Göker 

Bitkiler üzerinde denediğimiz sistemlerden hangisi-
nin bitki üzerinde daha iyi etki ettiğini  bulmak.

Örnek:
1-Daha fazla verim
2-Daha sağlıklı yetişmesi
3-Hızlı ürün verme
4 saksı alarak 4 er fasulye tohumunu saksılara dik-

tik. Dört hafta boyunca aynı şartlar altında düzenli sula-
ma yaparak büyümelerini bekledik. Büyüyen bitkilerimi-
zin birini kontrol grubu yaptık. Bir tanesini çay atığı ile , 
bir tanesini meyve atığı, diğerini ise tuzla karıştırdığımız 
suyla ve yapraklarına sıktığımız aspirin ile besledik.

Çay atığı koyduğumuz bitkinin yaprakları kontrol 
grubu ve diğer bitkilere göre  daha uzun ve büyük  gö-
rülmektedir.

Meyve ve sebze atıklarıyla beslediğimiz bitkileri-
mizde büyümenin yanı sıra daha çok taze bir görünüm 
oluştu.

Yaptığımız gözlemler sonucunda  deney grubumuz-
daki bitkilerin hepsinde kontrol grubuna göre büyümeler 
gözlemlendi . sonuçlara göre  en çok  büyüme çay atığı 
sonra aspirin ve tuzlu su sonra da meyve atığında  gö-
rüldü.

 160 mL bitkisel yağ (biz papatya yağı tercih ettik 
hem renk hem koku için),50 mL Su, 16 gram sodyum 
hidroksit (kostik)

Aromaterapik yağlar (bu tarifte lavanta yağı ve la-
vanta yağını desteklemek için lavanta bitkisi de kullanı-
lacak, farklı aromatik yağlarda deneyebilirsiniz.)

Derin plastik bir karıştırıcı, Cam kavanoz, Karıştırma 
aparatı, El blenderi,Döküm kaşığı Sabun kalıbı,Kesim 
bıçağı, Termometre Maske, eldiven, önlük, gözlük.

Suyumuzu bir cam kavanoza alıyoruz ve üzerine 
sodyum hidroksiti ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. 
Ürünü 1 saat kadar dinlendirmemiz ve termometre ile 
sıcaklığı kontrol etmemiz gerekmektedir. 

Oda sıcaklığına düştüğü zaman sıcaklığı, sabunlaş-
ma işlemine başlanabilir. Bunun için sabun kalıbımızın 
içine bitkisel yağ karışımımızı koyduktan sonra, hazır-
ladığımız sodyum hidroksit karışımımızı yağımıza ekli-
yoruz.

Bu sırada sabunda hızlı bir katılaşma olacaktır.
Ürün bu kalıp içinde 2 ile 5 gün arasında dinlendi-

rilmeli. Dinlenen ürün, sabun kalıbının kenarlarını aç-
tığımızda küçük ayrıklar şeklinde gözüktüğü zaman 
kuruduğunu anlayabiliriz. Daha sonra sabun kalıptan  
çıkarılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Şenel Türkyılmaz

GIDALARIN RENKLİ  DÜNYASI

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

KEKİKLİ SİNEK KOVUCU

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
mehtap manay  Hande Gümüş  

Hazırlayan Öğrenciler
turgay melih Sezgin  muhammet emre altıntaş 
Hüseyin Cemil bektaş 

Gıda katkı maddeleri bir grubunu oluşturan gıda bo-
yaları günümüzde ayrı ve özel bir önem taşımaktadır.

 Tükettiğimiz gıda maddelerinin güvenilirliğini tespit 
etmek.

Gıda boyaları ve kimyasal yapılarıyla ilgili kitaplar, 
makaleler ve tezler araştırılarak literatür taraması ya-
pıldı. Bu amaçla kullanılacak malzemeler ve yapılacak 
deneylerin belirlenmesinden sonra yerel marketlerden 
gıdalar temin edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda 
genellikle kalitesi düşük renkli şekerler, renkli leblebiler, 
yoğun miktarda baharat içeren kuruyemişler, bölgede 
gelenekselleşmiş olan Trabzon kurabiyesi ve limonata-
da insan sağlığına zararlı olan gıda boyalarına rastlandı.

Nicel olarak yaptığımız deneysel çalışmalar sonucu 
bulduğumuz bazı verilerin ülkemizde tüketilen gıdalarda 
limit miktarı aştığı tespit edilmiştir.

Materyaller: 
• Sprey Şişesi
• 10 ml Su
• Kekik suyu 
• Kekik Yağı 
• 30 ml Püskürtme Şişesi
• Kekik 
• Su 
Hazırlanışı
Püskürtme Şişesinin yarısı su ile doldurulur. 5 ml ke-

kik suyu konulur. Kalanına kekik yağı dökülür. Homojen 
bir karışım elde edilir ve karışım sinekli bir ortamda de-
nenmek üzere hazırdır . 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

MAKARNA SUYUNDAN DETERJANA YOLCULUK

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

MANUEL ŞARJ ALETİ

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
elanur kayaoğlu betül Sancaklıoğlu 

Hazırlayan Öğrenciler
meral köse 

Kullanım kolaylığı ve ucuzluğundan dolayı hayatımı-
zın her alanında olduğu gibi mutfak eşyalarının temizli-
ğinde de çok miktar ve çeşitlilikte kullanılan bulaşık de-
terjanlarının yerinde doğa dostu bir temizleyici bulmak 
amacıyla bu projeye başladık.

• 1 Paket Makarna
• 1.5 Litre Su 
• Tencere
• Kirli Tabaklar
Bir paket makarnayı 1,5 litre kaynamış tuzlu suda 

haşladık. Haşlanan makarnadan makarna suyunu elde 
ettik. Bu makarna suyunu salça, yumurta, tereyağı ve 
zeytinyağlı fasulye ile kirlenmiş ve kurumuş tabaklar 
üzerinde denedik. Makarna suyu tüm bu tabaklarda-
ki lekeleri çıkardı ve tabaklar temiz hale geldi. Deney 
sonucunda makarna suyunun kirli tabakları temiz hale 
getirme özelliğinin bulunduğunu gördük.

Burada kullanılan makarnanın pişmesi esnasında 
suya atılan tuz ve zeytinyağının bulaşıkları temizleme 
gücünü arttırdığını gözlemledik. Suyun fiziksel hare-
ketliliği de kirlerin uzaklaştırılmasında etkili olmaktadır. 
Normalde nötr olarak kabul edilen su hidrojen ve oksijen 
bileşiğidir. 

Günümüzde en çok değer verdiğimiz aletlerden biri 
de telefonlarımız.bir kaç saatliğine yanımızdan ayırsak 
büyük bir eksiklik hisseder olduk. Aynı şekilde tabletle-
rimizi  de. Bu derece önem verdiğimiz aletler şarjı bitti-
ğinde hiçbir işe yaramıyorlar. Bu yüzden insanlar evden 
çıkarken yanlarına şarj aletlerini alıyorlar.fakat  telefon-
larını şarj edebilecek bir priz bulmakta zorlanıyorlar.bu 
yüzden böyle bir proje geliştirdik.

Nasıl yapıldı ve nasıl çalışıyor?
Aletimizi yapmak ve kullanmak çok basit  bu aleti 

yapabilmek için bize gerekli olan malzemeler:
-sıradan bir şarj aleti
-manuel çalışan bir fener
  Bu iki malzemeyi kullanarak şu adımları izledik:
-fenerin ışık yayan kısmını kestik ve elimizde iki tane 

kablo olmuş oldu.
-şarj aletinin prize takılan kısmını kestik ve şarj aleti-

nin içinden de iki tane kablo çıkmış oldu.
-bu iki kabloyu birleştirdiğimizde manuel şarj aletini 

elde etmiş olduk.
Manuel çalışan fenerin ışık yayması için yaptığımız 

hareketi yaparak bu aleti çalıştırabiliyoruz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

BESİNLERİN SAKLANMASINDA VAKUMLAMA 
ETKİSİ

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

PİLEKİ TAŞININ SOĞURMA KATSAYISININ 
İNCELENMESİ

Danışman Öğretmen
Şenel TürkYılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
Nazlı Giriftinoğlu
Özlem alp 

Hazırlayan Öğrenciler
miray bengisu koşucu
Nazlı Giriftinoğlu  

Bu araştırmada amacımız; günlük hayatta kullanılan 
gıdaların kısa süreli saklanmasında vakumlama yönte-
minin kullanımının araştırılmasıdır.

Besinler oksijenle temasları ya da başka koşullar 
dolayısıyla belli bir süre sonra bozulurlar. Bu da besin 
kayıplarına yol açar. İnsanlar uzun süre saklayacakları 
şeyler için derin dondurucu, tuzlama, şekerleme, ku-
rutma ve benzeri yöntemler kullanırlar. Ancak günlük 
hayatta kullanacakları besinleri uzun süre saklayabile-
cekleri pratik bir yöntem yoktur. Besinlerin vakumlu or-
tamda saklanması üzerine olan projemiz günlük hayatta 
kullanılabilirlik yönünden daha kullanışlıdır. 

Deneylerimizde besin olarak pişmemiş köfte, kaşar 
peyniri, domates, kuruyemiş ve maydanoz kullandık.

   Deneyimiz sonucunda ise soğuk ve vakumlu ortam-
da besinlerin daha uzun süre bozulmadan saklandığını 
gördük. Açık ve sıcak ortamda ise en erken bozulmayı 
gözlemledik. En hızlı bozulma gösteren ürün sırasıyla 
köfte, maydanoz ve kaşar olduğu, en uzun sürede ise 
kuruyemişin özelliklerinin değiştiği söylenebilir. Buradan 
yola çıkarak da besinlerin uzun süre saklanması için 
vakumlu ve buzdolabında saklanabilecek bir düzeneğin 
hazırlanmasının diğer düzeneklere göre daha kullanışlı 
olacağını belirledik

Günümüzde, radyasyona maruz kalabilecek sağlık 
kuruluşları ve sığınakların büyük bir kısmı tuğla kul-
lanılarak inşa edilmektedir.  Pileki taşı ısıyı uzun süre 
bünyesinde tutabilmesi gibi bir takım özellikleri kimyasal 
ve fiziksel yapısının merak konusu olmasına neden ol-
muştur.

Rize ilinin Pileki Mağarasında bulunan Pileki taşının 
radyasyon soğurma katsayısının ölçülmesi ve tuğlaya 
alternatif bir yapı malzemesi olarak radyasyon ile çalışı-
lan ünitelerde kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.

Çalışmada pileki taşından alınan numunelerin gama 
ışını detektöründe soğurma katsayıları ölçülmüştür. Ya-
pılan ölçümler sonucunda pileki taşının lineer ve kütle 
soğurma katsayılarının tuğlanınkilerden daha büyük ol-
duğu görülmüştür.

Yapılan ölçümler sonucunda pileki taşının lineer ve 
kütle soğurma katsayılarının tuğlanınkilerden daha bü-
yük olduğu görülmüştür. Pileki taşının bina yapımında 
kullanılmasının radyasyonun daha fazla kısmının tu-
tulmasını sağlayacağı ve insan sağlığı açısından daha 
olumlu sonuçlar vereceği bulunmuştur.  Bu yüzden has-
tane ve diğer sağlık kuruluşları, sığınaklar gibi insanla-
rın radyasyona maruz kalabileceği yapıların duvarları-
nın ham maddesine pileki katılabileceği düşünülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

PARMAK İZİNİ SEÇ

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

DOĞAL DİŞ MACUNU

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk ayvaz melih yusuf aksoy 

Hazırlayan Öğrenciler
aslıhan Saraç  ahsen Çavuşoğlu 

Parmak izlerimiz doğuştan gelen adeta kimliğimizdir. 
Bu nedenle her insanda ve her parmakta farklıdır. Ama 
parmak izlerimizi gruplandırabilmek mümkündür. Par-
mak izleri tiplerine göre kemer, döngü ve halka olmak 
üzere üçe ayrılabilir. Bu projede bu çeşitliliğin insanlar-
daki başarıya ve kalıtıma etkisini araştırıldı. Bu da bir 
web site hazırlayarak anketlerle sağlandı. Ankette ba-
şarı puanı ve ebeveynlerin parmak izi çeşitleri k 
sorulup en son bir tablo hazırlandı.

Projede tüm verileri elde edebilmek için bir web site 
hazırlandı. Toplamda 1779 adet anket ite sonuçlar ha-
zırlandı. Hazırlanılan ankette aşağıdaki sorular soruldu:

- Yaş (Yaş faktörü de hesaba katıldı)
- Parmak izi çeşidi
- Ebeveynlerin parmak izi çeşitleri Tüm bu sorulara 

verilen cevaplar parmak izi çeşidinin kalıtsal olduğunu 
ortaya koydu. Aynı zamanda yapılan araştırmalar ve an-
ket sonuçları sonunda kemer türünün daha çok butun-
duğu ve başarı oranının da daha yüksek olduğu ortaya 
çıktı.

Piyasada satılan diş  macunlarının birçoğu  içerisin-
de  insan sağlığını etkileyecek  birçok  zararlı maddeler 
içermektedir.  Diş  çürükleri ve dişeti rahatsızlıklarını 
önlemek için  içinde insan sağlığına zarar vermeyen do-
ğal maddelerden oluşan  evde  yapılabilen diş macunu 
üretmek.

Diş macununda kullanılacak doğal maddeler tespit 
edildi.Bunlar içinde misvak,himalaya tuzu,karbonat,na-
ne yağı üzerinden araştırmalara başladım Buna benzer 
başka çalışmalar da olmuştur.Ben bunları geliştirerek 
evde ve daha kolay yapılabilecek olamsını göz önünde 
bulundurarak diş macununu hazırladım.

Misvak, kalsiyum ve fosforlu topraklarda bol yetişir 
yani misvakta fosfor bulunur.Himalaya tuzu toprağın en 
kıymetli elementlerini barındıran tuzun içinde altın dahil 
84 mineral eser  miktarda bulunuyor.Karbonat diş ve diş 
etlerinizi güçlendirir. 

Misvak tozu, himalaya  tuzu karbonat,nane yağı, li-
mon karışımıyla doğal bir diş macunu yapıldı. Kullanan 
kişilerin diş macunu hakkındaki görüşlerine başvuruldu. 
Çok ciddi bir anlamda beyazlık elde edemesekte ama-
cımız hem doğal hem de evde yapılabilir bir diş macu-
nuydu ve bu diş macununun dişlerimizin korunmasında 
ve olumlu etkiler yaratmaktı ve bu amacımıza ulaştık.
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Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

MİKRODALGA RADYASYONLARININ FASULYE
TOHUMLARININ ÇİMLENMESİNE ETKİSİ

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

SIVILARIN ASİTLİK VE BAZLIK DEĞERLERİNİN 
BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
melisa birincioğlu  Gülşade Öksüz

Hazırlayan Öğrenciler
Özge aydın  Sıla Sarıalioğlu
Sıla tuba kılıç 

Mikrodalga radyasyonu, iyonlaştırmayan elektro-
manyetik radyasyon grubuna girer. Bu ışınlar yüksek 
yoğunlukta iyonlaştırıcı olmayabilir fakat ısınmaya ve 
kimyasal reaksiyonlarda değişmeye neden olabilirler. 
Farklı frekanslardaki EMD hücre, bitki, hayvan ya da 
insanlar gibi farklı biyolojik sistemleri değişik biçimlerde 
etkilerler. Mikrodalga radyasyonlarının bitki tohumları-
nın çimlenme süresinin kısaltılmasında etkisini gözlem-
lemek.

Fasulye tohumları; 1, 2, 3, ve 4 dakika süreyle mik-
rodalgaya maruz bırakıldı. Mikrodalga uygulaması ya-
pılmış tohumlar bir kaba pamuk yardımıyla ekildi. Büyü-
me hızının net bir şekilde gözlemlenebilmesi için özdeş 
başka bir kaba mikrodalga uygulaması yapılmamış to-
humlar ekildi.

Tohumların çimlenme oranlarına, kök ve hipokotil 
gelişimine bakıldı.

Mikrodalga uygulamasında 3 ve 4 dakikalık uygula-
malarda kök gelişiminde önemli ölçüde artış kaydedil-
miştir.

Çeşitli sıvıların asitlik ve bazlık değerlerinin bitki-
lerde oluşturduğu etkinin gözlemlenip araştırılması ve 
gözlemler sonucunda istenen bilgi düzeyine ulaşmaktır.

İlk olarak saksılara 5 adet fasulye bitkisi  dikilmiştir.
Daha sonra hergün düzenli olarak bitkilere sıvılar ila-
ve edilmiştir.Ara ara bitkilerin boyu ölçülerek büyümesi 
gözlemlenmiş ve not edilmiştir.

Çamaşır suyu dökülen bitki 1.gün sonunda kuruma-
ya başlamıştır.1 hafta sonra tamamen ölmüştür.

Limon dökülen bitkinin yaprakları diğerlerinden daha 
geniş olmuştur.

El sabunu dökülen bitkinin yaprakları orta derecede 
büyük ama çok yapraklı olmuştur.

Çay dökülen bitkide yapraklar normal ama sayısı bi-
raz daha fazladır.

Su dökülen bitkinin boyu uzamış ve yeni yaprak 
oluşmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

TRABZON AKYAZI SPOR VE KÜLTÜR 
KOMPLEKSİ YAPIMININ EKOLOJİK ÇEVREYE ETKİSİ

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

KETEN TOHUMLU EKMEK

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zehra Nalci Sinem balcioğlu  Hazırlayan Öğrenciler 

Trabzon Akyazı Spor ve Kültür Kompleksi’nin ekolo-
jik çevreye olan etkilerini araştırmak ve belirtmek.

Akyazı Projesi ile ilgili olan araştırmaları, raporları 
ve çalışmaları inceleyerek projenin etkilerini rapor ha-
line getirmek.

Trabzon Akyazı Spor ve Kültür Kompleksi çevreye 
zarar verir, birçok yaşam alanını yok eder, bitki örtüsü 
üzerinde gözle görülür bir etki yaratır. Bunun yanı sıra 
spor ve turizm açısından yararlı bir projedir.

Günümüzde obezite oranı hızla artmakta ve insanlar 
yediklerine fazla önem vermemektedir.Yüksek miktarda 
kaloriye sahip olan Fast Food yiyeceklerin tüketimi hız-
la artmış ve sağlıklı yaşam ve beslenme temelini kabul 
eden ve kendine ilke sayan birey sayısı azalmıştır.Özel-
likle hamurişleri ve gün içinde soframıza bol miktarda 
konuk ettiğimiz ekmek,bu orana çok büyük etki etmek-
tedir.Biz bu yüzden ekmeğimizi değiştirebilir ve daha 
güzel ve farklı bir biçimde tüketebiliriz

Bu projenin amacı da günlük yaşamımızda sıklıkla 
kullandığımız  ekmeğin zararlarını azaltarak sağlıklı bir 
besin kaynağı haline getirmektir.

Keten tohumu bol miktarda içerdiği diyet lifleri sindi-
rilmesi zor olan besinlerin daha kolay sindirilmesini sağ-
lar ve bu sindirim sistemin aşırı yorulmasına engel olur.
Bunun için diğer bir değerli besin kaynağı da cevizdir.
Sindirime yardımcı olur,kalp ve damar hastalıklarına iyi 
gelir ve tüm diğer kabuklu yemişler gibi yağ yakımını 
hızlandırır.

Ekmeği yapmak için uygun malzemeler toplandı;
7 bardak un, 3,5 bardak su, keten tohumu(sınırlı 

miktarda), 1 bardak ceviz fındık kaju vb kabuklu yemiş-
ler karışımı, kuru maya 180 derecelik fırında yarım saat 
pişirin.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

TOPRAKSIZ TARIM

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

SALYANGOZLARIN BAKIRLA OLAN İLİŞKİSİ 
NEDİR?

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ümran keleş  rümeysa küçük 

Hazırlayan Öğrenciler
irem Şahin  ihsan Deniz  

Topraksız tarım projesinin amacı;  toprak kullanma-
dan , toprağa alternatif  bitkinin tutunabileceği bir yüzey 
oluşturarak, daha az maliyetle bitki yetiştirmektir.

Topraksız tarıma göre daha az maliyetle. Toprağa 
alternatif bir yüzeyde  bitki yetiştirmektir. Topraksız tarım 
yapabilmek için inanılmaz sistemler mevcut … büyük ti-
cari tarıma uygun  sistemler bulunmakla beraber kişisel 
ihtiyacı karşılayacak sistemler de var.

Topraksız tarım için bitkinin tutunması için gerekli 
olan alternatif yüzey yaratılır.Ve böylece bitki için gerekli 
ana ortam sağlanır topraksız tarımın amacı da bitkinin 
yüzeyde tutunup yüzeyden  su ve mineralleri alarak ye-
tişmesini sağlamaktır. 

       * Plastik bardaklar
      *  Pvc borular
        *Zamanlayıcı
        *Akvaryum pompası
        *Süs taşları , kum , çakıl vb.
        *Kadın çorabı
       * Siyah poşet ve siyak kalın çorap
       * İçine su konulabilecek plastik bir konteyner
Bu sistemle büyütülen bitkiler yaklaşık üç haftada 

çiçekleniyor ve yaklaşık beş haftada meyve vermeye 
başlıyor

Çiftçilerimizin bitki yetiştirirken en büyük sorunların-
dan birisi de salyangozlardır..Bakır tel kullanmalarının 
sebebi bakır ve salyangozların salgıladıkları sıvı ara-
sında bir elektrik akımı oluşup salyangozların geçici bir 
elektrik şokuna uğrayıp bitkiden uzaklaşmasıdır.Ancak 
bakır doğada bulunan fakat maddi değeri yüksek bir 
metaldir.Her çiftçinin bakır tel alabilecek gücü olmaya-
bilir.Bakır bir ağır metaldir.Bakır yerine ağır metal oranı 
yüksek çiftçilerin de verim alabileceği bir bitki kullanıp 
her çiftçinin kullanabileceği bir yöntem araştırmak pro-
jemin amacıdır.

Araştırma çiftçilerin ortak sıkıntılarından olan sal-
yangozlardan kurtulma yollarından biri olan tarlayı bakır 
telle çevrelemenin her çiftçinin yapamayacağı,maddi 
imkanlarına el vermeyecei şeyleri yapmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

ARAKESİTLER

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

FAYDA KABUKTA

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler
Sevgi Nur Güner Nisa Dural 

Bu çalışmadaki amaç ortaokul yıllarında işlenilmeye 
başlanılan arakesit konusunun daha iyi anlaşılmasını 
sağlamak için görsel olgulardan yararlanmaktır.Çizile-
rek pek de anlaşılamayan arakesit konusu üç boyutlu 
maket yapılarak daha iyi anlaşılacak,özellikle ortaokul 
öğrencileri başta olmak üzere diğer öğrencilerin de ya-
rarlanabileceği proje halindedir.Ayrıca proje çeşitli renk 
ve prizma alternatifleri sunmaktadır.                                                                                                                                

İçlerinde farklı renklerde sıvı bulunduran prizma-
lar görsel kavrama becerisinin en gelişmiş olduğu yaş 
gruplarında (15-17) arakesit konusunun en iyi şekilde 
kavranılmasını sağlar.Arakesitler her ne kadar düzlem 
üzerine aktarılabilinseler de üç boyutlu ve sıvı içeren 
prizmalar sayesinde istenilen açılarda algılanabilinmek-
tedirler.

Proje,bu tip nitelikleri eksik olan insanların arakesit 
konusunu rahat kavrayabilmesi için uygundur.                                                                                                                                

Bu projede yapılan çalışmalar sonucunda özellikle 
görsel zekaya sahip olan insanların arakesit konusunu 
daha iyi ve kalıcı anladığı tespit edilmiştir.Kullanılan çi-
zim yerine üç boyutlu sıvı maketlerinin daha açıklayıcı 
bir anlatım sergilediği ortaya konmuştur.                                                                                                                   

Projemiz biyoloji alanında bir proje.Öncelikle yumur-
ta kabuğunda bulunan maddeleri araştırdık ve birçok 
mineral bakımından zengin olduğunu gördük.

Bitki topraklarına doğal gübre bulmak. Doğal olma-
yan kimyasal maddelerin zararlarından insanları koru-
mak.

  Gübresiz 2 toprağın birine yumurta kabuğu ufalayıp 
koyduk, diğerine ise kimyasal gübre koyduk. Ve topra-
ğında yumurta kabuğu olan bitkinin meyvelerinin daha 
canlı gözüktüğünü gözlemledik.

Hem insanları kimyasallardan kurtarırken, hem de 
bitkinin daha canlı gözükmesini sağladık.

Bitkilerin büyümesinde kimyasallar yerine yumurta 
kabuğu kullanılabilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

MANTOLAMANIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ 
ZARARLARI

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

EĞRELTİ OTU VE ARSENİK

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep Naz yıldırım bengisu Sarıtaş 

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem Civelek  betül Çimen 

Yapacağımız bu proje ile mantolamanın insan sağlı-
ğı üzerinde olumsuz etkileri olup olmadığını tespit etme-
yi amaçlıyoruz. 

Mantolama dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içe-
rideki ısıyı korumak amacıyla binanın ısı yalıtım mal-
zemesiyle kaplanmasıdır. Binaların dış duvarlarına, 
çatılarına, toprak temaslı mahallelere, depo garaj gibi 
ısıtılamayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava 
depolarına mantolama uygulaması yapılabilir. Mantola-
mada  mantolama levhaları (EPS-XPS), mantolama ya-
pıştırıcısı, mantolama dübeli, mantolama levhası sıvası, 
donatı filesi, dekoratif kaplama, fileli köşe profili, damla-
lıklı köşe profili, denizlik altı profili, su basman profilleri, 
dilatasyon profili, poliüretan profili, yalıtım bandı, plastik 
kama, plastik konjektör ve köşe bandı kullanılır. Man-
tolama yedi aşamadan oluşmaktadır.Bu uygulamadan 
maksimum performans alınabilmesi için her aşama ken-
di alanında uzman kişilerce yapılmalıdır.

Bu binalarda oturanlarda görülen sıkça şikayetler; 
nefes darlığı, baş ve omuz ağrıları, halsizliktir.

Mantolamada kullanılan ve içinde polimerle cam el-
yaf bulunduran malzemeler yerine alternatif başka mal-
zemeler koyulması.

İlk olarak Doğu Karadeniz’de arsenik kirliliğinin 
önemli Boyutlara vardığını fark ettik. Bu sorun için bir 
çözüm ara ken bazı bitkilerin özelleşmiş yapılarla bu 
ağır metalleri temizleyebildiğini gördük. Bu bitkileri araş-
tırdığımızda Doğu Karadeniz’de yaygın olarak bulunan 
eğrelti otunun da arseniği bünyesinde biriktirdiğini gör-
dük.

Metal depolayan bitkiler hasat edilerek metaller geri 
kazanılabilir ya da böyle bitkiler görevlerini yaptıktan 
sonra toksik atıklar için ayrılmış depolama alanlarına 
gömülebilirler. 

Topraktaki ağır metal kirliliği çevre , insan, ve hayvan 
üzerinde toksik etkilere neden olur. Bazı bitkiler özel-
leşmiş yapılarla bu ağır metalleri temizleyebilmektedir. 
Bitkilerin kullandığı bu yönteme fitoremediasyon denir. 
Hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri hücre zarlarında-
ki taşıyıcı proteinler yoluyla alırlar. 

• Alanı kazıyarak uzaklaştırmak için 12,000,000 do-
lar

• Toprak yıkama yöntemi için 6,300,000 dolar, 
• Toprak üstünün kapatılması için 600,000 dolar, 
• Fitoremediasyon için ise 200,000 dolar gereklidir
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yavuz Ergincan

6’NIN KATLARININ SİHİRLİ KARELERİ

trabzON feN liSeSi trabzON feN liSeSi

ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
CLADOPHORA SPP.’NİN 

KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk bostan

Hazırlayan Öğrenciler
ahmed taha akın

Bu projede 6x6lık sihirli karenin nasıl düzenli bir şe-
kilde yerleştiğini merak ettik. Ve 2’ nin katları olan sihirli 
karelerin genel kuralından faydalanarak 6x6 lık sihirli 
karenin kuralını bulduk. Merakımızı giderdik. 

Yöntem
n=6’ya bölünebilen bir sayı olsun: 
1) n x n lik kareyi içine sığdığı kadar 4x4’lük bölüm-

lere ayırıyoruz. Satır ve sütun artıyorsa ayırdığımız bö-
lümü tam ortalı olmalı. 

2) Her satır ve sütunda oluşan a x a’lık bölümü a x a 
sihirli karesine göre numaralandırıyoruz.

3) Yeni kutucuklar oluşturuyoruz. Bunlara 4x4’lük 
kareyi yerleştirdikten sonra: Her kutucuğa 2n-2 ve sı-
ralama numarasına (sıra numarası c olsun. C>1. Sıra 
numarası en fazla 1’den a^2 ‘e kadar olur. ) göre c(a^2) 
ekliyoruz. 

4) Her numaralandırılmış kısmın içine kendine ait  
4x4’lük sihirli kareyi yerleştiriyoruz. 

5) Artan satır veya sütün şu şekilde oraları dolduru-
yoruz: 

a)Her kenara n/2 tane büyük, n/2 tane de küçük sayı 
gelecek. 

b) Karşılıklı sayıların toplamı n^2 + 1 olacak. 

İnsan sağlığı açsından oldukça yüksek doymamış 
yağ asitleri ile zengin olan su ürünlerinin artan çevre kir-
liliği ve avcılık baskısı nedenleriyle bazı balık türlerinin 
yok olması veya popülâsyonlarında ciddi düşüşler ya-
şanmaktadır. İnsanoğlunun artan balık ihtiyacını gider-
mek için doğal ortamlardan elde edilmelerinin kirlilik ve 
avcılık gibi nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda bu 
talebe cevap vermek için balık yetiştiriciliği özellikle son 
yıllarda hızlı bir artış göstermiştir. 

 Bu çalışmada kanola küspesi yerine deneme yem-
lerine Cladophora spp. algler kullanılmıştır. Kanola küs-
pesinin tonu yaklaşık 2000 TL olduğu düşünüldüğünde, 
kanola küspesin yerine her şartlarda kolayca bulunan 
Clodophora spp. kullanılması ekonomik olması yanın-
da, bazen akarsularda veya göllerde çok büyük prob-
lemlere neden olan algin balık yetiştiriciliğinde, özellikle 
de ülkemizde en çok yetiştiriciliği yapılan alabalıkların 
üretim aşamasında kullanılması hem bir yenilik olacak 
hem de daha ekonomik olacaktır. 

- Alabalık yem rasyonuna belli oranlarda (%7 ve 
%9)  kanola küspesi yerine %7 ve %9 oranlarında katı-
lan Cladophora spp.’nın kontrol grubuna (%50,11) göre 
daha yüksek canlı ağırlık artışına (% 69,93, %9 Alg;   
%60,99, %7Alg) sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CAVİDAN SEMERCİOĞLU

NİSİN BAKTERİYOSİNİNİN SALMONELLA BİYOFİLM-
LERİNİN GİDERİMİNDE KULLANIM OLANAKLARI

trabzON feN liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
Öykü akçelik

Biyofilmler, birçok mikroorganizma tarafından özel-
likle stres koşullarında oluşturulan, çok hücreli yapı ben-
zeri yaşam formlarıdır. 

Çalışmada nisin ve diğer dezenfektanların hiçbirinin, 
yüksek konsantrasyonlarda olsa bile, tek başına kritik 
uygulama zamanında (3-6 saat) etkin bir biyofilm gideri-
mine yol açmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanında, nisin 
ve dezenfektan kombinasyonlarının tamamı, kritik uy-
gulama zamanı da dahil tüm zaman aralıklarında etkin 
biyofilm giderimini sağlamıştır.  (Log 2 den fazla mikro-
biyel azalma). Çalışmada kullanılan nisin’in Türkiye’den 
izole edilen L. lactis subsp. lactis LL27 suşundan hazır-
lanması da, bu uygulamanın ulusal düzeyde ekonomik 
oluşunu beraberinde getiren bir başka önemli noktadır. 

Ucuz, kolay bununan  ve çevre koruma ve insan 
sağlığı açısından minimum etkileri dikkate alınarak bu 
çalışma için seçilen dezenfektanların, nisin ile kombine 
edildiğinde çok düşük miktarlarda kullanımı sonucunda 
biyofilmlerin yüzeylerden giderimine etkin ve ekonomik 
bir çözüm sunma potansiyeli, çalışma sonuçlarımızın 
uygulanabilirliğinin güçlü kanıtlarıdır.
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oRtAHisAR 80. YIl mesleki ve teknik AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ADNAN COŞKUN

TRABZON HURMASINDAN 
DOĞAL PESTİL YAPIMI

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

TÜRKÇESİ VARKEN

Danışman Öğretmen
Ahmet ERKIVANÇ

Hazırlayan Öğrenciler
merve SeymeN ilayDa SaDıklar
eSma iNaN  ayŞeNur yeŞilaraz 

Hazırlayan Öğrenciler
12b ayten SÖNmez
12b Songül kaNtekiN

TRABZON HURMASININ İNSAN SAĞLIĞINA 
OLAN YARARLARI ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞTIR.

Dilimize konuşma ile girmeye başlayan yabancı uy-
ruklu kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını bulup ko-
nuşmak ve öğrenciler üzerinde farkındalık yaratmak
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ahmet Söylemez

CNC TORNA TEZGAHLARINDA MATERYAL 
TASARIMI VE KOD ÜRETİMİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KEFİR ÜRETİMİ

Danışman Öğretmen
AHMET YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
ml 12/b  abdulkadir HaCıOĞlu 
ml 12/b furkan GüNey 

Hazırlayan Öğrenciler
emre yazıCı eml 11-C
SeviNÇ ÖzkaN eml 11-C

Projemizde; Değişik Materyaller üzerinde çalışarak 
CNC Torna 

Tezgahlarında kod üretmek ve imalatını gerçekleş-
tirmek.

KEFİRİ TANITMAK KULLANIMINI YAYGINLAŞTIR-
MAK , EVDE KEFİR YAPIMI
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHU BAKARAY

KRİPTOLOJİ ŞİFRE BİLİMİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

SANAT VAKTİ

Danışman Öğretmen
ALİ KEMAL MUTLU

Hazırlayan Öğrenciler
Gurbet buzGaN atl 12a
elif taNrıveratl 12a

Hazırlayan Öğrenciler
tuaNNa SeNa atP 10a
aleyNa Öztürk atP 10a

KRİPTOLOJİNİN GÜNLÜK HAYATTA KULLANIMI ÖĞRENCİLERDEKİ SANATSALYETENEKLERİ 
ORTAYA ÇIKARMAK
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Aslı SAKARYA

TAŞ BASKISI

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

HİDROLİK KRİKO

Danışman Öğretmen
Aylin KARACA

Hazırlayan Öğrenciler
amP-10D   78  eda küÇük
amP-10D   2625  emre kÖPrülü

Hazırlayan Öğrenciler
amp 10b tolgahan aktaŞ
amp10b  mertcan ÖzlemOĞlu

Ögrenciler kendi buldukları tasların üzerine baskı 
yaparak, ünlü ressamların tablolarına yeni bir yorum 
katıp aynı zamanda atık malzemeleri değerlendirdiler.

Projemizle Pascal Prensibi kullanılarak sıvıların kuv-
vetinin iletimini ve küçük kuvvetlerle büyük kuvvetleri 
kaldırabilmek
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ayşe Oğuz ÖZTÜRK

17 İLE BÖLÜNEBİLMEYE FARKLI BAKIŞ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OKULUMUZDA TARİH  MÜZESİ

Danışman Öğretmen
Demet ALAKUŞ

Hazırlayan Öğrenciler
atl-11b   509  adem bilGiN
atl-11b   538  Semih karaaĞaÇlı

Hazırlayan Öğrenciler
tunahan küÇük  kadir ŞaHiN 
Güven HellaÇ

Projemizle ilgili herhangi bir tam sayının 17 ile bölü-
nebilme kuralını ve 17 ile bölümünden kalanı bulduran 
bir kural elde ettik.

Öğrencilerimizde tarih ve kimlik bilincinin gelişme-
sinde müzelerin anlam ve önemi büyüktür. Tarihimizde 
iz bırakmış önemli olayları ve onları temsil eden yapıları 
elimizden geldiğince aslına uygun bir şekilde yaparak 
okulumuzda bir tarih müzesi oluşturmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Firdes Nurşen YILDIRIM

OKULUMUZDA TEKNOLOJİ MÜZESİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ONLİNE SORU BANKASI

Danışman Öğretmen
HARİKA TÜZENLİ

Hazırlayan Öğrenciler
kerem ÇaĞılCı fahri Doğaç iSkeNDer
aleyna aÇıkel

Hazırlayan Öğrenciler
mert bülbülOĞlu 
ONur yılmaz 

İnsanların kendilerini ve çevrelerini anlamak, çevre-
mizdeki varlıkların birbirleriyle ilişki ve etkileşimini ince-
leyip meydana gelen olayları açıklayabilmek

ÖĞRENCLERİN SINAVLARDAN ÖNCE İNTER-
NETTEKİ SORU TİPLERİNİ GÖREREK, HEYECAN-
LARINI YENMELERİNİ SAĞLAMAK
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hatice FIRAT

MESLEK LİSELERİNDE OYUN BAĞIMLILIĞININ 
DERS BAŞARISINA ETKİSİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

CNC FREZE TEZGAHLARINDA
MATERYAL TASARIMI VE KOD ÜRETİMİ

Danışman Öğretmen
İsmail Karataş

Hazırlayan Öğrenciler
437 tarık altıNtaŞ      atl12a
445 ali Osman turaN atl12a

Hazırlayan Öğrenciler
ml 12/b abdülkadir Öztürk 
ml 12/b  burak uzun

Projemizde öğrencilerimizin gün içerisinde akıllı te-
lefon, bilgisayar, tablet ile geçirmiş oldukları oyun za-
manlarını anket çalışması ile araştırdık. Sonuçlarını far-
kındalık yaratması amacıyla paylaştık.

Projemizde; Değişik Materyaller üzerinde çalışarak 
CNC Freze 

Tezgahlarında kod üretmek ve imalatını gerçekleş-
tirmek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEHMET ASLAN

HESLERİN EKOLOJİK ZARARLARI

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

MİNİ HES

Danışman Öğretmen
MEHMET GÜVEN

Hazırlayan Öğrenciler
melek muNaS

Hazırlayan Öğrenciler
muStafa eyüPler eml 11D
Samet uzuNCaN eml 11D

DERELERİMİZ ÜZERİNDEKİ EKOLOJİK DEĞİŞİK-
LİĞE DİKKAT ÇEKİLMEK İSTENMİŞTİR.

BÖLGEMİZDEKİ AKARSULARDAN FAYDALANA-
RAK ELEKTRİK ÜRETİMİ VE SUYUN FARKLI BİR 
YERE TAŞINIP SULAMA YAPILMASI
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MURAT İNAN

İNGİLİZCE EĞİTİM VAKTİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BİLGİMATİK

Danışman Öğretmen
MUSA ERGÜL

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet SaliH üÇüNCü 
aNıl berkay GeNÇer 

Hazırlayan Öğrenciler
abDurraHmaN SuNGur atP10b
fatmaNur aÇılOĞlu atP 10b

SCRATCH YAZILIMI AÇIK KODLARLA BİRÇOK 
ANİMASYON YAPMAK

MESLEK LİSESLERİNDE DÖKÜMANLARA İSTE-
NİLDİĞİ ANDA ULAŞABİLMEK ADINA ÇOK AMAÇLI 
DOKÜMAN MAKİNASI YAPIMI
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NEJLA İNAN

İNGİLİZCE EĞİTİM VAKTİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

HAVLUPAN RADYATÖR

Danışman Öğretmen
Ramazan YENİCE

Hazırlayan Öğrenciler
furkaN ak atl 11/a
berkaN atmaCa 11/a

Hazırlayan Öğrenciler
11D emirhan yetim
11D kadir kaya

SCRATCH YAZILIMI SAYESİNDE EĞİTSEL VE 
ANİMASYON KONULAR ORTAYA ÇIKARMAK

Banyolarda kullanılan havlupan radyatörlere maa-
lesef az sayıda havlu asabiliyoruz. Yapılan çalışma ile 
bu sayıyı artırıcı ve ısı dağılımını dengeleyecek tasarım 
gerçekleştirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SAFİYE KURT

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SETİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

LİONEL BASKI

Danışman Öğretmen
Selçuk GÜLGÖNÜL

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa yılmaz atP 12a
eSra mutlu atl 12a

Hazırlayan Öğrenciler
2318 mehtap GÖmlekSiz amP10 D
163 Hasan kartal                amP10 D

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SETİ İLE 5-6 YAŞ ARALI-
ĞINDAKİ ÇOCUKLARA DOĞRU YÖNTEMLERİ KUL-
LANARAK ETKİLİ ÖĞRNMEYİ SAĞLAMAK

Linolyum baskı malzemesinin dayandığı oyma tekni-
ğinden hareketle çevreye zarar verme, öfke, şiddet gibi 
olumsuz duyguları olumlu duygulara kanalize ederek 
öğrencilerin hem yaptıkları baskı yoluyla estetik bakış 
açısı ve sanata karşı ilgilerini artırmaya çalıştık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SELÇUK KARAAĞAÇ

GÜNEŞÇİ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

3D PORTATİF CİSİMLER

Danışman Öğretmen
Sevcihan KALAYCIOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
emre SOylu eml 11D
erkaN uzuN eml 11D

Hazırlayan Öğrenciler
2315 Sinem kara 11 C
2341 aleyna ateŞ 11 C

ATIL HALDE BULUNAN FLORASAN TÜPLERİYLE 
VE BAKIR BORULAR İLE GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISIT-
MA SİSTEMİ YAPIMI

Projemizde üç boyutlu düşünme yeteneğini artırmak 
için geometrik cisimleri değişik yapılarda tanımladık.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Tuncer ÖZMEN

SUYUN GÜCÜ

OrtaHiSar 80. yıl meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
9. sınıf ahmet kaaN 9. Sınıf alihan aSlaN 

Projemizle hücre bölünmesinde su gücünden yarar-
lanmak, daha hızlı ve verimli ürün almak, tarımı kolay-
laştırmak, sağlıklı ve organik ürünler yetiştirmek istedik.

oRtAHisAR AtAtÜRk mesleki ve teknik AnAdolu lisesi
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oRtAHisAR AtAtÜRk mesleki ve teknik AnAdolu lisesi



166

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hasan Şükrü CİHAN

TÜRK PARASININ SERÜVENİ

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ANESTEZİ

Danışman Öğretmen
HAVVA LERMİ

Hazırlayan Öğrenciler
Nisanur taŞDemir  : 11 / raDyOlOJi-a
ipek erDem              : 11 / raDyOlOJi-a

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP SÖĞüt       kübra küÇükOSmaN 
beyza küÇükOSmaN       karDeleN tONbaz 

Geçmişten günümüze kadar kullandığımız kâğıt ve 
madeni paralarımızın tarihsel gelişimini ve tanıtımını ya-
parak öğrencileri bilgilendirmek.

- Proje hakkında araştırma yapılıp, bilgiler top-
landı.

- Yapılacak projenin taslağı ayarlandı.
- Görseller ve materyaller seçildi.
- Seçilen malzemeler gerekli yerlerde kullanıldı.
- Projenin son düzenlenmesi ayarlandı.
- Projenin konuşma planı ayarlanıp son şekli ve-

rildi.
   Projede sunulan görsellerle ilgi çekildi, Türk para-

sının tarihi anlatıldı.

Geçmişten günümüze anestezinin gelişimini göster-
mek, premedikasyon ve postoperatif dönemde hastanın 
anksiyete, endişe sebeplerini ve derecesini belirlemek.

          Anestezinin başlangıcı ve gelişimi döneminde-
ki bilgileri topladık. Bu bilgiler doğrultusunda günümüze 
kadar kullanılan ekipman ve ilaçları tespit edip maket-
lerini yaptık. Premedikasyon dönemindeki sorunlar ve 
anksiyete sebeplerini araştırıp ,anket haline getirdik.
verilerimizle birlikte maketimizi tren halinde sunuma ha-
zırladık.

         Hastaya daha rahat ve konforlu bir anestezi dö-
nemi sağlamak için gelişen anestezi tarihçesi açıklandı. 
Hastaların anksiyete nedenleri veriler halinde belirlendi 
ve çözüm yolları arandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HÜLYA ENGİN

ANESTEZİ EKİPMANLARI-MONİTÖR-EKG MO-
NİTÖRÜ-TİTİZ MONİTÖR

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

SKOLYOZ HASTALARININ REHABİLİTASYONU

Danışman Öğretmen
İBRAHİM TOPRAKSEVEN

Hazırlayan Öğrenciler

Hazırlayan Öğrenciler
aSutay ertürk Sümeyye yazıCıOĞlu
züHre izki  SeNaNur beŞer 
eSmaNur SaĞır

Hasta başında kullanılan ekg monitörünün bağlan-
tı kablolarını düzenli ve hijyenik bir şekilde saklamak, 
çalışanların hareket kolaylığını sağlamak ve düzenli bir 
ortam sunmak.       

           Var olan monitör değerlendirildi. Tasarlanan 
monitör ile ilgili gerekli araç ve gereçler temin edildi.ürün 
tasarlandı. Belirlenen amaca uygun bağlantı kablolar 
monitör içine yerleştirildi. Çalışır hale getirildi.

         Hasta başında kullanılan monitörün daha dü-
zenli ve hijyenik bir ortama yardımcı olması sağlandı.

    Skolyoz vertebral kolonun ve göğüs kafesinin 3 
boyutlu deformitesidir. Tlso ortezi üretiminin yapılması. 
Orta ve hafif dereceli skolyozlarda tlso ortezi kullanımı 
ile skolyozun ilermesinin durdurulması. Tlso ortezi ile 
skolyoz hastalarının fizik tedavilerinin yapılması

Tlso ortezi ile skolyoz hastalarının rehabilitasyonun 
yapılması.

     skolyoz vertebral kolonun ve göğüs kafesinin 3 
boyutlu deformitesidir. Tlso ortezi ile skolyoz hastalarına 
fizik tedavi uygulanması. Skolyoz hastalanın rehabili-
tasyonun sağlanması. Tlso ortezi kullanarak  kozmetik 
açıdan düzgün, dengeli, ağrısız ve stabil bir omurga 
sağlamak.

     tlso  ortezi üretilerek hastanın ortezi kullaması 
sağlandı. Skolyoz hastasının ortez ile rehabilitasyonu 
gerçekleştirildi. Skolyoz hastasının fizik tedavi egzerzis-
leri yapıldı. Skolyozyun ilerlemesi durduruldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İKBAL KARA

NORMAL DOĞUMUN, SEZERYAN DOĞUMA 
GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

EL HİYJENİ KONTROL CİHAZI

Danışman Öğretmen
KADİR  ÇITLAK

Hazırlayan Öğrenciler
emel Day  SeDaNur arSlaN 
meryem karabiNa kübra Nur kOCamaN  
SevGi Gümrük

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet DemirereN  Demet lüleCi 
ebru uSmaN   buSeNur ayDıN 
zeliHa yerlikaya 

            Normal doğumun sezeryan doğuma göre, 
anne ve bebek sağlığı açısından üstünlükleri ile ilgili far-
kındalık oluşturmak.

            Normal doğumun üstünlüklerine dikkat çe-
kecek afiş, maket, anket ve istatistik bilgileri ile eğitim 
faaliyetlerinde bulunmak. Projenin sunumunu yapmak.

            Normal doğumun sezeryan doğuma göre, 
anne ve bebek sağlığı açısından üstünlükleri ile ilgili far-
kındalık oluşturmak. Anne adaylarının normal doğumla 
ilgili bilgilerini ve bakış açılarını ortaya koymak. Normal 
doğumun anne ve bebek sağlığı açısından üstünlükleri 
ile ilgili farkındalık oluşturmak. Anne adaylarının normal 
doğuma daha sıcak bakmalarını sağlamak, tıbbi gerek-
çe olmadıkça sezeryan doğumu seçmemelerini sağla-
mak.

Hastanelerde yapılan el hijyeninin doğru yapılıp ya-
pılmadığını kontrol eden cihaz.

        Kenarları alüminyum folyo ile kaplanmış portatif 
dikdörtgen kutu içinde Mor Ultraviyole ışık kaynağı ede 
edilerek ellerde iyi hijyen edilememiş alanların mor ışık 
sayesinde daha koyu bir görünüm sağlanması.

         El antiseptiği ile yapılan el hijyeninden sonra 
mor ultraviyole ışıl altında iyi hijyen yapılmış alanların 
daha açık renkte; iyi hijyen yapılmamış alanların diğer 
alanlara göre daha koyu renkte görüldüğü saptanmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA TÜRKER

SPİNAL GÖZLÜK

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

SİGARANIN KARDİYOULMONER SİSTEMDE 
ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
FİTNAT YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze taPaN aleyNa akyazı
irem ÖkSüz  ilayDa arSlaN

Hazırlayan Öğrenciler
SevDa Nur ŞeNel Gamze ÇaPkıN 
ebru iSkeNDer 

Spinal anesteziyi kolaylaştırmak.
       Spinal anestezide oluşabilecek riskleri önle-

mek,anestezi ekibinin işini kolaylaştırmak,etkin bir spi-
nal anestezi sağlamak,hastada oluşabilecek anksiyete-
yi gidermek amacıyla spinal anestezide kullanılacak bir 
gözlük oluşturmak. 

      Spinal anestezi kolaylaştırıldı. Anestezi ekibinin 
işi azaltıldı. Hastada spinal anesteziye bağlı gelişebile-
cek anksiyete giderildi. Hata riski ortadan kaldırıldı.

Sigaranın kalp ,  damar akciğer üzerinde ki etkilerini 
açıklamak.

Sigaranın kalp ,  damar akciğer üzerinde ki etkileri-
ni açıklayarak sigaranın bırakılması konusunda çözüm 
önerileri sunmak. 

Sigaraya başlamama konusunda insanları ikna et-
mek
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLÜŞAN ÇOLAK

HASTA İLE MONİTÖR ARASINDAKİ KABLOLARI 
AZALTMAK

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

İLKYARDIM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Danışman Öğretmen
HASAN ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyra zeNGiN  aleyna ŞaHiN         
 Cansu karSlı  merve arSlaN    

Hazırlayan Öğrenciler
meryem eyübOĞlu aleyNa baylaN
HaNDe kaHramaN ali ÇOlak
batuHaN altuN 

Çalışma sahasındaki karmaşık olan kabloların en 
aza indirerek işlemleri kolaylaştırmak.

           Ekg, tansiyon aleti, pulseoksimetre cihaz-
larının kabloları bir mekanizma ile toplayıp tek kablo 
halinde monitöre ulaştırılacak.Hasta sedyesi altına bir 
sistem kurarak yukarıda saydığımız cihazların kablola-
rını buraya yerleştirerek etraftaki karmaşıklığı ortadan 
kaldırmak. Topladığımız kabloları bir tek kablo halinde 
monitöre ulaştırmak. Hasta ile monitör arasındaki veri 
alış verişinde hata oranını minimuma indirmek.

           Kabloları azaltarak anestezi ekibinin çalışma 
alanını genişlettik.

Toplumda ve özelikle okullarda ilkyardım bilincinin 
geliştirilmesi. 

     İlkyardımla ilgili dikkat çekecek afiş ve maket-
ler hazırlamak.  Yapılacak maket ve broşürlerle eğitim 
faaliyellerinde bulunmak. Projenin okulda sunumunu 
yapmak.

     Toplumun ilkyardım konusunda bildiklerini ortaya 
koymak. Yanlış uygulamaların önüne geçmek. İlkyardım 
konusundaki yenilikleri kavratmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEVİL ÖZMEN

CEP TELEFONUNUN ZARARLARI

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İZOLASYON 
YÖNTEMİ VE TIBBİ ATIKLAR

Danışman Öğretmen
SEVİM EMİR

Hazırlayan Öğrenciler
büŞra DurNa emre Durmaz
erOl eyüPOĞlu meyra atmaCa

Hazırlayan Öğrenciler
elif mOrGüN  CaNSu Öztürk  
betül Nur ekiCi  CaNSu GÖNaN 
NeSliHaN DOkSaNOĞlu 

Cep telefonunun zararları hakkında ortaöğretim öğ-
rencilerini bilgilendirmek.

        Cep telefonun zararları ile ilgili teknik bilgiler 
araştırıldı.elektro manyetik radyasyonun vucuda verdi-
ğizararlar hakkında eğitimler hazırlandı.konuya ilişkin 
dikkat çekici fotoğraflar ve resimler hazırlandı. 

      Öğrenciler cep telefonlarının zararları hakkında 
bilgilendirildi.

Toplumda ve okulda geçmişten günümüze kadar 
gelen izolasyon yöntemleri ve tıbbi atıklar konusunda 
bilgilendirme ve farkındalık oluşturma.

İzolasyon ve tıbbi atıklarla ilgili geçmişten günümüze 
kadar gelen değişiklikler üzerinde durmak, konu hakkın-
da maketler,görseller ve sunumlar hazırlayarak okulda 
sunumlarını yapmak. 

İzolasyon ve tıbbi atıklar konusunda günümüzde ge-
linen nokta. Yapılan değişikliklerin farkında olma ve fark 
ettirebilme.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEVİM SERT

EL YAPIMI OYUNCAKLAR

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BESİN İSRAFI-EKMEK İSRAFI

Danışman Öğretmen
SEZER SERT

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze tüfekÇibaŞı         aleyNa altuNıŞık 
DOĞukaN yılmaz         burak tOPal

Hazırlayan Öğrenciler
HavvaNur turGut 
Sümmeyye kazaNCı 

        Sağlığa yararlı oyuncak üretmek.  Sosyal yar-
dımlaşmada sorumluluk almak.

        Hangi oyuncakların yapılacağı belirlendi.oyun-
caklara uygun doğal malzemeler toplandı.toplanan 
malzemeler artık kumaş,düğme,yün,pamuk,elyaf,ço-
rap,keçe v.b malzemeler olmasına dikkat edildi.kalıplar 
çıkarıldı.örgüler örüldü.şekiller verilerek dikişleri sağlan-
dı.

      60 parça 0-6 yaşa uygun doğal malzemeden 
oyuncak elde edildi.ürünler daha sonra hastanede ço-
cuk servisinde uzun süreli yatmakta olan çocuk hastala-
ra  öğrencilerle beraber dağıtımı planlandı.

Toplumdaki ekmek israfını önleyerek aile  ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak. 

     150 ailede anket yapılarak ekmek tüketim davra-
nışları hakkında araştırma yapıldı.anketlerde istemeden 
de olsa ekmek israfı yapıldığı saptandı.ailelere bunu 
aşma konusunda ve bayat ekmekleri değerlendirme ko-
nusunda eğitim verildi. 

     Aileler israfı konusunda bilinçlendirildi.aile ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunuldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MELİKE AKAÇ

DİABET HASTALIĞI VE DİABETİK AYAK

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

AHİRET

Danışman Öğretmen
MUSTAFA TÖNGEL

Hazırlayan Öğrenciler
beyzaNur ayGüN fuNDa SOytürk 
betül Demir  zeyNeP ŞaHiN

Hazırlayan Öğrenciler
aDem kul  ebrar NeSibe akPıNar
Hilal yılDırım 

Diabet hastalığına ve komplikasyonlarına dikkat 
çekmek. 

Tip 1 ve tip 2 diabet hakkında, hastalığın belirtileri ve 
komplikasyonları hakkında bilgilendirmek. Diabet has-
talarının diyet komplikasyonları ve egzersiz konusunda 
bilinçlendirmek.

Diabet hastalığına dikkat çekildi, diyet ve egzersizin 
önemi ve komplikasyonları anlatıldı.

‘’AHİRET’’ hayatının kısa bir tecrübesiyle ‘’bu gidiş 
nereye’’ sorusunu tazelemek ve hayatın anlamlandırıl-
masına katkı sağlamak.

Ahiret hayatı,  her geçen an yaklaştığımız sonsuz bir 
hayat. Bu gerçek günlük hayatımızın özelliklede modern 
hayatın oldukça uzağında duruyor. Bu çalışmayla kısa 
bir an ahiret gerçeğini hatırlatmak istedik.

Önce ölümle başlayan hayatın basamakları (ecel, 
ölüm, kabir, mahşer, hesap ve son durak: Cennet veya 
Cehennem) bir buzdolabı kolisinin içindeki kişiye ka-
ranlık bir ortamda dinletilecek. Kolinin içi aydınlatılacak 
ve karşısına yazılmış: ‘’Şu ana kadar yaşadığın hayat 
sağındaki cennete mi solundaki cehenneme mi götür?’’ 
sorusu ile sağında ve solundaki cennet ve cehennem 
görsellerini incelemesi sağlanacak. Koliden çıktığında 
duygularını paylaşması istenecek.  

Bu gidiş nereye? sorusunu kendimize sormamız ve 
hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekmemiz lazım. 
Bu gerçek günlük hayatın karmaşasına kurban edile-
mez.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NEDİME AYDIN

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÇEVREYE VE İNSAN 
SAĞLIĞINA ETKİLERİ

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KOZMETİK ÜRÜNLERİN İNSAN SAĞLIĞINA 
ETKİLERİ

Danışman Öğretmen
NEDİME AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
Hümeyra aktaŞ meliSa yetim
Samet erOĞlu miHraNur kıraNDi    

Hazırlayan Öğrenciler
liyNa bayraktar ÇaĞla akıN 
SueDa DelGeN miHribaN ÇaĞlar

Evimizde işyerimizde kullandığımız çok çeşitli temiz-
lik ürünlerinin sağlığımızı tehdit eden en büyük zehirler 
olduğu konusunda çevremizi bilinçlendirmek,gerekli ön-
lemleri almak için farkındalık yaratmak. 

Annemi çok seviyorum,kaybetmek istemiyorum slo-
ganı ile yola çıkarak özellikle ev temizliğinde,en çok 
kimyasallara maruz kalan annelerimizi korumak istiyo-
ruz.gazetelerde televizyonlarda sık sık duyduğumuz,-
temizlik ürünlerini karıştırdı hayatından oldu haberlerini 
duymamak için,temizlik ürünlerinimizin, amerika ve in-
gilterede olduğu gibi zehir oranı düşük kimyasallardan 
yapılmasını istiyoruz.temizlik ürünlerini kullanırken kar-
şılaştığımız sorunlar ile ilgili ev ziyaretleri yaparak anket 
oluşturduk ayrıca yüksek yerleşim bölgelerinde kullanı-
lan deterjanlardaki sülfat iyonları topraktaki alkali me-
tallerle birleşerek suni gübre oluşturmaktadır. Buda su 
kaynaklarımızın kırlenmesine sebep olmaktadır. İçme 
sularımızı temizleyecek böyle bir sistem ülkemizde 
kullanılmamaktadır.karşılaştığımız tehlikenin boyutu ve 
yapılması gerekenler ile ilgili insanları bilinçlendirmek 
istiyoruz.temiz bir çevre ve sağlıklı insanlar için el ele. 

Kozmetik ürünlerin yararlı etkileri yanında çevrede 
ve insan sağlığında yol açtıkları olumsuzluklar konusun-
da çevremizi bilinçlendirmek.

Başta bayanlar olmak üzere günümüzde hemen 
hemen herkesin kullandığı kozmetik ürünlerin yararlı 
etkileri yanında çevreye ve insanlara zararlı etkileri bu-
lunmaktadır. Özellikle kimyasal içeriği zararlı düzeyde 
olan ürünler çevreye ve insanlara pek çok olumsuz etki 
yaratmaktadır.bu etkiler ciltte hassasiyet oluşması,eg-
zama,akne,deri renginde değişmeler,cilt kanseri ve iç 
hastalıkları şeklinde görülmektedir.çevrede yaşayan 
canlıların olumsuz etkilenmesi,doğal dengenin bozul-
ması, bu ürünlerin su kaynaklarına karışarak içme su-
larını kirletmesi,çevreyi dolaylı olarak ta insanları etki-
lemektedir.oluşan tehlikenin boyutu hakkında,bilgiler 
toplayarak bu konuda insanları bilinçlendirmek.

Kozmetik ürünlerin kullanımı sırasında dikkatli olun-
ması, gereğinden fazla kullanılmaması ve oluşan atıkla-
rın çevreye gelişigüzel bırakılmaması gerekir. Güzelle-
şirken zehirleniyoruz.



175

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NERMİN ÇİÇEK

KIRMIZI REÇETEYE TABİ İLAÇLARIN  
(ANESTEZİK İLAÇLAR)RENK KODLARI

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

SANAYİDE KULLANILAN TOPRAKTAN ELDE 
EDİLEN ÜRÜNLER

Danışman Öğretmen
TÜLÜN YAZICI

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal feyza ereN
eDa Nur karaGüllü            
Dilara tuĞÇe CaNayDıN 

Hazırlayan Öğrenciler
Dilara GüleŞ zeHra türkmeN 
aleyNa uzuN  

Enjektörlerin pistonlarının renklendirerek anestezi 
teknisyenlerinin işlerini  kolaylaştırmak

Bu projede kırmızı reçeteye tabi her bir anestezik 
ilacın kendisine ait bir rengi olacak ve bu renklere göre 
enjektörlerin pistonlarını renklendirilecek. Ayrıca ampul-
lerin üzerinde belirli bölgede hangi renk koduna sahip 
olduğu belirtilecek. Böylelikle enjektörün üzerine ilaç 
isimlerini tekrar yazmak zorunda kalmayacağız. Acil du-
rumlarda ilacı teker teker aramak yerine rengine baka-
rak hızlı bir müdahale yapabileceğiz. 

Kırmızı reçeteye tabi ilaçların  (anestezik ilaçlar)renk 
kodları ile uygulamayı daha hızlı yapabilme becerisi

Anadolu’ da yaşayan insanlar, toprağı her zaman 
önemsemiş, onu kimi zaman  ‘’ana’’ kimi zaman ‘’sadık 
bir yar’’ olarak nitelemiştir. Bu denli önem verilen toprak; 
tarım, orman ve mera alanı olarak kullanıldığı gibi sana-
yide de ham madde olarak kullanılmaktadır. 

Seramik, porselen, çanak-çömlek, tuğla ve kiremi-
din ana hammaddesi kildir. Geçmişte geleneksel ola-
rak el sanatları şeklinde yapılan seramik, porselen ve 
çömlek üretimi günümüzde büyük ölçüde fabrikalarda 
yapılmaktadır. Kentleşme ile birlikte inşaat sektöründeki 
hızlı gelişmeye paralel olarak yurdun birçok yerinde tuğ-
la, kiremit, seramik, fayans üreten tesisler kurulmuştur. 
Camda parlak kuvars kumundan yapılır.

Mezolitikle birlikte insanlar ilk tarım denemelerine 
başlayarak topraktan doğrudan faydalanmıştır. Neolitik-
le birlikte tarım gelişmeye başlamış ve yerleşik haya-
ta geçen insanlar toprak malzeme kullanarak evler ve 
çeşitli kapkacak yapmıştır. Günümüzde ise tarımın ya-
nında hayvancılık, ormancılık ve sanayide de topraktan 
faydalanılmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YILDIZ KALAY

KALP HASTALIKLARI TANI YÖNTEMLERİ

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

TÜRK KÜLTÜRÜNDE YUFKA SANATI

Danışman Öğretmen
TÜLÜN YAZICI

Hazırlayan Öğrenciler
ilkNur kama aHmet Çelik                  
NurSeNa HiSOĞlu elif büŞra DurmuŞ
Şule ülker

Hazırlayan Öğrenciler
ÇaĞla akıN             10/a
mıSra akPıNar      10/a

Erken tanının koyulup önlem alınması 
Kalp damar has. Tanı yöntemlerinden anjio’ yü 

gösterip insanları aydınlatmak. Anjio plasti göstermek, 
stend uygulamasını göstermek.

Halkı kalp damar has. Bilinçlendirmek , erken tanıya 
yönlendirmek.

Yufka ekmeğinin en önemli özelliği dayanıklı olma-
sıdır. Saç ekmeği olarak da bilinir ve günümüze kadar 
özelliğini korumuştur. 

Yemek araştırmacıları yufkanın orta asya ve türk 
kültürünün bir parçası olduğunu söylüyor. Yufka, ma-
yanın henüz icat edilmediği dönemlerde yuvarlak metal 
eğimli plakalar üzerinde akıtma hamur ve açma hamur 
ürünlerinin pişirilmesiyle ortaya çıkmış. Kervanlarda 
üretilmeye müsait olması nedeniyle yufkanın orta doğu-
dan başlayan yolculuğu hızla akdeniz’e ve balkanlara 
yayılmıştır. Türk kültüründe yardımlaşarak bir seferde 
komşu ve akrabalarında katılımıyla yapılır. 

Yufka, osmanlı imparatorluğu mutfağının mirası ola-
rak bu devletin eski toprakları üzerinde yer alan birçok 
ülkenin mutufağında bulunur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TÜLÜN YAZICI

AKARSU AŞINDIRMA ŞEKİLLERİNDEN DEV 
KAZANI

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ACAİP ORGANLAR

Danışman Öğretmen
SONGÜL DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma yaĞmur SaĞlam     10/C
ilkNur GüNeŞ                          10/D

Hazırlayan Öğrenciler
emel kara   SiNem aSlaN  
 HavvaNur uzuNOĞlu

Su potansiyeli yüksek olan ülkemizde birçok şelale 
bulunmaktadır. Yüksekten aşağıya düşen suların oluş-
turduğu en görkemli şekil dev kazanıdır. Dev kazanını 
maket ve görsellerle tanıtacağız. Devkazanı akarsu 
aşındırma şekillerindendir. Akarsuların şelale yaparak 
döküldükleri yerlerde hızla düşen suların ve içindeki taş 
çakıl gibi maddelerin çarptığı yeri aşındırmasıyla oluşan 
yeryüzü şeklidir. Manavgat, tortum,  muradiye, kurşunlu, 
düden şelaleleri gibi. Devkazanı’nın oluşması için mut-
laka bir şelalenin olması gerekmektedir. Şelalenin olma-
dığı yerlerde devkazanı oluşmaz.

Vücudumuzu oluşturan organların yapı ve görevle-
rini görsel materyallerle öğrencilere tanıtmak. Vücudu-
muzu oluşturan sistemler hakkında bilgi toplandı. Or-
ganların yapısı ve görevleri incelendi. Organların yapısı 
ve görevleri hakkında görsel materyal oluşturuldu. Ya-
parak yaşayarak öğrenmenin etkili bir öğrenme yöntemi 
olduğu görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SİBEL YAMAN YENER

BESİNLERİN BESİN DEĞERLERİ

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar atatürk meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BÖLGELERE ÖZGÜ TÜRKÜLERİN ÖYKÜLERİ

Danışman Öğretmen
ZEHRA EMİR

Hazırlayan Öğrenciler
NazlıCaN mumCu büŞra yılDız
kaDer erDOĞaN elif erDOĞaN

Hazırlayan Öğrenciler
eDaNur balÇıN     12-raDyOlOJi-a
fatma ayDıN         12-raDyOlOJi-a

Besinlerin besin değerlerini öğretmek
Besin grupları sınıflandırıldı ve tanıtıldı. Besin de-

ğerleri belirlendi. Besinlerin besin değerleri tek tek anla-
tıldı. Besinlerin vücudumuza yararları konusu üzerinde 
duruldu. 

Besinlerin besin değerlerine dikkat çekildi.

Öykülerle türküleri yeni kuşaklara tanıtmak.
-Kitap okuduk.
-halktan öyküler dinledik.
-araştırmacıların yazılarını inceledik.
-proje taslağı oluşturduk.
-gerekli araç gereç ve malzemeleri ayarladık.
-projenin son şeklini oluşturduk.
Farklı yörelerdeki türkülerle tanıştık.
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oRtAHisAR eRdoĞdu AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ayşe Yavuz Çoban

KARAGÖZ- KÜŞTERİ MEYDANI

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

HOCA NASRETTİN

Danışman Öğretmen
Ayşe Yavuz Çoban

Hazırlayan Öğrenciler
aylin Pervan( 9/C)  emir mermertaş(9/a)  

Hazırlayan Öğrenciler
Pembenur  karabina( 9/C) 
Nurşah  yılmaz(9/e)  

Proje Özeti: 
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
4. Proje bazında Küşteri sahnesi  yapıldı.
5.Karagöz ve Hacivat’ı resmettik.
6. Bir tane Karagöz oyunu hazırlandı ve sunuma ha-

zır edildi.

Sonuç: 
*Geçmişe bir yolculuk yaparak Geleneksel Türk Ti-

yatromuz olan “Karagöz” oyununu tanıdık. 
*Halk  kültürümüzü oluşturan  Karagöz oyununu  ya-

şattık.

Proje Özeti:
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
4. Proje bazında maket çalışmaları yapıldı.
5. Bir fıkra anlatıcısı seçildi.
6. Nasrettin Hoca kostümü hazırlandı.
7.Nasrettin Hoca’yı resmettik.
Sonuç:
*Türk halk mizahının temsilcisi olan Nasreddin Ho-

ca’yı  tanıdık. 
*Halk kültürümüzü oluşturan “ Fıkra” geleneğini ya-

şattık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ayşe Yavuz Çoban

BİR KİTABIM OLSUN

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

wORT DES SATZES

Danışman Öğretmen
Berrin Çalık ACUNER

Hazırlayan Öğrenciler
Hacer Gül iskender( 9/C) 
melda aygün(9/a)  

Hazırlayan Öğrenciler
Cansu irHaN 10/D
Demet Sürül 10/D

Proje Özeti: 
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
4. Yazılacak konular seçildi.  
5. Kitaplar yazıldı.
6. Kitaplar tasarlanarak oluşturuldu.
7.Kitapların sergileneceği maket oluşturuldu.

Sonuç: 
* Proje sonucunda kitap yazarak bir kitaba sahip ol-

duk.

Proje Özeti: Oyun 2 kişiyle oynanır.
Oyuna kimin başlayacağını zarla belirlenir.
Oyun 3 aşamadan oluşur.
İlk aşamada üzerilerine Almanca ve Türkçe yazılan 

kelimelerin anlamlarını bulmak.
İkinci aşamada günlük hayatta yaptığımız işleri veya 

olan olayları isim ve fiillerle eşleştirmek.
Son aşamada Almanca olarak sorulan sorulara belli 

bir sürede cevap vermek.
Sona en erken gelen oyunu kazanır.
Sonuç: Oyun ve görseller eşliğinde kolay öğrenme-

nin gerçekleşmesi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DİLEK Önsel

KLASİK BATI MÜZİĞİ KLASİK DÖNEM
 “ VİYANA KLASİKLERİ”

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

EBRU SANATI

Danışman Öğretmen
Elif ŞAFAK

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP yılDırım  9-e
NurŞaH yılmaz  9-e

Hazırlayan Öğrenciler
Seda nur taŞkıN 9/a
kübra kayNar  9/D

Proje Özeti:  
Projeyi hazırlarken klasik batı müziğinin tüm dün-

yaya ses getirmiş ve günümüzde de hala dinlenilen en 
önemli bestecilerinden Franz Joseph Haydn, Ludwig 
Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart”ın en sevi-
len eserlerinden yararlanılarak proje oluşturuldu.

Sonuç:
İşitsel ( fonetik) ve görseller eşliğinde Klasik Batı 

Müziğini kolay öğrenmenin gerçekleşmesi.
Öneriler:
Klasik Batı Müziği bilinci oluşturmak, sevdirmek ve 

yaymak.

Proje Özeti: Ebru sanatının tüm güzelliklerini öğre-
nerek hayatımızdaki bu güzelliklerin farkına vardırmak. 

Sonuç:
Öğrenciler, ebru sanatının güzelliklerine yaşayarak 

ve uygulayarak  keyfini çıkarmıştır.
Öneriler:
Ebru sanatını tanıtmak, sevdirmek ve ona karşı ilgi 

duyurmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine BEKTAŞ

OKUL DERGİSİ

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

OSMANLI ÇINARIMIZDAN GÜZEL  SÖZLER

Danışman Öğretmen
EMİNE BEKTAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
furkan kibar
betül karakaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Ceyda ŞaHiN  10-b 
merve Petek Su ÇOlak 10-b

Proje Özeti:  Okul içerisindeki faaliyetlerin ve edebi 
ürünlerin sergilenebileceği bir dergi çalışması yapılmış-
tır. Projenin aşamaları:

1. Kurulan ekibin edebi ürünleri ve okul faaliyetle-
riyle ilgili bilgileri toplaması

2. Dergi içeriğinin seçilip konularla ilgili yazıların 
hazırlanması

3. Yazıların yazı inceleme kurulundan geçirilerek 
gerekli fotoğraf ve resimlerin eklenmesi

4. İçeriğin sıralanıp derginin adının tespit edilme-
si

5. Dizgiye verilmesi

Sonuç: Öğrenci, derginin yayına hazırlanma sürecini 
gözlemleyip, çalışmalarına katılarak yayın yoluyla bilgi 
paylaşmayı öğrenir. Grup çalışması yapmayı öğrenir. 
Çevresini gözlemleyerek haber değeri taşıyan bilgileri 
seçmeyi öğrenir.

Proje Özeti:  
1)Seçmeli Osmanlıca dersi gören sınıflardaki öğren-

cilerden oluşturulan bir grupla  önce Osmanlıca atasöz-
lerini  tespit etmek . 

2)Seçilen atasözlerini  okuyup günümüz Türkçesiyle  
karşılıklarını yazmak . 

3)Bir  Osmanlıca Çınarı yaparak okuyup yazdığımız 
sözleri Çınarın yapraklarına yazmak . 

4)Pano şeklindeki  sunumun düzenlenmesini yap-
mak.

Sonuç: Osmanlıca’nın bugün konuştuğumuz dilden 
çok farklı olmadığını sadece yazısının farklı olduğunu 
ve Osmanlı’da kullanılan atasözlerinin günümüzde de 
kullanıldığını göstererek geçmişle gelecek arasında öğ-
rencilerimizin bağ kurmasını sağlamak .
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine ÇELİK

TO BE OR NOT TO BE

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

IŞIKLI PERİYODİK CETVEL

Danışman Öğretmen
FİGEN AKBULUT

Hazırlayan Öğrenciler
Hande SarıaliOĞlu 12-e
Hasan küÇükibraHimOĞlu  12-e

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren aSlaN 10/b

Proje Özeti:
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Shakeaspeare’nin en çok bilinen tiradının orijinal 

kopyası ve tercümesi bulundu 
4.Proje için uygun kostüm bulundu
5.Metin çalışıldı

Sonuç:
 İngiliz edebiyatında yer alan ve dünyaca tanınmış 

bir karaktere dikkat çekildi.

Proje Özeti:  
Alüminyum levhayı projemizin şekline göre kestik. 
Matkap yardımıyla ledlerin deliklerini deldik. Ledleri 

dizdik. 
Üç lede bir direnç lehimledik. 
Kabloları dizdik. 
Her gruba ayrı kablo çekerek, her grubu birer anah-

tara bağladık. 
Ledlerin eksi kablosuyla adaptörün eksi kablosunu 

birbiririne bağladık.                  
Anahtarın bir tarafına köprü atarak adaptörün artısı-

nı oraya bağladık.
 Ledlerin artı kablosunu 5 anahtarın arkasına tek tek 

bağladık. 
Alüminyum levhanın ön yüzüne gruplarına göre be-

lirlediğimiz renklerde olan plleksi parçasını çift taraflı 
bant yardımıyla yapıştırdık. 

Sonuç : Böylece Periyodik cetveldeki METAL, AME-
TAL, SOYGAZ, YARIMETAL  gruplarını ilgi çekici ve eğ-
lenceli bir yolla daha iyi kavratabilmiş
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİGEN AKBULUT

DENEYLERLE ÖĞRENİYORUM
‘MANYETİK SIVI –PATLAYAN BALONCUKLAR’

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

TİMEF

Danışman Öğretmen
GÜLDEN GEBİÇ

Hazırlayan Öğrenciler
arzu abaNOz  12/b
merve tOPalOĞlu 11/a

Hazırlayan Öğrenciler
taha ÇOlak 10/b
mustafa  umur Öztürk 10/b

Proje Özeti:
Manyetik bir alan oluşturan ferro-fluid’in incelemek 

ve araştırmak . Etkilerini gözlemlemek 
Kimyasal reaksiyonları incelemek ve araştırmak .

Sonuç:
Sıvı halde bulunan manyetik alana sahip maddenin 

davranışları gözlemlendi.
Farklı maddelerin reaksiyonları gözlemlendi .

Öneriler:
Manyetik sıvı :
İlk olarak roket yakıtı olarak NASA’da üretilen fer-

ro-fluid yerçekimsiz ortamda rokette pompa girişine 
doğru giden hattı oluşturabilir.

Manyetizması sayesinde hem katı hem de sıvı olabi-
liyor. Bilgisayar ,TV , ses sistemleri v.b. cihazlarda gör-
sek kaliteyi arttırabilir ve hız katabilir.

Patlayan baloncuklar: 
Günlük hayatta kullanılan malzemelerin birleşiminin 

ne derece etkili olduğunu öğreten bir deney olması se-
bebiyle eğitici olarak kullanılabilir.

Proje Özeti:  Çarkıfelek şeklinde zarflar içinde puan 
kazandırarak en sonunda din ile ilgili ödüller alabilmek. 
Din kültürü hakkında soru cevap şeklinde yarışmacılara 
bilgi kazandırmak.

Öneriler:  Bu oyunu sayesinde hem eğlenip hemde 
din hakkında daha fazla bilgiler edinmek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Gülden GEBİÇ

TEZHİPTEN DAMLALAR

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

TÜRKÜLER VE HİKAYELERİ

Danışman Öğretmen
Gülsen KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
asena baŞDaĞ11-C   
Ceren zeNGiN 11-C

Hazırlayan Öğrenciler
emine kÖrOĞlu 10/a
Nagihan kalyONCu -10\a

Proje Özeti: Tezhipi tanıtmak amaçlı ve bizlerin bu 
konularda bilgi sahibi olmamız saglamak, el becerimizi 
geliştirmek.

Sonuç : Bu konu hakkında bilgilenmiş oluyoruz ve el 
becerimizi geliştiğini farkettik.

Öneriler:  Bu konu hakkında hem bilgi sahibi oluyo-
ruz.

Proje Özeti:Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız 
türkülerimizin tarihi yaşanmışlıklarla ilgisini kurarak kül-
türün daha içten benimsenmesini sağlamaktır. Biz bu 
projeyi yaparken şu aşamlar doğrultusunda ilerledik ;

1- Türküler belirlendi. 
2- Türkülerin hikayeleriyle ilgili araştırmalar yapıldı. 
3- Araştırma sonuçları değerlendirildi .
Türkülerle ilgili sunum hazırlandı.  

Sonuç: Bu projede bizler hikayeleriyle birlikte türkü-
leri tanıtıldı.  
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Gülsen KAYA

TARİHİ KRONOLOJİK AĞAÇ

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

HANGİ MEYVE NEYE İYİ GELİR? 
HANGİ MEYVE, HANGİ ORGANA BENZER?

Danışman Öğretmen
GÜLŞEN CÖMERT

Hazırlayan Öğrenciler
emine kÖrOĞlu –10/a
 tuğçenur bayraktar – 10 \a

Hazırlayan Öğrenciler
eCe Nur yılmaz  9-e
SeNa Nur kakıŞım 9-e

Proje Özeti: Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız 
tarihimizdeki önemli olayları kronolojik sırayla ve insan-
lara bu önemli olayları daha çok ilgi çekici bir şekilde 
anlatmak.

Biz bu projeyi yaparken şu adımları izledik;
1- Projemize uygun modeli belirledik.
2- Çeşitli kaynaklardan da yararlanarak tarihimiz-

deki önemli olayları araştırdık. 
3- Bu verileri bir araya getirdik.
Verileri ödevimizin gerekli yerlerinde kullanarak ta-

mamlamış olduk.

Sonuç: Bu projenin sonucunda insanların daha çok 
ilgisini çekecek öğrenciler açısındanda çok yararlı ola-
cak kronolojik bir ağaç yapıldı.

Proje Özeti: Meyvelerin yararları hakkında bilgi top-
landı. Meyvelerle ilgili görseller toplandı. Görselller  süs-
lenerek pano oluşturuldu.

Sonuç: Meyvelerin yararları ile birlikte meyvelerin 
hangi organa benzediği insanlara anlatıldı.

Öneriler: Meyve şekli ile etkilendiği organın arasın-
daki benzerliği göz önüne serebilmek. Ve meyvelerin 
yararlarını anlatmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLŞEN CÖMERT

FARKLI RENKLERİN,FARKLI SONUCU

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

SERANDER TANITIMI

Danışman Öğretmen
Kadir UZUNALİ

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN ÇakırOĞlu 
raHmi taylaND zamaN

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal akCebe 11-e
yeşim ŞeNGül 11-e

Proje Özeti:  YAPTIĞIMIZ MAKET SERAYI FARKLI 
RENK JELATİNLERİYLE KAPLADIK. BUNUN AMACI 
MİNİ SERANIN İÇİNDEKİ BİTKİNİN HANGİ RENKTEKİ 
(KIRMIZI,YEŞİL,MAVİ) JELATİNDE DAHA HIZLI BÜ-
YÜDÜĞÜNÜ ÖLÇMEK İÇİN YAPTIK

Sonuç: YAPTIĞIMIZ MAKET SERAYI FARKLI 
RENK JELATİNLERİYLE KAPLADIK.BUNUN AMACI 
MİNİ SERANIN İÇİNDEKİ BİTKİNİN HANGİ RENKTEKİ 
(KIRMIZI,YEŞİL,MAVİ) JELATİNDE DAHA HIZLI BÜ-
YÜDÜĞÜNÜ ÖLÇMEK İÇİN YAPTIK

AMAÇ: AMACIMIZ BİTKİLERİN HANGİ RENKTE 
DAHA HIZLI VE DAHA GELİŞMİŞ OLDUĞUNU ÖĞ-
RENMEK

Proje Özeti:
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje mahaline gidilerek gerekli gözlemler ve in-

celemelerde bulunuldu. 
4.Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
5.Projenin maket bazındaki çalışmaları yapıldı.

Sonuç:
 Geleneksel Türk mimarisinin tanıtımı amacıyla 

Trabzon Serander maketi yapılarak görsel bir örnekle-
me oluşturulmuştur.

Öneriler:
Seranderi tanıtmak. Bu kültürel değerleri yaşatmak
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Muammer OSKAY

DİKKAT!
 BAYILMA İLE İLGİLİ BİR SORUNUM VAR

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

SÜRMENE TARİHİ  MEMİŞ  AĞA KONAĞI

Danışman Öğretmen
Murat Yaşar TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
Simge ayDıN        Sınıfı:  10/C                                                 
Çiğdem bayram  Sınıfı: 10/C                    

Hazırlayan Öğrenciler
emel kalafat 11-e
temelhan Göktuğ keleş 11-e

Proje Özeti:Bayılma ile sonuçlanan bir hastalığı olan 
kişilerin tanıdıklarının olmadığı bir ortamda bayılması 
sonucu istenmeyen durumlar veya geç müdahaleler 
olabilir. Yaşanabilecek olumsuzlukların engellenebil-
mesi için sadece bayılma sorunu olan kişilere özel bir 
simgenin belirlenmesi ve bu simgenin bulunduğu bir eş-
yanın hastanın görülebilecek bir yerinde (bilek, parmak) 
kullanılıyor olması. Hastanın üzerinde kendini tanıtıcı bir 
belgenin bulunması.    

Sonuç:Simgeyi bulunduran eşyayı gören insanlar bu 
kişinin bayılma ile ilgili bir sorununun olduğunu anlaya-
cak ve kendine ait tanıtıcı kartın hasta üzerinde olduğu-
nu bilecekler.Kartta kimlik bilgisi, kişinin bayılma nedeni, 
kullandığı ilaçları,ulaşılabilecek yakınına ait telefon bil-
gileri bulunur.

Bu sayede gereksiz müdahalelerden ve ilk yardımda 
zaman kaybından tasarruf sağlanır.

Öneriler:  Bayılma sebebi bilinmeyen hastalara ilk 
yardım bilgisi olmayan kişiler müdahale etmemeli.

112  ilk yardımı arayarak yardım istemeli.
Her duruma göre aşağıdaki işlemler bayılan kişiye 

uygulanabilir.           

Proje Özeti:
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje mahaline gidilerek gerekli gözlemler ve in-

celemelerde bulunuldu. 
4.Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
5.Projenin maket bazındaki çalışmaları yapıldı.

Sonuç:
 Geleneksel Türk mimarisinin tanıtımı amacıyla 

Trabzon Sürmene ilçesinde yer alan tarihi Memiş Ağa 
Konağı’nın maketi yapılarak görsel bir örnekleme oluş-
turulmuştur.

Öneriler:
Memiş Ağa konağını tanıtmak. Bu kültürel değerleri 

yaşa
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURİ USTA

EKOLOJİK ÇİFTLİK

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

ARAZİ TARAÇALANDIRMASI

Danışman Öğretmen
NURİ USTA

Hazırlayan Öğrenciler
Cemre kara  11/D       
 ilayda SaĞlam 11/D

Hazırlayan Öğrenciler
Doğukan  ÇakmakCı /11-e   
ergun mumCu /11-e

Proje Özeti:  
Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanan , kendi enerji-

sini üreten çevreye duyarlı çiftlikler oluşturmak.
Sonuç : 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekildi.
Çevreye duyarlılık vurgusu yapıldı.

Öneriler:  
Proje çalışmalarının yıl içerisine yayılması, öğret-

men ve öğrencilerle proje yapmak için motive ederek 
tedbirlerin alınması yararlı olur.

Proje Özeti:  
Bölgemizdeki eğimli olduğu için tarla tarımına elve-

rişli olmayan alanların tarıma kazandırılması, erozyo-
nun önlenmesi ve bölge tarımında makine kullanımının 
yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması.

Sonuç: 
Arazi taraçalandırmasını örnekleyen bir maket ya-

pıldı. Erozyonu önlemesi ve verimliliği artırması yönüne 
dikkat çekildi.

Öneriler:  
Proje çalışmalarının yıl içerisinde yayılması, öğret-

men ve öğrencileri proje yapmaya motive ederek tedbir-
lerin alınması yararlı olur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURİ USTA

TÜRKİYE MADEN HARİTASI

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

DÖNÜŞÜM

Danışman Öğretmen
Oğuzhan SİVRİKAYA

Hazırlayan Öğrenciler
melisa bOraN – 10/D
elif Hazal DOĞrar – 10/D

Hazırlayan Öğrenciler
Selin armutcu   12-e 
Selin tuğçe Sayar 12 a

Proje Özeti:  
Türkiye’deki madenler belirlenerek led ışıkları ile 

gösterilip konulan derslerde izlenirken öğrencilerin ka-
lıcı öğrenebilmesinin sağlanması.

Sonuç : 
Harita üzerinde Demir, Bor, Krom, Bakır ve Linyit 

madenler tespit edildi. Led ışıklarla belirlendi. Her biri 
ayrı renklerle belirtildi.

Öneriler:  
Proje çalışmalarının yıl içerisine yayılması, öğret-

men ve öğrencileri proje yapmaya motive edecek ted-
birlerin alınması yararlı olur.

Proje Özeti:
    Kullanmayacak eşyaları boyayarak, kullanışlı süs 

eşyası ve sanat objesi haline getirmek.
Sonuç:
     Öğrenciler çevresindeki kullanılmayan eşyaları 

fark edip, o eşyayı sanat objesine nasıl dönüştürebiliriz 
sorusunu ararken, o eşyanın üzerine bir tasarım çizip, 
boyar. Kullanılan Boya akrilik olup, böylelikle resim sa-
natının zevkine varmaktadır. Kullanılmayan eşya hem 
kullanılan hale gelmiş olup hem de bir sanat objesi ha-
line geliyor.

Öneriler:
Dünyada bu tür örneklerin tek bir sitede yayınlamak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Rahime YAMAK

MATEMATİK SAATİ

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

ASPİRATÖRLÜ TAHTA

Danışman Öğretmen
Rahime YAMAK

Hazırlayan Öğrenciler
Selin tuğçe Sayar  12/a   
 elif akyüz  11/a

Hazırlayan Öğrenciler
Onur Özbayrak  10/b   
 Davut küÇükuSta   10\b

Proje Özeti:  İlk olarak malzemeleri  topladık.  Topla-
dığımız malzemeleri düzenleyerek yerlerine yapıştırdık. 
Sonra saat düzenini yaparak bitirdik.

Sonuç: matematikte ki oranları daha kolay bir şekil-
de matematiği öğrettik.

Proje Özeti:  Okul tahtasından kalkan tozları perva-
ne yardımıyla bir kutuya çekip depolamak için hazırlan-
mış bir projedir. Kutuya giren toz geri çıkmamaktadır. 
Projenin elektriğini 14,4 W bir aküyle sağlıyoruz.

Sonuç: Tahtadan kalkan tozlara alerjisi olanların 
alerji olmasını engelledik .  Tahtadan kalkan tozun sı-
nıf zeminini pislenmesini engelledik.  Bir miktarda olsa 
sınıflardaki hava kirliliğine neden olan tozları azaltmış 
olduk. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sema KALAYCI

LET’S PLAY TOGETHER

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

BRAİLLE SUDOKU

Danışman Öğretmen
Tuğba BİLGEÇ

Hazırlayan Öğrenciler
Güzide Gizem tunç 9/a
Nazlı kaval9/a

Hazırlayan Öğrenciler
rabia akyüz 9/e

Proje Özeti:
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. proje için gerekli malzemeler hazırlandı.
4.öğrenciler projede kullanacakları gerekli materyal-

leri hazırladı.
5.öğrenciler kullanacakları fiilleri seçti.
6.proje hazır hale geldi ve oyun yoluyla öğrenilmeye 

hazır hale getirildi.

Sonuç:
Öğrenciler oyun yoluyla simple past tense de kulla-

nılan irregular ve regular filleri öğrendi.

Proje Özeti: 
1. Oluşturulacak proje konusu tespit edildi.
2.Proje konusuyla ilgili çeşitli bilgiler toplandı. 
3. Proje ile ilgili malzeme listesi oluşturuldu.
4. Proje bazında sudoku oyun alanı oluşturuldu.  

Sonuç: 
*Sudoku’yu sadece gören ya da sayıları bilen çocuk-

ların oynadığı bir zeka oyunu olmaktan çıkararak görme 
engelli  veya henüz sayıları bilemeyecek yaşta olan ço-
cukların da oynayabileceği hale getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMRAN AYDIN

MATEMATİK KÜTÜPHANESİ

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

YOKLAMA ALAN KAPI

Danışman Öğretmen
Zeynep ARAS

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP yılDırım  9-e
NurŞaH yılmaz  9-e

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan Hüsnü başkan 
 berkcan taflan

Proje Özeti:  Matematik kütüphanesi maketi maran-
gozda hazırlandı. Kütüphane hazırlandıktan sonra bo-
yanma aşamasına geçildi. Matematik kütüphanesinin 
eşyaları geometrik şekillere uygun tasarlandı. Matema-
tik kütüphanesinin pano bilgileri yazıldı. 

Sonuç:
     Matematik kütüphanesi, matematiği sevmeyen 

bireyler için matematiği daha çekici bir hale getirmesi. 
Matematik çalışırken sıkılmak yerine eğlenceli bir kütüp-
hane içinde matematiğe çalışmak.

Öneriler:
   Matematiği sevdirmek ve matematiği daha eğlen-

celi hale getirmek.

Proje Özeti:  Bu kapı işçilerin öğrencilerin ve öğret-
menlerin vaktinde gelmeleri ve velinin öğrenciyi tele-
fondan takip etmesini yardımcı olur. Kapının üzerindeki 
kamera sayesinde bir kişi başka bir kişinin yerine yok-
lamaya katılamaz. Bir kişinin kartını kaybetmesi üzerine 
yeni bir kart verilir, öğrenci veya işçi kartını evde unutur-
sa veya başka bir durum altında olursa tuşlar sayesin-
de kart numarasını girerek yoklamaya katılır.(Bu özellik 
sadece kişi başı 5 defa kullanılır)

Sonuç: 
Kart sayesinde yoklama hızlı alınıp derse daha çok 

zaman kalacak.
Kart sayesinde yoklama anında e okul sistemine iş-

lenecek. 
Kart sayesinde geç  gelme sayısı azalacak.
Kart sayesinde ders sırasında kapı açılmayacak. 

Bunun sayesinde öğrencilerin dikkati dağılmayacak.
Kapı sayesinde veli öğrencisini derse girip girmedi-

ğini sistem sayesinde velinin telefonuna giden mesajlar 
sayesinde anlayacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZEYNEP ARAS

DÖNEN EV

OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar erDOĞDu aNaDOlu liSeSi

DİLLER ÇOK YAYGIN OLDUKLARI İÇİN Mİ KULLANILIR 

YOKSA KULLANILDIKLARI İÇİN Mİ YAYGINLAŞIR?

Danışman Öğretmen
ZEYNEP ARAS

Hazırlayan Öğrenciler
mehmet Gürel timurCiOĞlu 10-b 
Nida yılmaz 10-b

Hazırlayan Öğrenciler
Nagihan kalyONCu 10/a

Amaç:  Evimizin güneş almayan kısımlarının hareket 
mekanizması sayesinde ışık ve ısı enerjisi yönünden 
eşitliğini sağlamak. Paneller sayesinde güneş enerjisiy-
le ışık elde etmek.

Proje Özeti: Proto tip olarak hazırladığımız evin ta-
ban kısmına pil ile çalışan küçük motor ve motorun uc 
kısmınada evin dönmesini sağlayacak silindir bir teker 
monte edilmiştir.Bu sayede evimizin 3600 dönmesini 
sağlamış olduk. Fakat  evin dönme esnasında meka-
nizmanın hasar almaması ve yükünün hafifletilmesi için 
evin  dört bir köşesine proto tip yaylar konularak ağırlığa 
destek sağlamıştır,aynı zamanda monte edilen bu  yay-
lar oluşabilecek  bir deprem sırasında yaylarında deste-
ğiyle hasarın minum seviyeye inmesini sağlayacak. Çatı 
kısmına yerleştirilmiş olan paneller de gündüz güneşten 
depolamış olduğu enerjiyle geceleyin evimizin ışık ihti-
yacınıda karşılamış olacak.

Sonuç:  Gündüz vakti boyunca evimizin sürekli kul-
lanılan kısmının güneş almasını sağladık. Paneller sa-
yesinde de depoladığımız enerjiyi geceleyin ışık olarak 
kullanmış olduk.

Proje Özeti: Bizim bu projedeki amacımız  toplumu-
muzdaki bireylerin yabancı dillere karşı bakış açılarıydı.
Biz bu projeyi yaparken ilk öncelikle 10 tane ismi yaban-
cı olan işletmeleri  ziyaret ettik, halktan belirli yaş grup-
larına göre (5 tane çocuk,5 tane genç, 5 tane orta yaş,5 
tane de yaşlı ) insanlara ikişer sorular sorduk .

Sonuç:Bu projenin sonucunda da bazı kanılara var-
dık bunlar ;

1- Bireylerin dillere karşı görüşlerini öğrendik .
2- Yabancı dillerin insanlar üzerindeki etkilerini 

öğrendik . 
3- Yabancı dillere karşı az da olsa karşı çıkıldığını 

öğrendik .
Yabancı dillerin çoğu kişiye Türkçe’den daha cazip 

geldiği öğrenildi .
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oRtAHisAR fAtiH sultAn meHmet AnAdolu lisesi
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oRtAHisAR fAtiH sultAn meHmet AnAdolu lisesi

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Aynur TÜRKYILMAZ

MÜZİĞİN SİHRİ

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

SÜPER MASA

Danışman Öğretmen
Aynur TÜRKYILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
kübra bOStaN  beyza Nur GeNÇ
emine aDaNur                      

Hazırlayan Öğrenciler
taha Celal alemDar  burak PektaŞ               
Ömür taşkın keleŞ

Hareketli çocuklarla uğraşmak onları kontrol altına 
almak zor olurken sakin çocukların içine kapanık olma-
ları düşündürücüdür. Müzik yardımıyla sakin çocukları 
aktifleştirmek, hareketli çocukları sakinleştirmek ama-
cıyla nitel çalışma yapılarak gözlem yöntemi kullanıl-
mıştır. Bunun için Trabzon ili Aliye Aşırbaylı Anaokulu-
nun Kestane Şekerleri sınıfı 5-6 yaş grubu öğrencileri ile 
yapılan çalışmada 7 hafta boyunca her bir çalışma için 
biri hareketli diğeri slow olmak üzere 2 şer şarkı dinletip 
kayıtlar tutulmuş olup video ve fotoğraflarla gelişmeler 
tablolaştırılmıştır. Tablolardan sonuçlara ulaşırken Aliye 
Aşırbaylı Anaokulunun Kestane Şekerleri sınıfının öğ-
retmeninin de görüşleri alınarak tüm bulgular yorumlan-
mıştır. Aliye Aşırbaylı Anaokulunun Kestane Şekerleri 
sınıfını öğretmeninin görüşüyle seçilen öğrencilerin ha-
reketli olanlarının slow şarkılarda sakinleştiği, içine ka-
panık olanlarında hareketli şarkılarda daha sakin olduğu 
gözlemlenmiştir.

Bu projenin amacı yürümekte zorluk çeken veya 
yatalak insanların  geliştirme yöntemi ile yerlerinden 
kalkmadan küçük ihtiyaçlarını karşılayacakları masa 
yapmak. Tahtalardan makaslı lift yapıldı. Bu makaslı 
lifti cıvata ve somunlarla tutturuldu. Arabanın kendi çi-
pinden hariç ek bir çip alındı. Merkezi kilit sisteminde 
kullanılan çipi kullanıldı ( arabalarda açma veya kapa-
ma işlemini uzaktan yapmak için gerekli olan çipi aldık 
) . Çipi arabanın iç kısmına yerleştirildi. Şarjlı matkaba 
çipten bazı kablolar gitti. Kiliti açma tuşu yani arabayı 
açtığımız düğme bizim makaslı liftimizi yukarı kaldırıyor. 
Kiliti kapama yani arabayı kapatma düğmesi makaslı 
liftmizi indiriyor. Yani arabada iki çip bulunuyor. Biri ara-
bayı hareket ettirirken biride yükselip indiriyor. Bu masa 
sayesinde küçük ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı 
olarak hayatlarını kolaylaştırılması sağlandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Bakiye AYDIN

SES KES!

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

YAKLAŞMA DİK OTUR!

Danışman Öğretmen
Bakiye AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
Nuri kağan kurt Çelebi Çağatay Çalımlı 
aysu akkaya 

Hazırlayan Öğrenciler
Doğukan Güven
emirhan aygün

Günlük yaşamda seslerin varlığı insanların kendile-
rini iyi hissetmesi için gereklidir. Konuşma, müzik, doğa-
daki sesler yaşantımız için vazgeçilmezdir.

    Ancak istenmeyen ses olarak tanımlanan gürül-
tü insan sağlını olumsuz olarak etkiler. Dolayısıyla ses 
yalıtımı yaşam alanlarımızda önemli bir sorundur. Evle-
rimizde, eğitim gördüğümüz okullarımızda, hasta bakım 
ve tedavilerinin uygulandığı hastanelerimizde, müzis-
yenlerin çalıştıkları ve kayıt yaptıkları stüdyolarda ses 
yalıtımına ihtiyaç duyarız. Bu ve benzeri yaşam alan-
larında bina duvarlarını uygun malzemelerle kaplayıp 
gürültü kirliliği problemini çözmeyi amaçladık.

 Bilgisayar başında uzun süre vakit geçiren kişiler-
de yanlış oturdukları için   kemik rahatsızlıkları ve göz 
hastalıkları oluştuğu görüldü. Bu nedenle bilgisayar ba-
şında uzun süre vakit geçiren kişilerin ışınların olumsuz 
etkisinden ve duruş bozukluklarından korunması için 
yaklaşma dik otur projesi geliştirildi. Monitör üzerine yer-
leştirilen ultrasonik sensörle bilgisayar başında oturan 
kişinin mesafesi ve duruşu ayarlandı ve verilen uyarı se-
siyle etkin hale getirildi. Kişi de bu uyarı sayesinde hem 
oturuşunu hem de mesafesini ayarlayabildi. 

        Geliştirme yöntemi kullanıldı. Ultrasonik sensör, 
mukavva plakalar, kablo materyalleri kullanıldı; bilgisa-
yar başında oturan kişinin kemik rahatsızlığı ve göz has-
talığını önlemek için ultrasonik sensör özellikli monitör 
geliştirildi. Yaptığımız makette monitör üzerine koyulan 
ultrasonik sensör sayesinde oluşturulan uyarı sistemi 
ile bilgisayar başında oturan kişilerin duruş bozuklukları 
düzeltildi.



199

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Cengiz SEVİNDİK

YAĞ YAĞ YAĞMUR

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

ORGANİK SULAMA

Danışman Öğretmen
Nuray TİRİTOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
enes Özen   umutcan Pırasa
akman Sefa koç

Hazırlayan Öğrenciler
Hande Gül karamaNlı 
kübra karamaNlı  
idil Sıla kaHramaN

İçilebilen temiz suyun bahçe sulamada ve tuvalet-
lerde kullanılıp boşa harcanması düşüncesi ile yapılan 
çalışmada yağmur sularını bahçe sulama ve tuvalet gi-
derinde kullanarak  içme suyun tasarrufunu sağlama-
ya çalışılmıştır. Geliştirilen bir sistemle yağmur suları-
nı depolayarak borular vasıtasıyla bahçe sulamada ve 
lavaboların temizliğinde kullanılmıştır. Böylece içilebilen 
temiz sudan tasarruf edilmiştir. 

Alternatif çözüm olarak kullanılan kekik, civanper-
çemi, ısırgan otu bitkisinin tarımsal sulamada kullanıla-
bilmesi bitkilerin veya tohumların çimlenme üzerindeki 
etkileri gözlemeyebilmek amacıyla yaptığımız çalışma-
mızda deneysel yöntem kullanarak 4 farklı çimlenme 
grubu oluşturuldu. Kontrol grubu olarak su, deney gru-
bu olarak ısırgan, kekik, civanperçemi suları kullanıldı. 
Çalışmamızda fasulye ve çim tohumu kullanıldı. Taze 
kekiğin zamanı olmadığı için kekik suyu hazır olarak 
kullanıldı. Isırgan toplanıldıktan sonra ezilerek suyu çı-
kartıldı. Civanperçemi sıcak suya konulup, demlendiri-
lip soğutularak sulama işlemi yapıldı. Her gün sulama 
ve gerekli gözlemler yapılarak fotoğraflanıp gelişmeler 
tablolar halinde kayıt altına alınarak sonuçlar ortaya ko-
nuldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma ÖZTÜRK

EKMEĞİMLE OYNAMA!

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

ŞİDDETTEN KORKMA, TEPKİSİZ KALMA

Danışman Öğretmen
FATMA ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
DİLEKNUR KUL
AYŞE AYDOĞAN

Hazırlayan Öğrenciler
NiHal akyüz  meriÇ ŞeN
aHmet baHaDır 

Dünya’da kişi başına düşen ekmek tüketiminde 1. 
Sırada olan bir ülke olmamıza rağmen, tükettiğimiz ek-
meğin ne kadar sağlıklı olduğu meçhuldür. Ekmek sek-
törü de diğer sektörler gibi sanayileştikçe içine katılan 
katkılar ve yapımında ki hileler o kadar gelişmiştir. Bu 
kadar fazla miktarda tüketilen bu ürünün daha doğal ve 
daha sağlıklı olarak kendimiz üretilemez mi?” diye dü-
şünerek bir araştırma yapmaya karar verildi. Bu araştır-
mamızda, ekmek yapımında öncelikle mayanın önemli 
olduğunu öğrenildi. Maya yapımında yüzyıllardır Anado-
lu’da ekşi maya ve nohut mayası olmak üzere doğal ola-
rak evde üretilen maya çeşitleri kullanıldığı öğrenildi. Biz 
de mayamızı nohut mayasından üretimine karar verildi. 
Bunun için nohutları ezerek bir cam kavanoza koyuldu. 
Üzerine un ve tuz serperek salladık ve karışmasını sağ-
ladık. Sıcak ortamda ağzını kapatarak beklemeye baş-
ladık. 7 gün sonra ekşiyen mayamızı kullanarak un, tuz 
ve su ile bir ekmek hamuru yoğuruldu. Fırında pişirilen 
ekmek tadıldığında gayet yumuşak ve lezzetli olduğu-
nu gözlemlendi. Bunun sonucunda herhangi bir katkı 
maddesi kullanmadan evde nohut mayası ile sağlıklı ve 
doğal ekmek üretebilmek için deneysel yöntemle, sağlık 
açısından yararlı nohut mayası ile yapılan doğal ekmek 
daha kabarık, yumuşak ve lezzetli ekmek elde edilmiştir.

Günümüzde şiddet toplumsal bir yara haline gelmiş-
tir. Bununla birlikte insanların şiddete tanık olmalarına 
rağmen duyarsız kalmaları, herhangi bir tepki göster-
memeleri daha üzücüdür. Yaptığımız çalışmanın amacı 
insanların neden bu tür şiddet olaylarına duyarsız kal-
dıklarını anlamaktır. Bu araştırmada literatür taraması 
yönteminden faydalanarak yarı yapılandırılmış anket 
formları oluşturulmuştur. 303 öğrenci ile yapılan anket-
lerde elde edilen veriler kadın ve erkek katılımcı olarak 
ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler yüzdelik 
hesabı ile yorumlanmış, tablolar ve grafikler halinde 
gösterilmiştir. “İnsanlar şiddete neden tepkisiz kalır?” 
konulu araştırmamızda yaptığımız bu anketin sonucun-
da “ İnsanlar şiddetin kendilerine yöneltileceği korku-
sundan tepkisiz kalır” sonucuna varılmıştır. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma Zeynep ER

ÇOK AMAÇLI MASA
ELEKTRİKLER KESİLDİ BAHANESİNE SON!

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

KOL SABİTLEYİCİ 

Danışman Öğretmen
Fatma Zeynep ER

Hazırlayan Öğrenciler
emirhan Sarı  ismet altuNtaŞ 
mert ertem 

Hazırlayan Öğrenciler
İLAYDA TÜRK

Bu çalışma, ders çalışırken elektrik kesintisinin ders 
çalışmaya engel teşkil etmesi sebebinden yola çıkılarak 
yapılmıştır. Ders çalışırken ışık mutlaka sol üst köşeden 
gelmelidir. En sağlıklı ışık ayarlaması budur, bu yüzden 
sol üst tarafa takılan pil ile çalışan aydınlatma ve masa-
nın içine döşenen led ışık, elektrikler kesildiğinde derse 
ara verme sorununu ortadan kaldırdı. Ayrıca masaya 
yapılan çekmece,  notluk, kalemlik, silgi tozluğu ve ders 
çalışmaya daha iyi odaklanabilmeyi sağlayan siyah, gri 
ve sarı renge boyanan notluk sayesinde odada ilgimizi 
dağıtacak poster, afiş ve benzeri şeylere engel olundu 
ve böylece daha verimli, daha düzenli ders çalışma or-
tamı sağlandı. Bu masa, elektrikler kesilse bile ders ça-
lışmanıza engel teşkil etmeyeceği için çalışma masası 
olarak kullanılması önerilir.

Açılan damar yolunun kapanmasını önlemek ama-
cıyla kol sabitleyici geliştirilmiştir. Yapılan kol sabitle-
yici çocukların kollarına takılarak damar yolunu açık 
tutulması ve aşı yapmanın kolaylaşması sağlanmıştır. 
Problemin önüne geçmek için hastanelere gidilip hem-
şirelerle röportaj yapıldı. Araştırma ve hemşirelerle ya-
pılan röportajlarla geliştirilen bu mekanizma sayesinde 
bebeklerin kolları sabitlenebilir ve böylece aşı yapmak 
ve damar yolunu açık tutmak daha kolay hale gelebilir 
sonucuna ulaşılmıştır. Geliştirilen bu mekanizma yapı-
mında bükülebilen plastiğin köşeleri delinerek tıbbi tur-
nike deliklerden geçirilip kola takıldı. Böylece daha hızlı 
ve kolay bir şekilde bebeklere damar yolu açıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma Zeynep ER

LİMONUN TIRNAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

TENİS TOPU TOPLAYICI (T.T.T.)  

Danışman Öğretmen
Fatma Zeynep ER

Hazırlayan Öğrenciler
aleyna ilayda yalamıŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzhan biriNCi
ahmet Hakan Özer

Bu uygulamadaki amacımız limon suyuyla, tırnakla-
rımızın kısa zamanda sağlıklı ve hızlı bir şekilde uza-
masını sağlamak ve tırnaklarımız uzadıktan sonra limon 
suyuyla güçlenmiş olan tırnaklarımızın kırılma riskini 
azaltmaktır. Bu amaçla deneysel yöntemi uygulayarak 
limonun tırnak uzaması ve güçlenmesi üzerindeki etkisi 
gözlenmiştir. Bunun için bir ay içerisinde haftada iki kez 
aynı günlerde limonlu suya aynı elin tırnakları koyularak 
5-10 dakika bekletilmiştir. Bir ayın sonunda limonlu suya 
koyulan tırnakların daha güçlü ve daha çabuk uzadığı 
gözlenmiştir. Tırnaklarınızın daha hızlı uzanmasını ve 
güçlü olmasını istiyorsanız limonlu su kullanmanız öne-
rilir.

Yere düşen tenis toplarını pratik bir şekilde toplamak 
amacıyla tenis topu toplayıcı (T.T.T) geliştirilmiştir. Ge-
liştirilen tenis topu toplayıcı ile tenise yeni başlayanların 
topları daha kısa ve pratik bir yoldan toplaması amaç-
lanmıştır. Bu konuda tenis oynayan kişilerle röportaj 
yapıldı ve bu kişilerden çeşitli öneriler alındı. Yapılan 
araştırma ve röportajlarla geliştirilen bu mekanizma sa-
yesinde tenis topları daha kısa sürede ve daha kolay bir 
şekilde toplandı. Geliştirilen bu mekanizma yapımında 
paspas çubuğunun ucuna cırt cırt takılarak problemin 
önüne geçilme hedeflendi. Sonuç olarak daha hızlı ve 
kolay bir şekilde tenis topları toplandı. Maliyeti düşük 
olduğundan herkes tarafından rahatlıkla alınabilir ve 
kullanılabilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Gamzegül ENGİN

DİLİN ZENGİNLİĞİ

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

BOŞA GİTMESİN

Danışman Öğretmen
Gülbanu ERSOY

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla tOmar 
tuğçe yOrGuN

Hazırlayan Öğrenciler
metin Öztürk
ahmet Can bOzkurt

Araştırmamızdaki bulgular ışığında araştırmaya 
katılan öğrencilerin % 92 si evet diyerek atasözlerinin 
önemli olduğunu vurgulamıştır. Ortaöğretim öğrencile-
rinin % 44 ü büyükleri tarafından kullanıldığını ifade et-
miştir. Ortaöğretim öğrencilerinin % 4 ü kendilerinin kul-
landığını ifade etmesine rağmen katılımcıların sadece 
%2,6 sının atasözü yazabilmiş olmaları manidardır. Bu 
sonuçlar ışığında Ortaöğretim öğrencilerinin dilin zen-
ginliği olan atasözlerine verdikleri önem ve atasözlerini 
kullanma sıklıklarını ortaya koyabilmek amacıyla Trab-
zon Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesinde gerçekleş-
miştir. Araştırma alanında 785 öğrenci bulunmakta olup 
9. Sınıfta 200,10. Sınıfta 164, 11.sınıfta 171,12. Sınıf-
ta 30 öğrenci olmak üzere bu araştırma ile 565 sayı-
da öğrenciye ulaşılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 
formlarında not alınan ifadeler tablolaştırılmış tablolarda 
ifadelerin tekrarlanma sayılarına bakılmıştır. Tablolarda-
ki bulgular yüzdelik olarak hesaplanarak ortaya konul-
muştur. Araştırma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin 
günlük konuşmalarda faklı çeşitli ve zengin atasözü 
kullanmadıkları söylenebilir. Ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik olarak atasözlerinin önemi ve atasözlerinin an-
lamlarını içeren çalışmalar yaptırılabilir.

Temiz içme sularının boşa harcanması nedeniyle 
su israfını önleyerek lavaboda kullanılmış suyun klozet-
te tuvalet temizliği için tekrar kullanılmasını sağlamak 
amacıyla, lavaboda kullanılmış suyu, klozette tuvalet 
temizliği için tekrar kullanılmasını sağlanabilir. Yapılan 
gözlemler sonucu suyun boş yere harcandığını görüldü. 
Genelde lavabolarda suyun çok israf edildiğini gözlem-
lendi. Özellikle tuvalet kullanımından sonra çekilen her 
sifonda yaklaşık olarak 10 litre su israfına neden olun-
duğu ve lavaboda el ve yüz yıkanırken de birçok su is-
raf olduğu tespit edildi. Projede su israfını önlemek için 
lavaboda el yıkanırken akan suyun bir boru yardımıyla 
tuvaletin arkasındaki su tankına akarak boşa harcanan 
suyu tuvaleti yıkamak için kullanarak su israfının önü-
ne geçip tasarruf yapıldığı görüldü. Projede geliştirme 
yöntemi kullanılmıştır. Lavaboda kullanılan su borular 
sayesinde klozetin üstündeki su tankına depolanmış ve 
tuvalet temizliğinde kullanılması sağlanmıştır. Böylece 
bir nebze su israfının önüne geçilmiştir.
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Danışman Öğretmen
Gülbanu ERSOY

DEPAR

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

MUMKİB

Danışman Öğretmen
Gülbanu ERSOY

Hazırlayan Öğrenciler
tuğçe ÇelikarSlaN  Özlem yılmaz
Sümeyra aŞkar

Hazırlayan Öğrenciler
ali Osman yılmaz tunahan SaĞlam
Doğukan ÇuvalCı

Deri kıyafetlerin ve montların uzun süre kullanımın-
dan sonra matlaşmaktadır Kullanılmış ve matlaşmış deri 
kıyafet ve montların parlamasını, yeni gibi görünmelerini 
sağlamak için eskimiş ve matlaşmış deriyi süt ile sile-
rek parlamalarını ve yıpranmamaları sağlanmıştır. Proje 
deneysel yöntem kullanarak yapılmıştır. Farklı maddeler 
farklı deri parçalarına belirli sürelerde uygulanmış, göz-
lemlenmiş ve bulgular kayıt altına alınmıştır. Edinilen 
sonuca göre deri kumaşa uygulanan deneylerden en iyi 
sonucu projenin hipotezinde de olduğu gibi süt vermiştir. 
Ayrıca ıslak bez, sirke ve bulaşık deterjanı denendiğin-
de de önce iyi sonuçlar verirken bir süre sonra tekrar 
derinin matlaşdığı görülmüştür. El kremi, sabun ve ma-
kine deterjanında iyi sonuç olmadığı görülmüştür. Bü-
tün malzemelerde deride uygulama süresince çok fazla 
astar boyası çıkmıştır. Sütte de astar boyası çıkmasına 
rağmen deri parlamış ve yıpranmamıştır.

Elektirik kesildiğinde ve ya karanlıkta kaldığında 
bulunulan yeri aydınlatmak için muma, mumu yakmak 
içinde çakmak ya da kibrite ihtiyaç duyulur. Çoğu zaman 
karanlıkta hem muma ham de kibrite ulaşmakta güçlük 
çekilir. Karanlıkta kalındığında kolayca hem muma hem 
de ateşe kolayca ulaşabilmek, karanlıkta geçirilebile-
cek ev kazalarının da önüne geçmek için alt kısmında 
bir bölüme kibrit ya da çakmak yerleştirilen mumluklar 
üretilebilir. Bu hem pratik ve hem de kullanışlı olacaktır. 
Projede geliştirme yöntemi kullanılmıştır. Mum, mukav-
va, kibrit ve çeşitli araçlar kullanılarak, dörtgen şeklinde 
mukavva hazırlanıp alt tarafına ise bir kibrit yerleştirmek 
için bir bölüm yapılmıştır ve bir mumluk elde edilmiştir.

Karanlıkta kalındığı zaman daha basit ve pratik yol-
dan mum ile kibrite ulaşmayı sağlayan bu aparat, mu-
mun kullanımını kolaylaştırmıştır.
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Danışman Öğretmen
Gülbanu ERSOY

SİLİMON

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

TAK YIKA

Danışman Öğretmen
Gülbanu ERSOY

Hazırlayan Öğrenciler
melek karlıDaĞ
elif ÖrSel  incinur SOlakOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
begüm Cemre bOzali  asude SeveN
Hamiye yaren uSta

Halıya dökülen çayın lekesi çıkmamakta ve  iz bırak-
maktadır. Halıya dökülen çayın lekesini iz bırakmadan 
çıkarmak için kurumadan üzerine limon suyu dökerek 
çay lekesi çıkartılmıştır. Projemizde deney yöntemi 
kullanılmıştır. Halı, çay ve limon kullanılarak oluşan 
çay lekesi belirli aralıklarla limon suyu ile silinmiştir ve 
gözlemler yapılmıştır. Taze çay lekesini daha kolay bir 
yolla çıkarmak için araştırmalar yapılarak limonun çay 
lekesini kolayca çıkardığı ve deterjan kullanımına gerek 
olmadığı gözlenmiştir.

Özellikle kamuya açık yerlerde lavaboların çok te-
miz olmaması, kullanan insanların yeterli önem göster-
memesi ve düzenli temizliğin yapılmaması hijyenik bir 
ortam sağlamamaktadır. Temiz olmayan bu lavabolarda 
eller yıkarken kişinin üzerine su sıçramaktadır. Bu du-
rum hem hijyenik değil hem de insanlar, ne kadar dik-
kat etse de, su lekeleri yüzünden tuvaletten çıktığı an-
laşılmaktadır. Projede amaç lavaboda eller yıkanırken 
kişinin üstüne suyun sıçramasını engellemektir. Bunun 
için tek kullanımlık bir peçete geliştirilmiştir. Su sıçrama-
mıştır.
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Danışman Öğretmen
Rabia SAĞIR

İKİNCİ “BENİL” ŞAHIS

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

GERÇEKTEN NE İSTİYORUM?

Danışman Öğretmen
Yasemin ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
ayşenur uzuN yüksel miraç ÖNal

Hazırlayan Öğrenciler
Hidanur iSkeNDer Dilek muraS
tuğba alıŞkaN

Ortaöğretim çağındaki öğrencilere takılan lakapların 
onları etkileyip etkilemediğin ortaya koymak için Fatih 
Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerinin evren 
oluşturduğu araştırmamızda 540 kişilik örneklem gru-
buna yarı yapılandırılmış yöntem kullanılarak hazırlan-
mış anket çalışması ile lakaplarının olup olmadıklarını 
ve onları etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Tablo ve 
grafiklerle ortaya konulan  sonuçlara göre ortaöğretim 
çağındaki gençlerin kendilerine takılan  lakapları %70 
oranında olumlu buldukları anlaşılmış böylece olumsuz   
etkilenmedikleri hatta kendini ifade ediş biçimlerine dö-
nüşebildiği gözlemlenmiştir.

Öğrencilerin seçeceği seçmeli dersler onların yö-
neleceği alanı belirlemektir. Bu nedenle bu çalışmada 
öğrencinin doğru alana yönelmesini sağlamak ve bunun 
ışığında akademik başarılarını arttırmak. Alan seçimi 
yapılırken öğrencilerin yanlış kararlarından doğan olum-
suzluklar. Bu çalışmada Fatih Sultan Mehmet Anadolu 
Lisesi’nde okuyan 171 11.sınıf öğrencisinin yarı yapılan-
dırılmış mülakat formu doldurulmuştur. Daha sonra bu 
öğrencilerin seçtikleri alana kaynaklık eden derslerinin 
notlarına e-okuldan bakılmıştır. Son olarak mülakatların 
sonuçları ile başarı durumları arasındaki ilişki incelen-
miştir.
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Danışman Öğretmen
Yasemin ÖZTÜRK

İNTER-ALIŞ

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

İP-SAR

Danışman Öğretmen
YASEMİN ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
aslıhan urkuN yaren aliyazıCıOĞlu
zerrin ipek katırCıOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet Özbek

İnternet hayatımızın her noktasında yer aldığı gibi 
insanlar alıveriş yapmak, zamandan tasarruf etmek ve 
daha uygun fiyatla alışveriş yapmak adına internet alış-
verişini tercih etmektedir. Ancak internet alışverişi insan-
ların hayal kırıklığı yaşamasına da neden olmaktadır. Bu 
çalışmada internetin alışveriş için kullanıp kullanılmadı-
ğını, kullanılıyorsa da memnuniyetini tespit etmek için 
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde 70’i öğrenci, 
40’ı öğretmen olmak üzere 110 kişiye anket çalışması 
yapılmış ve alışveriş sitelerinin yorum kısımlarına bakıl-
mıştır. Elde edilen sonuçlara göre memnuniyet derece-
sinin fazla olmasına rağmen bazı sitelerin yorumlarının 
olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Anket ve site yorum-
ları tablo haline getirilmiştir. Anket sonuçlarına göre bir 
kısmının internetten alışveriş yapmadığı, yapanların ise 
çoğunun memnun olduğu belirlenmiştir.

Genellikle yaşlıların elişi yapmak amaçlı kullandığı 
ipleri pratik bir şekilde saramamaları ve bu işin elişi yap-
maktan daha zor bir hale gelmesi bu çalışmanın proble-
mini oluşturmaktadır. Halk arasında ‘’yumak’’ adı verilen 
elişi iplerini daha kolay sarıp, hem zamandan hem de 
emekten kazanmak. Bu projede geliştirme yöntemiy-
le ip sarma makinesi oluşturulmuştur. Pillerden gelen 
enerji akımı bu pillere bağlı iletken kablolar aracılığıyla 
motora erişir. Motora erişen bu enerji, motorun içinde-
ki dönenceyi harekete geçirir. Bu dönencenin harekete 
geçmesiyle daha önce dönenceye bağladığımız ip sar-
ma çubuğu da dönmeye başlar. Makaranın bir ucunu 
bağladığımız ip sarma çubuğunun dönmesi, çivilere sa-
bitlediğimiz makaranın ipinin de dönmesini sağlar ve ip 
sarma makinesi adı verilen bu projeyi meydana getirir. 
Geliştirilen ip sarma makinesi ipi kolayca sarmaktadır.
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Danışman Öğretmen
Yasemin ÖZTÜRK

MIKNATİSÖR

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

DOĞAYI KEŞFEDİP MUCİZELERİNDEN 
YARARLANMA

Danışman Öğretmen
Yasemin REİS

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan mert akDeNiz  anıl atmaCa
-emre Güler 

Hazırlayan Öğrenciler
Hülya türkOĞlu
furkan kurt 

Bu projeyi yapma amacımız amortisörlerde sıvı ve 
gaz sızıntısını önlemek. Neodyum mıknatıs yardımıyla 
bir amortisör geliştirilmiştir. Eş kutupların birbirini itme-
siyle geliştirilmiştir. Bu proje sonucunda mıknatıs kulla-
nılarak amortisör geliştirilmiştir.

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak Fa-
tih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerinin  ailele-
rinden 50yaş üzeri 70 kişi ile yarı yapılandırılmış müla-
kat yöntemiyle veriler toplanarak veriler tablolaştırılmış  
bulgulara yüzdeleri hesaplanarak ulaşılmıştır. 

 Trabzon yöresinde yetişen ısırgan, damar otu, li-
garba, mora, pazı, lapaza, kantaron, mayasıl otu, mısır 
saçağı, tomara kökü, yılandili, zibilaynke, sarı çiğdem, 
lavanta, kuşburnu, midek yaprağı, anuk bitkisi, papat-
ya, maydanoz, kuzu kulağı, ıhlamur, elma-ayva yaprağı, 
geven otu, kovoksila otu, sütlüce, muşmula, sinameki, 
lahana, yayla üzümü, çoban çantası, kiraz sapı, lohusa 
otu, eğrelti otu, dere otu, ekşi erik, nasır otu, rezene, 
tere, yayla çayı, hindiba otu, ceviz yaprağı, çınar yap-
rağı, defne yaprağı, egzama otu, lirana otu bitkilerinin 
çeşitli hastalıkların, yara-yanık iyileştirici, pişik, karın 
ağrısı, soğuk algınlığı, baş ağrısı, basur, kabızlık, ishal, 
kısırlık, böbrek taşı, gaz giderici, kaşıntı, mayasıl, idrar 
sökücü, iltihap sökücü, eklem ağrıları, cilt sağlığı, diya-
bet, sinirsel sorunlar, kanser hastalığı, çocuk düşürücü 
tedavilerde kullanılabildiği sonucuna varılmıştır.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Yardımcı Doçent 
Doktor Gülin RENDA ile kişi ile  çalışılmıştır.
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Danışman Öğretmen
Yekta Keskin Özyazıcı

LİSELERDE DİSİPLİN SUÇU İŞLEYEN ÖĞRENCİ-
LERİN AİLE YAPILARI

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

SINIFINDA KAYNAŞTIRMA AKRANI OLAN VE OLMAYAN 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KABUL DÜZEYLERİNİN TOPLUMSAL 

ALGI DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
Yusuf ŞAFAK

Hazırlayan Öğrenciler
tuğçe Demirbulat

Hazırlayan Öğrenciler
berke yükSel
enes ÖzeN

      Aile toplumunun şekillenmesinde dolayısıyla 
bireyin davranışlarında da en etkili kurumlardan biridir. 
Ailede verilen toplumsallaşma süreci içinde kurallara 
uyması ve bunlara neden uyulması gerektiği eğitimi, 
gelecekte çocuğun içinde yer alacağı eğitim kurumla-
rında olumlu ya da olumsuz yansımalarını gösterecektir. 
Bu yüzden ailenin sosyo-ekonomik, kültürel yapısı bu 
toplumsallaşma sürecinde olumlu ya da olumsuz olarak 
etkileri olmaktadır. Bundan dolayı liselerde disiplin suçu 
işleyen öğrencilerin aile yapılarının,  öğrencilerin disiplin 
suçu işlemelerindeki etkisini araştırmak amacıyla, aile-
deki sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik olumsuz-
lukların öğrencilerin disiplin suçu işlemelerinde önemli 
etkenler olduğunu göstermiştir. Yaptığımız araştırma da 
öğrencilerin suça yönelmesinde aile yapısındaki belirtti-
ğimiz bütün faktörlerin etkili olduğu ortaya çıkarmaktır. 
Bunun için literatür taraması ışığında hazırladığımız yarı 
yapılandırılmış anket ve mülakat sorularını örneklem 
olarak seçtiğimiz Ortahisar ilçesinde bulunan 8 lisede 
toplam 80 öğrencinin anketlerinin analizini çıkarttık. Ay-
rıca sosyolog, psikolog, Trabzon Cumhuriyet Savcısı, 
çocuk şube müdürlüğü gibi yetkili kişilerle yaptığımız 
mülakat sonuçlarına göre de ailenin yapısının suç üze-
rindeki etkisini ortaya koymaya çalıştık.

Sınıfında kaynaştırma akranı olmayan öğrencilerin 
arkadaş grupları içinde engelli birisinin olmasını isteme-
meleri; genç engelsizlerin içinde bulundukları ergenlik 
döneminin etkileri, akran grupları ve klikler içindeki rol 
üslenmeleri, diğerlerine karşı güçlü ve baskın olma ça-
bası türünden psikososyal etkiler içermektedir. Ön ya-
şantılar yaşam deneyimleri pratikliği, öğrencilerin kabul 
düzeylerini olumlu yönde etkilemekle beraber engel-
lilik gibi toplumsal konularda empati kurma ve sosyal 
sorumluluk becerilerinin geliştirilmesi noktasında boş 
zaman aktivitelerini değerlendirebilecekleri atölye çalış-
malarının yer aldığı empati okulları hayata geçirilmelidir. 
Bu sayede genç engelsizlerin ve engelli bireylerin kay-
naşarak, birlikte paylaşarak toplumsal uyum ve uzlaşı 
içinde toplumsal bütünlüğe ulaşılacaktır. Engellilik gibi 
sosyal sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla 
sorunun tüm paydaşlarının etkin bir rol alacağı empati 
okulu gibi sosyal projeler desteklenmeli ve model alınıp 
uygulanmalıdır.
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Danışman Öğretmen
Nuray TİRİTOĞLU

BİTKİLERİN IŞIKLA DANSI

OrtaHiSar fatiH SultaN meHmet 
aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
Goncagül kaPlaN
 2: alparslan uSta

Fotosentez bitkilerin ışık karşısında besin üretme işi-
dir. Bu sayede bitkiler büyüme gelişme için gerekli olan 
enerji kaynağını (besini) ‘de sentezlemiş olurlar.

Günümüzde tarım sektöründe seracılık büyük bir 
yer edinmektedir. Artık her mevsim her ürünü bu sayede 
taze olarak tüketebilmekteyiz. 

Fotosentez hızı üzerinde ışığın dalga boyunu etkili 
olduğunu derslerimizde öğrenmiştik. Bu doğrultuda ışı-
ğın dalga boyunu fotosentez hızına etkisini gösterebil-
mek ve seracılık yönünden faydalarını belirleyebilmek 
adına bu çalışmayı yapmayı düşünüldü.

Renkli seralarda bitkinin daha hızlı büyüdüğünü or-
taya koyabilmek amacıyla deneysel yöntem kullanılarak 
biri kontrol grubu olmak üzere altı adet portatif sera ha-
zırladık. Çimlenme işlemi ve gelişim sürecini seralarda 
gözlemledik. Belirli aralıklarla bitki boyunun ölçümünü 
gerçekleştirdik.
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oRtAHisAR GAZi AnAdolu lisesi
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Danışman Öğretmen
Kadir EŞİN

GENÇLERİN GÖZÜ İLE MATEMATİK

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

LULLABY CRADLE

Danışman Öğretmen
SİBEL KAYIKÇI

Hazırlayan Öğrenciler
betül CaN – abdullah üNver

Hazırlayan Öğrenciler
ali barıŞ küÇük – murat meyDaN 11-b

Öğrencilerin matematik dersini sevip sevmediklerini 
öğrenebilmek için yola koyulduk ve bir anket yapmaya 
karar verdik. Trabzon Gazi Anadolu Lisesi’nden rastgele 
200 öğrenci seçtik ve özgürce yanıt verebilmeleri için 
isimlerini almadık.Çıkan sonuçlara göre Gazi Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin %60.5 i matematik dersini sevdikle-
rini ve %39.5 i sevmediklerini belirtti. Ayrıca öğrencilerin 
sevmesinde ve sevmemesindeki en önemli etkenlerin 
ilgi alanı olup olmaması ve öğretmen olduğunu belirle-
dik. Aynı zamanda öğrencilerin matematik dersini sev-
mesi ve daha başarılı olması için müfredatın daha temel 
düzeye indirilmesi ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine 
göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini gördük. Mate-
matik zümre öğretmenleri 2.Dönem 2. Yazılı sınavını 
anket sonuçlarına göre hazırladı ve öğrencileri daha ba-
şarılı olduğunu gözlemledi.Buna bağlı olarak öğrencile-
rin  matematik dersine daha çok katılmaya başladıkları 
gözlemlendi.

İkinci bir dil öğretmek için en uygun zaman, birinci 
dilin yani ana dilin öğrenilmeye başlandığı zamandır. 
Araştırmalar gösteriyor ki; altı yaşına kadar insan beyni 
neredeyse gelişiminin büyük bir kısmını tamamlar. Ço-
cuğun beyni, hayatının ilk altı yılında gerçekleri ve bilgi-
leri alır, bunları hafızasında depolar. Yani beyni, uygun 
bilgi sağlanarak geliştirilebilir.

Bizde bebeklerin küçük yaşta İngilizceyle tanışıp , 
İngilizce’ye kulak aşinalığı kazanmaları ve aynı zaman-
da eğlenceli vakit geçirmeleri için ninni söyleyen bir be-
şik tasarladık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nurhan YILMAZ TÜYSÜZ

DOLGULARIN SOSYOKÜLTÜREL ETKİLERİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

KUVARS’IN RADYASYON TEMELLİ 
HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
Nurhan YILMAZ TÜYSÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
ali bertay SOlak 12/a
Deniz San Gürler 10/f

Hazırlayan Öğrenciler
ali bertay SOlak 12/a
rahmancan yurDuSeveN 11/f

Bu projemizle, dolguların insanlar üzerindeki
yerleşme ve ulaşım temelli sosyokültürel etkilerini
inceledik.

  Belediyeden Trabzon’da pilot bölge olarak seç-
tiğimiz Moloz-Ganita

arasının 1989 yılına ait halihazır haritasını aldık.
daha sonra Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden dol-

guların yapıldığı alanı gösteren bir harita aldık. Ve bun-
ları karşılaştırmak amacıyla TÜİK’ten Ortahiar nüfu artış 
tablosunu aldık.

 
  Karşılaştırmalarımız sonucunda, dolguların 

sağladığı düz alan sayesinde, yeni yerleşme ve ticaret 
merkezleri ortaya çıkmış ve Doğu Karadeniz gibi dağlık 
bir bölgenin düz yol ihtiyacı giderilip seyahat kalitesi art-
tırılmıştır.

Saf silisyum dioksit mineralinden oluşan kuvars taşı, 
renksiz, şekil olarak özdeşsiz, genellikle dilinim gözlen-
meyen, paralel, eğik ve dalgalı sönme gözlenebilen, çift 
kırması zayıf fakat bozulmaya karşı çok güçlü olan bir 
taştır.

  Biz, piyasada bu taşın “radyasyon ve radyas-
yona bağlı hastalıkları önleyici” bir taş olarak satıldığına 
rastladık. Bu projemizle bunun gerçek olup olmadığını, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
mü’nden aldığımız Trabzon’un jeoloji haritası ve ilimiz-
deki ruh ve sinir hastalarının genellikle yönlendirildiği 
Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Merkezi’nden aldığımız 
kayıtları karşılaştırarak kuvars mineralinin çokça bulun-
duğu –örneğin Çaykara- bölgelerde ruh ve sinir hasta-
larının yoğunlukla bulunduğunu, aynı zamanda kuvars 
mineralinin az bulunduğu –örneğin Akçaabat- bölgeler-
de de ruh ve sinir hastalarının yoğunlukta olduğunu göz-
lemledik.

  Yaptığımız araştırmalar ve elde edilen verile-
rin karşılaştırılması sonucunda kuvars mineralinin çok 
az veya çok fazla olduğu yerlerde sinir hastalarının yo-
ğunluğu bakımından büyük bir farklılık görülmediğinden 
kuvars mineralinin ne radyasyonu dağıtıcı ne de radyas-
yon emici bir etkisinin bulunmadığını gördük. 
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Danışman Öğretmen
Nurhan YILMAZ TÜYSÜZ

SANCAK SAVAŞI

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

ORTAK TEMADA BULUŞAN RESİMLER VE ŞİİR-
LER ANTOLOJİSİ

Danışman Öğretmen
Dilek DAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
ali bertay SOlak 12/a
mehmet Hamza kaya 12/a

Hazırlayan Öğrenciler
ali bertay SOlak 12/a
Huzeyfe karSON 12/a

Öğrenciler, ders kazanımlarını sıralar yerine bir oyun 
içerisinde yahut günlük aktiviteleri arasında kullanırsa 
kazanımlar daha kalıcı hale gelir. Biz de coğrafya dersi 
kazanımlarını zekâ, strateji ve çeviklik üzerine kurulu bir 
oyun içerisine yerleştirdik. Bu sayede öğrencilerin kaza-
nımları daha kolay kavradığını gördük.

Oyunumuz yedişerli iki takımla oynanır. Bu takımlar :
“İki bayrakçı, bir ulak, bir çözücü ve üç tane avcı”dan 

oluşur.
Avcıların ellerinde su tabancaları vardır. İki takıma 

da üzerinde bayrakların ve yenilenme yerlerinin işaretli 
olduğu oyunun oynandığı bölgenin izohips haritası ve-
rilir ve iki uca yerleştirilmiş “sancak” denilen bölgelere 
takımlar konuşlanır.

Takım elemanlarının görevleri;
Bayrakçı: Haritadaki bayrakları alabilen
Ulak: Bayrakları sancağa götüren
Çözücü: Bayrakların üzerlerindeki soruları çözen
Avcı: Kendi bayrakçısını karşı takımdan koruyup 

karşı takımın bayrakçısını egale etmeye çalışan
Takımdan birinin vurulması halinde vurulan, yenilen-

me yerine gider ve tekrardan oyuna dâhil olur.
Bu kurallar çerçevesinde oynanan oyun, harita bilgi-

sini, harita okumayı, bayrak üzerine yazılacak sorularla 
dilenen kazanımı, pusula bilgisini, ekip ruhunu ve kişinin 
bireysel aktifliğini arttırır.

Projemiz güzel sanat dallarının her ne kadar yapılışı, 
akımları yahut yaptıranları farklı olsa da ortak noktasının 
“insan” olduğunu bir antolojiyle somutlamaya yöneliktir.

Bu bağlamda hakim olduğumuz ve “adem” noktasını 
daha net ortaya çıkaracağını inandığımız resim ve şiir 
dallarını seçtik. Öncelikle ünlü ressamların tablolarını 
aldık ve gönüllü arkadaşlarımızı rehber öğretmenimizin 
dersinde kütüphaneye indirerek onlara bu resimleri gös-
terdik; onlarda çağrıştırdıklarını listelemelerini istedik. 
Daha sonra bu çağrışımları resim öğretmenimize doğ-
rulatarak resmin altına çağrışımları, yanına da o çağrı-
şımları veren şiirleri yerleştirdik.

Derleme ve anket yöntemleriyle yaptığımız bu çalış-
ma sonucunda gördük ki güzel sanat dalları arasındaki 
bu ortak nokta kendini bu tür bir çalışmada çok net or-
taya çıkardı.

İleride projemizi IBAN numarası alarak kitaplaştır-
mayı ve bu “çağrışım köprülü resimli şiir antolojisini” 
Türk Edebiyatı’na hediye etmeyi planlıyoruz.
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Danışman Öğretmen
Nurhan Yılmaz Tüysüz

ORTAHİSAR ENGELLİLER İÇİN 
NE KADAR ERİŞİLEBİLİR?

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

TRABZON KALESİ’NİN TARİHİ VE BÖLGESEL 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
Osman Yılmaz KARAOSMAN

Hazırlayan Öğrenciler
berkay beyazoğlu 10/e
ali Nazım küçük 10/e

Hazırlayan Öğrenciler
alperhan SürmeN 11/a

Projemizde amacımız Ortahisar’ın engelliler için ne 
kadar erişilebilir olduğunu saptamaktır.

   3 adet inceleme alanı seçtik ve bu alanların Ortahi-
sar’ın nüfusu kalabalık şehirleşmenin ve bununla birlik-
te çarpık kentleşmenin yaygın olduğu yerlerin olmasına 
özen gösterdik.

   Bir engelli edası ile yürüsekte bırakın bir engelli 
bireyi biz bile zar zor yürüdük ve bu engellerin fotoğraf-
larını çektik ve vatandaşlarımıza sunduk.

Kaleler, bulunduğu bölgenin savunmasını amaçla-
yan ve büyük yerleşim birimlerinin korunması için sa-
vunma duvarları ile desteklenen tahkimatlardır. Trabzon 
Kalesi’nin, zaman içindeki değişkenlere bağlı olarak 
aldığı görevlerin ve bu görevlere bağlı olarak geçirdiği 
evrelerin bölgesel etkisinin araştırılması; sonucunda ka-
lenin, günümüze kaybettiği önemi farklı kullanım alanla-
rında geri kazandırılması hedeflenmiş, insanların kendi 
tarihleri hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmıştır. 

Zaman içinde şehri ziyaret eden seyyahların seya-
hatnamelerinde Trabzon Kalesi’ne dair izler aranmış; 
tarihçilerin, kale ve şehir hakkında sundukları tezler in-
celenmiştir. Bu araştırmalar sürdürülürken farklı zaman 
diliminde kale hakkında tarihi kroniklerde verilen bilgiler 
kronolojik incelenmiş, zamanla önem kazanan ve kay-
beden yerlere dikkat edilmiştir. 

Yapılan araştırmada kalenin etki alanının zamanla 
arttığı, ancak gerek bakımsızlık gerek yerleşim alanları-
nın genişlemesi nedeni ile yakın tarihimizde önem yitir-
diği belirlenmiş; çevresinde oluşturduğu şehrin yegane 
etki merkezi olan kalenin, şehrin idari ve ticari odak mer-
kezinin değişmesi ile bir nevi terk edildiği ve günümüzde 
turizm amacı ile dahi kullanılmadığı tespit edilmiştir.
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Danışman Öğretmen
SİBEL KAYIKÇI

HAYATIMIZDAKİ ATASÖZLERİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

TUNUS’TA TÜRKLER

Danışman Öğretmen
İsmail Yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
ayDıN aka – aDNaN yılmaz külak 11-D

Hazırlayan Öğrenciler
ali bertay SOlak – ayşegül OCak

Proje temelinde Türkleri ve İngilizleri ele alarak ülke-
ler arasındaki kültür benzeşmesini atasözlerinden yola 
çıkarak ortaya koymuştur. Projeye internet üzerinden 
kültür benzerliği araştırmasıyla başladık, atasözlerin-
deki benzerlik dikkat çekici olduğu için bunu baz alarak 
ilerledik. İki dilin de aynı fikirleri dile getirdiği atasözleri 
olduğunun farkına vardık. Öne sürdüğümüz ‘’insanoğlu 
aynı fıtrat üzerine doğar, yetiştiği koşullar, din, dil, ırk, 
cinsiyet, düşünce akımı, görüşler ne kadar farklı olsa 
da temelde karşılaştığı koşullara, psikolojik baskılara 
yüzeysel olarak aynı tepkileri verir.’’ fikrini kanıtlayacak 
nitelikte birçok anlamca benzer atasözü olduğunu kanıt-
lamaya dayalı araştırma yaptık. Türkiye ve İngiltere’deki 
düşünce benzerliklerinden yola çıkarak bütün dünyayı 
benzeştirdik. Türklerin gündelik hayatta kullandıkları 
atasözlerinin yerine İngilizce atasözlerini yerleştirerek 
videolar çektik. Öne sürdüğümüz fikri kanıtladık.

Türk Tarihi derslerinde , Türklerin kuzey Afrika’da 
geniş bir etkiye sahip olmasına rağmen müfredatta ‘’Ku-
zey Afrika’da Türkler ‘’ konusu verilmemektedir. 

Yapılan arşiv araştırmaları sonucunda Türklerin Ku-
zey Afrika’da geniş bir tarihe sahip olduğu anlaşılmıştır. 
Tunus’ta yaşayan Türkler orada yüzlerce mimari eserler 
bırakmıştır. Eser bırakan kişiler genelde Akdeniz üze-
rinden Tunus’a gelen Osmanlı denizcileridir ve böylece 
Tunus’ta etkimizi göstermişizdir. Yüzyıllarca süre gelen 
bu tarih, oradaki geniş sosyokültürel etkilerden dolayı 
Türk Tarihi derslerinde gösterilmelidir.
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Danışman Öğretmen
ÖZKAN KART

SANAL REHBERİM

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

READ, LEARN, SPEAK

Danışman Öğretmen
Sibel Kayıkçı

Hazırlayan Öğrenciler
baHaDır bektaŞ  11/a
murat barıŞ araz  11/a

Hazırlayan Öğrenciler
berkay torunlar
Serkan Pehlivan keziban Doğa Çepni

Gelişen teknoloji ve elektronik araçların kullanımının 
artmasıyla anında birçok şeye internet üzerinden ula-
şabiliyoruz.

Günümüzde insanlar yeni bir yere gitmeden önce o 
yerin internet üzerinden araştırmasını yapıyor ve hak-
kında internete yüklenmiş olan yorumları okuyor ve vi-
deoları izliyor.

Bizde şehrimizdeki önemli turistik cazibe merkezleri-
nin tanıtımı için kısa videolar hazırladık.

Amacımız bu videoları sıkça ziyaret edilen video iz-
leme sitelerine yükleyip şehrimize gelmek isteyen turist-
lere ön bilgilendirme yapıp onları şehrimize çekmektir.

Uyguladığımız bu proje ile hazırladığımız kısa video 
sunumları gerekli kurum ve kuruluşlardan desteklendi-
ği takdirde ilgili kurumların web sayfalarına ve dünyaca 
kullanılan (Youtube, Dailymation) video sitelerine yükle-
nip bölgemize turistik gezi yapmayı planlayan insanlar 
için teşvik uyandıra bilir.

Ayrıca hazırladığımız bu proje istenilen verimi aldığı 
takdirde aynı çalışmalar tüm Türkiye çapında genişleti-
lebilir. Hatta bir adım daha ile ileri gidilip bu videolar tu-
ristlerin bu merkezi ziyareti sırasında akıllı telefon veya 
tablet bilgisayar ile izleye bilmeleri için ziyaret merkezle-
rine kare kod uygulamasıyla video linkleri verilebilir

Bizim bu projedeki amacımız İngilizce öğrenmeye 
hevesli bireyler oluşturmak.

Grubumuzda yaptığımız tartışmalardan yola çıka-
rak insanlara İngilizceyi sevdirebilmek için önce onlara 
İngilizcede başarılı olabileceklerini kanıtlamak gerektiği 
kanaatine vardık.

Öncelikle ortak olarak karakterlerin özelliklerine ka-
rar verdik. Ardından okuyucu grubun seveceği bir hikâ-
ye yazmaya başladık. Hikâyemizin ardından ise hem 
hikâyeyle bağlantılı hem de temel İngilizceyi barındıran 
etkinlikler hazırladık. Kitapta yer alacak olan resimlerin 
çizilmesi ve diğer içeriklerle birlikte bilgisayar ortamında 
tekrar düzenlenmesinin ardından kitabımız basım aşa-
masına ulaştı.

Bu kitabı kullanan bireylerde kısa vadede İngilizce-
de başarılı olduğu kanaati kazandığı ve İngilizceye olan 
öğrenme hevesinin geliştiği gözlemlendi.

Uzun vadede ise İngilizceye olan öğrenme hevesi-
nin artması ile temel seviye İngilizce bilen ve İngilizce-
sini geliştirmek isteyen bireyler oluşması beklenmekte.

Bu metodun diğer yabancı dillerin eğitiminde uygu-
lanması halinde aynı başarıyı göstermesi mümkündür.
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Danışman Öğretmen
Saadet KAPAN

ÇOCUKLAR İÇİN DEDE KORKUT HİKAYELERİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN YABANCI MİLLETLERE 
TÜRKÜLER ARACILIĞIYLA TANITILMASI

Danışman Öğretmen
Dilek Daş

Hazırlayan Öğrenciler
bilgehan GeÇiCi 11/f
Selin baNkOĞlu 11/b

Hazırlayan Öğrenciler
Dila kanberoğlu

Günümüzde televizyonlarda, sinemalarda, Avrupa 
kültürünün topluma empoze edilmeye çalışıldığı, buna 
nazaran Türk kültürel değerlerimizin ise unutulmaya yüz 
tuttuğu gözlemlenmektedir. 

Kendi geleneklerimizi, kültürel öğelerimizi ve mito-
lojimizi yeni nesle aktarıp sevdirebilmek için sesli ve üç 
boyutlu bir kitap yapmaya karar verdik.

Bu kitabı şekillendirirken Korkut Ata ismiyle anılan, 
Türk ozanlarının temsilcisi olan Dede Korkut’ tan ilham 
aldık.

Kıpçakların Oğuz Türkleriyle yaptığı mücadeleler, 
Dede Korkut hikâyelerini, Oğuz Türklerinin en bilinen 
epik destanlarındandır. Dede Korkut, Türk sözlü edebi-
yatının önemli ögelerindendir. 

Destanlar, uzun süre boyunca sözlü bir şekilde ak-
tarılmış, Akkoyunlular Devleti zamanında yazıya dökül-
müştür. Bu sebeple şüphesiz ki Dede Korkut, Türk mito-
lojisini yeni nesillere aktaran en doğru yoludur.

Oğuz Türklerinin yaşayışlarını, gelenek ve görenek-
lerini, yiğitliklerini, Türk’ün sağlam karakterini, ahlakını 
ve ruh enginliğini en iyi yansıtan üç hikâyeyi seçtik.

Eserdeki hikâyelerin mitolojik altyapılarıyla da ilgili 
bilgileri hem görsel hem de işitsel platformda bir kitapta 
topladık.

Türk kültürünün olmazsa olmazı olan, Anadolu’nun 
bağrından kopup gelen türkülerimizin iç burkan, acı 
hikâyeleri vardır.  Yüzyıllar boyu Anadolu insanı, acısını, 
kahramanlıklarını, aşkını, özlemini, yasını sanata dök-
müş, her nesille paylaşmıştır. Böylesine duygu yüklü, 
içten, bizi biz yapan, Anadolu insanının en içten yanı-
nı sergileyen değerlerimizin sürdürülmesi amaçlandı. 
Bu amaç, çevirinin evrenselliği ile birleştirilerek projeye 
uluslararası bir boyut kazandırıldı. Günümüz sorunların-
dan biri olan geleneklerimizin unutulması gerektiği ele 
alındı.

  Sosyal medya aracılığıyla yapılan röportajlar-
da, yabancı milletlerin Türk milleti hakkında doğru bilgi-
lere sahip olmadıklarını açıkça görülebilir. Bu vatanda 
neler yaşandı, insanlar nelere göğüs gerdi? O dönem-
leri en iyi yansıtan aracın, Anadolu insanının anlık duy-
gularıyla söylediği müzik olduğu düşünüldü. Anadolu 
insanının bu tarih kokan içtenliğini sadece bizim değil 
tüm dünyanın bilmesi, amaçlandı. Bu sebeple proje, gü-
nümüzde ortak dil olarak kullanılan İngilizceye döküldü. 
Projenin amacı, tüm dünyaya Türk kültürünü duyurmak.
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Danışman Öğretmen
Kenan TAŞKIN

GENÇLİK MARKANIN İZİNDE

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

LEARNİNG HOw TO PRONOUNCE JAwBREA-
KERS

Danışman Öğretmen
FatmaSevi KARABAYIR

Hazırlayan Öğrenciler
ebrusan ÇaĞılCı

Hazırlayan Öğrenciler
edanur kakıŞım 11/C
Şulebüşra bektaŞ 11/C

Alışveriş yaparken farklı tercihlerimiz vardır. Bazen 
fiyatına bakarak alışveriş yaparken bazen kalitesine 
bazen markasına bakarak alışveriş yaparız. Bu konuda 
özellikle üniversite gençlerinin tercihleri projemizin ama-
cını oluşturmaktadır. Üniversite gençlerinin tercih ettik-
leri markalar, sosyal ilişkilerinde, davranış özelliklerinde 
ve hatta arkadaş seçimlerinde etkili olabilmektedir.

Çalışmamızı yaparken evreni karşılaması için ili-
mizde bulunan devlet ve özel üniversite düzeyinde 390  
öğrenci ile anketlerimizi yaparak şu sonuçlara vardık: 
Bireylerin ürün alımında ürünün fiyatının markasından 
daha önemli olduğu, marka ile kaliteyi özdeşleştirdiği, 
bir ürün alımında fiyatın etkili olduğu ve indirim zamanı-
nın daha çok tercih edildiği söylenebilir. Ayrıca bireyler 
üzerinde markanın bir ayrıcalık yaratmadığı, bununla 
birlikte gelir düzeyi çok iyi olan bireylerin marka ürün 
giymeyi bir statü göstergesi olarak algıladığı ve sosyal 
yaşantılarında bu algının kendilerini ifade etmede bir 
üstünlük sağladığı kanaatinde oldukları sonucuna varıl-
mıştır. Gelir düzeyi düşük bireylerde ise markalı ürün-
lerin tercihi popülerlik olarak değerlendirilmektedir. Yaş 
ilerledikçe bireylerde marka düşkünlüğünün azaldığı 
tespit edilmiştir. Bunun gerekçesi olarak da artık gerçek 
dünyaya dönüşleri olduğu anlaşılmıştır.

Projemizinamacı,insanların yaptığı telaffuz hatala-
rını en aza indirebilmek ve öğrencilerin üzerlerindeki 
telaffuz etme korkusunu atmak. Bunu gerçekleştirmek 
için bir oyun tasarladık. Bu oyunda her seviyeden  ke-
lime bulundurduk. Böylece her düzeyden kelimenin te-
laffuzunu insanlar öğrenebilecekti.8 tane deste halinde 
kelimeler hazırladık. Bunu sınıfta ve İngilizce düzeyi 
daha düşük insanlarda denedik.Yararlı olduğunu gör-
dük.Projemizi geliştirilebilir düzeye getirip raporumuzu 
hazırladık.
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Danışman Öğretmen
Nurhan Yılmaz Tüysüz

TRABZON’DA UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ EL 
SANATLARI

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

ORTA ASYA’DAN AVRUPA’YA TÜRK MOTİFLERİ

Danışman Öğretmen
HATİCE SULA

Hazırlayan Öğrenciler
Havvanur köşe -10/e
mervenur Gür   -10/e

Hazırlayan Öğrenciler
HüSeyiN baki alkaN 11/b
fatiH OrHuN uzuN 11/b

El sanatları , el tezgahlarında ya da yardımcı bir ma-
teryal kullanılarak elle yapılan 

el işleridir. Türkiye’de olduğu gibi birçok el sanatı 
Trabzon ‘da varlığını sürdürme çabasındadır. Proje-
mizde üzerinde çalıştığımız el sanatları ise şunlardır : 
kazaziye , bakırcılık,  camcılık, Trabzon fanilası, telkâri, 
yorgancılık, Trabzon hasırıdır.

Günümüz Türk toplumunu incelediğimizde, Batı 
kültüründen geldiği sanılan birçok gelenek-görenek ve 
motif hakkında dini ve tarihi sebeplerden dolayı halk 
arasında olumsuz birtakım yargıların oluştuğu görül-
mektedir. Oysaki bu kültürel değerler Türklerin ata yur-
du olan Orta Asya’dan, Anadolu’yu yurt edinmelerine 
kadar geçen süreçte Türklerin değerleri arasında yer 
almaktaydı. Örneğin: Gamalı Haç motifi, Türklerin farklı 
dönemlerindeki eserlerinde süsleme olarak kullanılmış-
tır. Kubilay Han’ın kemeri, müzelerde sergilenen birçok 
eser, bazı medrese ve Hatuniye Camii’nde, Hoca Ah-
med Yesevi’nin türbesinde süsleme motifi olarak kulla-
nıldığını tespit ettik. Bir başka örnek de Türklerin İslami-
yet öncesi döneminden beri var olan Ayaz Ata, bugün 
Hristiyan dünyasında Noel Baba olarak adlandırılmakta-
dır. Projemizle bu kültürel ögeler hakkında halk arasın-
da oluşan olumsuz yargıları değiştirmeyi amaçlıyoruz. 
Avrupa kültürüne ait olarak gösterilen ve halk arasında 
da bu şekilde kanıksanan, kültürümüze ait eski mitolojik 
ögelerimizin gerçek kaynaklarını ortaya çıkarmaya ve 
bunları derleyerek halkımızı bu konuda bilinçlendirmeye 
ve bu yolla kültürel ögelerimize sahip çıkmaya çalıştık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma Sevi KARABAYIR

AN ACTIVE TOUR OF TURKEY IN 30 DAYS

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

TRABZON MÜZESİNDEKİ TARİHİ OBJELERİN 
ARAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
Nurhan Yılmaz Tüysüz

Hazırlayan Öğrenciler
ileyda akDeNiz – zeynep babaOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
mert SeSli 11a
begün Nazlı SÖylemez 11a

Projemiz, hem tarihi hem kültürel yerleri ziyaret et-
mek isteyen turistlerin işini kolaylaştırmayı hedeflemiştir.

Ülkemize gelen turistlerin zamanı değerlidir bu yüz-
den zaman konusunda problem yaşamamaları gerekir. 
Buradan yola çıkarak turistler için zamanlarını güzel de-
ğerlendirebilecekleri bir gezi planı hazırladık.

Turistler ülkemizdeki belli başlı turistik yerleri ziyaret 
ederek yanlarında planlamış olduğumuz rotamız ve kı-
lavuzu bulunduracaklardır.

Projemizde çizdiğimiz rotayla ve hazırladığımız kıla-
vuzla turistler etkin bir Türkiye turu yapacaklardır.

Projemiz, ülkemize gelen turistlere yardımcı olmayı 
amaçlamıştır. Turistlerin ülkemize geldiklerinde zaman-
ları kısıtlıdır. Birçoğu rehberin peşinde koşmaktan Ana-
dolu’nun buram buram kokan tarihini öğrenemeyecek, 
eşi benzeri görülmemiş doğal yerlerin tadını çıkarama-
yacak ve asırlardır ayakta duran yapıtların muazzamlı-
ğını fark edemeyecektir.

Bu yüzden turistlerin yapacağı Türkiye turu verimli 
ve etkin olmayacaktır. Böyle bir problem çözüm gerek-
tirdiği için projemizi yaptık.

Zamanı güzel kullanarak ülkemizde mutlaka görül-
mesi gereken yerleri belirleyip harita üzerinde bir rota 
çizdik.

İnsanlar müzeye geldiklerinde orada yer alan obje 
ve sanatsal değeri yüksek olan eşyaların ne amaçla 
ve nasıl yapıldığı, hangi kültürü yansıttığı dönemdeki 
insanlara nasıl yardımcı olduğu hakkında yeterince bil-
gilenmeden geziyorlar. Ayrıca binanın yapısı ve tarihi, 
geçmişte kullanılış amacı çoğu zaman ilgi çekmiyor. Biz 
de bu projede insanların müzedeki eşyaları fark etmele-
rini ve bilgilerini arttırmayı amaçladık.
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Danışman Öğretmen
ENGİN AYDOĞDU

HAYVAN HÜCRESİ MODELİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

TRABZON wOMENS BETwEEN CENTURİES

Danışman Öğretmen
Fatma Sevi KARABAYIR

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler
Nisa kaya  Dila kanberoğlu

Benim bu projeyi yapma amacım evimizdeki basit 
ve kolay ulaşılabilir malzemeleri kullanarak biyoloji der-
sindeki (hayvan hücresi konusundaki) bazı soyut kav-
ramları anlamak,yaparak-yaşayarak öğrenmeyi, bu kav-
ramları zihnimizde kalıcı hale ulaştırmayı ve zihnimizde 
somut bir varlık olgusunu oluşturmayı sağlamaktır. Bu 
sayede öğrenme daha hızlı ve anlaşılabilir hale gelir. 
Ben projemde hayvan hücresi ve kısımlarını  üç boyutlu 
hale getirerek  bu amacıma yönelik literatür bir çalışma 
oluşturdum.

Kadına, sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dün-
yada da yeteri kadar değer verilmiyor, eşit görülmüyor. 
Eski zamanlarda kadınlara çok değer veriliyordu. Yöne-
tim de dahil her alanda söz hakkına sahiptiler. Kadınlar 
kırılgandır, narindir demeden avlanmaktan okçuluğa her 
işle ilgilenirlerdi. Fakat gün geçtikçe bu değerin azaldığı 
görülüyor. Günümüzde ise kırılgan, narin ve toplumdan 
uzak bir varlık olarak görülen kadın, toplumdan soyut-
lanmaya zorlanıyor.

   Kadınların sadece kırılgan, narin varlıklar olma-
dıklarını, aynı zamanda bir erkek kadar çalışkan, zeki, 
hırslı ve aynı zamanda da sosyal olabileceğini Trabzon 
kadınının kişilik özelliklerini analiz ederek projeye yan-
sıttık ve projemizi daha büyük bir kitleye ulaştırmak için 
İngilizceye çevirip diğer TÜBİTAK projelerimizin de bu-
lunduğu www.turkishculturets.simplesite.com  sitesinde 
paylaşarak yaymayı amaçladık. 

   İnsanların kadına verdiği önemi gözlemlemek ve 
analiz etmek için bir anket hazırladık. Halkın genel ola-
rak kadınlar hakkında ne düşündüğünü, geçmişten gü-
nümüze kadınlar hakkında düşüncelerin değişip değiş-
mediğini öğrenmek için her yaşta ve meslekte insanlara 
bu soruları yöneltip anket sonuçlarını yaşa göre ayırıp 
yüzdesini belirledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma Sevi KARABAYIR

METHODS OF MEMORIZING 
NEw VOCABULARY

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

DESIGNING HEADwAY

Danışman Öğretmen
SIBEL KAYIKÇI

Hazırlayan Öğrenciler
tuğrul kaan Demir 11/C
Oğuzhan Öztürk 11/C

Hazırlayan Öğrenciler
ONur ali SerDar       ayHaN furkaN SaraÇ
Gülay kÖlemeNOĞlu     ayŞeGül ŞaHiN

Projemizin temelinde yabancı dil öğrenimimiz ol-
makla beraber, yabancı dil öğrenme sürecinde meyda-
na gelebilecek bazı sorunlar ve bu sorunlara çözümler 
vardır. Bir yabancı dil öğrencisi “Grammer” dediğimiz 
dilin yapısını öğrendikten sonra geriye kullanılmaması 
halinde unutulmaya yüz tutan kelimler kalır. Projemizin 
amacı LYS dâhilinde çalışan başta kendi yabancı dil sı-
nıfımız olmak üzere diğer yabancı dil sınıflarının kelime 
ezberleme veya kelimeleri akılda tutabilme sorunlarına 
çözümler getiren metotlar hazırlamaktır. Projemiz,  keli-
meleri ezberleme ve akılda tutabilme açısından yararlı 
metotlardan oluşmaktadır. Bu metotlar; görsel, işitsel ve 
pratik yöntemlerden oluşur. Metotlarımızı farklı duyulara 
hitaben yaparak öğrenen kişinin bu işi yaparken zevk 
almasını ve aynı zamanda da öğrenmesini temel ama-
cımız olarak gördük. Kişi metotlarımızda gösterdiğimiz 
uygulamalarda özgünlüğünü kullanabilir ve bu sayede 
kelimelerin akılda kalıcılığını yüksek seviyede artırabilir. 
Metotlarımızı sınıf arkadaşlarımız arasında denediği-
mizde kelime potansiyelinin 1 ay içerisinde %26 arttığını 
gördük. İlerleyen süreçlerde bu yöntemleri zenginleşti-
rerek daha geniş kapsamlı hale getirmeyi amaçladık.

          İngilizceyi 2. Sınıftan itibaren öğrenmeye 
başlayan öğrencilere yönelik bir proje hazırlamaya karar 
verdik. Amacımız ingilizce dersini çocuklara sevdirmek-
ti.

        Mukavvamızı elimize aldık ve işe koyulduk 
şehrimizi fon kartonu ve legolardan hazırladık her şey 
tamamlandığında evlere ve caddelere isimleri verdik ve 
tarifleri hazırladık. Öğrenci arkadaşlarımıza denettik ve 
amacımıza ulaştık

     Ders kitabı olarak kullandığımız Oxford yayınla-
rının Headway kitabından ilham ve yardım alarak proje-
mizi tamamladık.

     Çocukların eğlenceyle bilgilerin daha çok aklında 
kalmasıyla ingilizceyi etkin bir hale getirdik. İngilizce te-
mellerinin atılması için bizde bir yerden tuttuk. Öğrenci-
ler hem öğreniyor hemde eğlenerek sıkılmıyor.
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Danışman Öğretmen
Kenan GÜRSOY

TRABZON’UN HIRÇIN BİTKİSİ “KEDİ KULAĞI”

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

SERA GÖLÜ KABARTMA HARİTASI

Danışman Öğretmen
Nurhan YILMAZ TÜYSÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
Osman kul
Serhan karabaCak

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer akyüz 11/b

Köyümüzde bulunan ve halk arasında “Kedi Kulağı” 
olarak adlandırılan bitkinin özellikleri dikkatimizi çekti ve 
fotoğrafladık. Bu bitkinin bataklık temizlenmesi ya da 
yazın sineklerden kurtulmak için kullanabilir miyiz, soru-
su takıldı zihnimize. Öğretmenimizle yaptığımız, görüş-
me sonucu KTÜ Biyoloji bölümüne gittik. Burada öğre-
tim üyeleriyle fotoğraflarımızı, bitkinin kendisini götürüp 
farklı kaynaklardan sistematiğini çıkardık. Üniversite 
kütüphanesinden yaptığımız araştırmalar ile bu bitkinin 
yetişme alanlarının arasında Trabzon’un bulunmadığı 
sonucuna vardık. Bu bilgilerle çalışmamız ayrı bir bo-
yut kazandı ve artık bitkinin yetişme alanının bilinenden 
daha fazla olduğunu ve bunların birininde Trabzon oldu-
ğunu tespit ettik.

Harita bir yerin kuş bakışı görüntüsünü belli bir 
oranda küçülterek kağıt üzerine aktarmaktır. Yeryüzü 
şekillerini haritaya aktarırken çeşitli yöntemler kullanılır. 
Bunlar; izohips ,renklendirme ,tarama ,gölgelendirme 
ve kabartma yöntemleridir .Bu projede harita çizim yön-
temlerinden , izohips yöntemiyle çizilen bir bir harita ,ka-
bartma yöntemine çevrilerek Sera Gölü üç boyutlu hale 
getirildi. Daha sonra renklendirme yöntemi standartları-
na uygun olarak boyama işlemi tamamlandı. Bu projede 
amacımız bir izohips haritasından yararlanarak kabart-
ma harita yapımı: Sera Gölü’nün kabartma haritası.
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Danışman Öğretmen
Mualla ALTAŞ

DERS ÇALIŞMADA MÜZİĞİN MOTİVASYONA 
ETKİSİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

FİLMLER İLE İNGİLİZCE ÖĞRENİMİ

Danışman Öğretmen
Fatma Sevi Karabayır

Hazırlayan Öğrenciler
Özleyiş yaSa  buğra Çelik

Hazırlayan Öğrenciler
lamia Sena reiS
rümeysa Sali  

Müzik projemizde 4 sınıftan 24 öğrenciye 5’er eser-
den oluşan birer klasik ve güncel müzik listesi verilerek 
ders çalışırken dinlemeleri istendi. Önce klasik müzik 
listesi, sonra da güncel müzik listesi dinletildi. Daha 
sonra 12 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Anket so-
nucunda, ders çalışma esnasında müziğin kendilerini 
motive edip etmediği; ettiyse hangi tür müziğin motive 
ettiği ile ilgili verilere ulaşıldı. İstatistikî veriler sonucun-
da da  ders çalışırken  müzik dinlemenin motivasyonu 
sağladığı ve küçük bir farkla güncel müziklerin tercih 
edildiği tespit edildi.

Filmler üzerinden kelime öğreniminin zihinde daha 
baskın bir yeri olduğu bilinmektedir. Biz de projemizde 
kelime öğrenim yollarını zenginleştirmeyi ve kalıcı hale 
getirmeyi amaçladık. Ayrıca eğlenceli ve genel kültür 
açısında da zenginleştirici niteliğe sahip olan bir yön-
tem geliştirdik. Yöntemimiz ana konu olarak bir film seç-
mek, onun diyalogları üzerinden kelime öğrenimi için 
etkinlikler oluşturmaktır. Oluşturduğumuz etkinliklere dil 
bilgisi öğrenimini de katarak zenginleştirdik. İlk olarak 
sınıf arkadaşlarımızla öğrenimi gerçekleştirdik ve daha 
farklı ne kullanılacağı açısından fikirler topladık. Biz bu 
projeyle İngilizce öğrenimine renk katmak ve sosyal bir 
boyut kazandırmayı amaçladık. Filmlerle İngilizce öğre-
niminin hem daha kalıcı olacağını hem de genel kültür 
yaratacağını düşünüyoruz.

 Projemizin devamında seri şeklinde filmler kullana-
rak süreklilik oluşturmayı, kelime açısından daha nitelikli 
filmler kullanmayı ve etkinlikleri geliştirmeyi hedef aldık.

 Bu projeyle hem mesleğinin yanına artı katmak is-
teyen öğrenciler hem de dil bölümü öğrencileri eğlenceli 
bir şekille kelime ve dil bilgisi konularına göz atıp kalıcı 
hale getirebileceğini temenni ediyoruz. 
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Danışman Öğretmen
Yener YANIK

NİÇİN DÜŞÜNEMİYORUZ?

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

YALNIZCA DUYARAK DA İNGİLİZCE
 ÖĞRENİLEBİLİR Mİ?

Danışman Öğretmen
Sevi KARABAYIR

Hazırlayan Öğrenciler
Sahra Öztürk

Hazırlayan Öğrenciler
Sena bOĞOÇlu 
Selcan karakaŞ

Öncelikle benim projemin amacı bir farkındalık ya-
ratmak ve düşüncenin sınırlarını rutinlikten kurtarmak.

Topluma baktığım zaman gördüğüm en büyük prob-
lemlerden biri de insanların artık kendilerini ifade eder-
ken sürekli aynı kelimleri kullanıyor olması.

Yani bizler sonsuz duygu ve hayale,zengin bir dile 
sahipken bunları kullanmak yerine 2-3 basmakalıp keli-
meye kelepçelenmiş durumdayız.

Aslında insanın kendini etkili bir şekilde ifade edebil-
mesi için önemli olan tek şey elinde ki bilgi ve duyguyu 
en etkili şekilde başkasına aktarmayı başarabilmektir.

Duygular evrenseldir.Acı,hüzün,mutluluk...Tüm in-
sanlar  yaşar fakat yaşanmışlıklar ve bu duyguların 
insanlarda uyandırdığı hisler farklıdır.Fakat sanki günü-
müzde herkes aynı şeyi hissediyormuşcasına duygula-
rımızı kalıplara sığdırdık.

Bu konuda benim önerim ise insanlara küçük yaşlar-
dan itibaren yazma alışkanlığı kazandırmak.

Kelimlerin o büyülü dünyalarına girip,onların gücünü 
keşfetmek ve daha sonra duygulara gitmek.İnsan karşı 
tarafa aktarmak istediğini önce kendi içine dökmeli daha 
sonra başkalarına aktarmalıdır.

Bu projede ilk olarak “Yalnızca Duyarak Da İngilizce 
Öğrenilebilir mi?” sorusuna cevap bulmayı hedefledik. 
Bu yüzden görme engelli arkadaşlarımıza İngilizce öğ-
retmek için ses kayıtları aldık, kelimelerin nesnelerin üs-
tünde olduğu bir kutu tasarladık, Braille alfabesini kulla-
narak kelime kartları hazırladık, sesli İngilizce diyaloglar 
hazırladık ve canlandırdık, öğreteceğimiz basit zaman 
fiilleri, belirlenmiş önemli cümleleri tablolar haline ge-
tirdik. Sese ve harekete dayalı çeşitli oyunlar önerdik. 
Belirtilen ve kararlaştırılan bazı kelimelerin geçtiği şarkı 
ve yabancı şiirlerin dinlenmesi, evde kullanılan eşya-
ların üstüne kendi özel alfabemizle yazılan kartlardan 
yapıştırmak; İngilizcesi öğrenilmek istenen bilgileri bir 
kitapçık haline getirerek ses kayıtlarıyla birlikte pekişti-
rilmesini sağlayabiliriz. Bu projenin yalnızca okulumuzla 
sınırlı kalmayacağına ve hem biz hem de toplumdaki di-
ğer bireyler için verimli bir genel proje haline geleceğin 
inanıyoruz. Sonuç olarak engelli arkadaşlarımızla yaptı-
ğımız sohbetler ve verdiğimiz dersler sonucunda olumlu 
sonuçlar elde ettik. “Yalnızca duyarak da İngilizce öğ-
renilebilir mi?” sorusuna evet cevabını almış olduk. Ve 
belirttiğimiz amaçları ve hedefleri yerine getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ali ERATA

ALTERNATİF EGZOZ FİLTRESİ

OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar Gazi aNaDOlu liSeSi

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
Şahin tüySüz   10/D

Hazırlayan Öğrenciler

Hava kirliliği Türkiye’nin en büyük sorunlarından bi-
ridir.Bu nedenle ülkemizin birçok ilinde hava kirliliği hat 
safaya çıkmış bulunmaktadır.Yaşadığım bölgeden yola 
çıkarak, hava kirliliği nin kış aylarında mevsim soğukla-
rıyla beraber oldukça artış gösterdeğini söyleyebilirim. 
Buna etki eden en büyük faktör ise sanayinin artması, 
motorlu taşıt kullanımı, kalitesiz benzin, kömür ve bunun 
gibi temel ihtiyaçların oldukça fazla kullanılmasıdır.

     Bu etkenler arasında en önemli yer tutan motor-
lu taşıtların fazla kullanılması ve bununla beraber hava 
kirliliğinin artmasını konu olarak ele alacağız.Yapmış ol-
duğumuz proje ile hava kirlilğine etki eden faktörlerden 
olan motorlu taşıtlardan çıkan zararlı gazların temizlen-
sini sağlamış olacağız.

      Egzoz dumanında bulunan zararlı gazların sa-
dece havaya değil, vücudumuz üzerinde de büyük etkisi 
bulunmaktadır. Bu gazların yanında uzun süre bulundu-
ğumuzda bu gazların bazıları alyuvar hücrelerine zarar 
vererek 1-2 dakika içerisinde boğulmamıza neden olu-
yor.

      Yapacak olduğumuz egzoz duman filtresi saye-
sinde egzozdan çıkan zararlı gazlar su ile etkileşime gi-
rerek bu gazların çevreye ve diğer birçok canlıya verdiği 
zarar engellenecektir
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oRtAHisAR kAnuni AnAdolu lisesi

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İBRAHİM BAYRAM

PİNOKYO YALANCI MI YOKSA REFLEKSİ Mİ 
GÜÇLÜ?

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

AYNI PARMAK İZLERİNE RASTLANILABİLİR Mİ?

Danışman Öğretmen
İBRAHİM BAYRAM

Hazırlayan Öğrenciler
SeDa Nur ÖztaŞ (11/G) 
Cemre yılDız (11/f)

Hazırlayan Öğrenciler
elif akbaŞ (11/f) 
yaĞmur erteN (11/f)

Bazı araştırmacılar, yalanı, yalan söyleyenin patolo-
jisini, yalanın hedefini ve içeriğini göz önünde bulundu-
rarak şöyle sınıflandırmışlardır:

Faydalı yalanlar: İlişkilerimizin iyiliği için
Histerik yalanlar: İlgi toplamak için 
Savunma için söylenen yalanlar: Kendimizi zor du-

rumdan kurtarmak için 
Telafi etmek için söylenen yalanlar: Başkalarını et-

kilemek için 
Kötülük için söylenen yalanlar: Kişisel çıkarlar elde 

etmek için 
Dedikodu için söylenen yalanlar: Abartarak laf yay-

mak için
İmalı yalanlar: Yarı doğru ile yanlış yönlendirme yap-

mak için 
Aşka gelip söylenen yalanlar: Başkalarının çıkarları-

nı gözetmek için 
Patolojik yalanlar: Kendimizi ve başkalarını hırpala-

mak için 
Yalan söylemek, ille ağzımızdan çıkan kelimeler de-

ğildir. Hile yapmak, dolandırmak, kalpazanlık yapmak 
ve daha bir çok şeyi yapmak yalanın diğer branşları ol-
maktadır.

İki insanın parmak izi farklı olmak zorunda değildir. 
Ama benzerlik olasılığının insan popülasyon büyüklüğü-
ne nazaran daha küçük olmasından ötürü, neredeyse 
yok denecek kadar az rastlanmıştır. Örneğin Michi-
gan’da bir cinayetten aranan zanlının parmak izinin baş-
ka bir zanlıyla  aynı çıkması bilim dünyasını  karıştırdı. 
Fakat bazı bilim insanları ancak benzer vakalar yaşan-
dığı takdirde konuyu ciddiye alacaklarını belirterek ko-
nuya mesafeli yaklaştılar. 

Aynı parmak izine sahip olma durumunun istatistiki 
verileri yoktur. Çünkü suçlu raporlarında veya polis ra-
porlarında birbirleri ile eş çıkan parmak izlerine neden 
olan parmaklar, daha sonradan karışıklığa sebep olma-
ması kayıttan çıkarılırlar. Bu sebeple eş parmak izlerinin 
ne sıklıkla görüldüğünü tam olarak bilmenin bir yolu yok-
tur. Uç bilimler konusunda oldukça kapsamlı araştırma-
ları olan Sir Francis Gottan, iki kişinin aynı parmak izine 
sahip olma olasılığının yaklaşık 64 milyarda 1 olduğunu 
hesaplamıştır. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İBRAHİM BAYRAM

KÖK HÜCRE MUCİZESİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

EDEBİ METNİ İÇSELLEŞTİRMEK

Danışman Öğretmen
DİNÇER DÜZENLİ

Hazırlayan Öğrenciler
alP akıN (11/e) - furkaN bilGe (11/e)

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer Çebi (10/b) - Öykü barutCu (10/b)

Kök hücre, mitoz bölünmeyle özelleşmiş hücre tip-
lerine farklılaşabilen ve daha fazla kök hücre üretmek 
için kendini yenileme yeteneğine sahip olan, bütün çok 
hücreli canlıların doku ve organlarını oluşturan ana hüc-
re türüdür.

Kök hücreler; embriyonik, fetal ve erişkin kök hüc-
reler olmak üzere 3 ana başlık altında toplanırlar. Kök 
hücreler vücudumuzun ana hücreleri olması sebebiyle 
her türlü hücreye dönüşme yeteneğine sahip kaynak 
hücrelerdir. Vücudumuzun bütün doku ve organları bu 
kök hücrelerden oluşurlar. Vücudumuzun bir bölgesin-
de oluşan hasarın onarılması için bu hücrelere ihtiyaç 
vardır. Kök hücreler hasarlı bölgedeki onarımdan birebir 
sorumludurlar. Aldıkları sinyale göre farklı hücre türleri-
ne dönüşen kök hücreler bu olayı genlerin kontrolünde 
gerçekleştirirler. Bir kök hücrenin hangi hücreye dönü-
şeceğini hücre çekirdeğindeki genler belirler.

Dünyada büyük yankı uyandıran kök hücre çalışma-
ları ve uygulamaları, son yıllarda hem bilim insanlarını, 
hem de hastaları en fazla heyecanlandıran konulardan 
biri. Önümüzdeki süreçte elde edilmesi planlanan so-
nuçların ardından kök hücre ile tedavi yöntemleri belki 
de bulunduğumuz yüzyılda tıp alanındaki en büyük bu-
luş olarak nitelendirilecek. 

Bu projeye başlamadan önce internetteki çeşitli si-
telerden daha önce yapılan anketlerdeki soru tarzlarını 
inceledik ve yapmış olduğumuz gözlemlerden yararla-
narak kendi anket çalışmamızı hazırladık. Hazırlamış 
olduğumuz bu anketi yaşadığımız şehirdeki ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile okula devam 
etmeyen insanlara uyguladık. İçselleştirmek, bir kanı ya 
da tutumun kişilik özelliği olacak ölçüde benimsenerek 
özümlenmesidir. İçselleştirme ile kişi kültürü ile ilgili, de-
ğer ve kuralları kendi kişiliğinde yoğurarak benimser. 
Böylece kişi toplumsallaşarak hem öğrenir hem de tüm 
bunları kabullenir. Peki biz okuduklarımızı ne kadar iç-
selleştirebiliyoruz?

 Yaptığımız anket sonuçlarına göre insanların %80’i 
kitap okumayı severken %20’si sevmiyor. Yapmış ol-
duğumuz anket çalışması ve araştırmalar sonucunda 
insanların edebiyatı yeterince içselleştiremediği anla-
şılmıştır. Bununla beraber, lise öğrencilerinin diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla etkilendiği ve içselleştirebil-
diği görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İBRAHİM BAYRAM

EDEBİ METNİ İÇSELLEŞTİRMEK

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

ROMANDA METİNLERARASILIK: 
AŞK-I MEMNU

Danışman Öğretmen
AYLA SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer Çebi (10/b) - Öykü barutCu (10/b)

Hazırlayan Öğrenciler
Cemre yılDız(11/f) - SeDa Nur ÖztaŞ (11/G)

Bu projeye başlamadan önce internetteki çeşitli si-
telerden daha önce yapılan anketlerdeki soru tarzlarını 
inceledik ve yapmış olduğumuz gözlemlerden yararla-
narak kendi anket çalışmamızı hazırladık. Hazırlamış 
olduğumuz bu anketi yaşadığımız şehirdeki ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile okula devam 
etmeyen insanlara uyguladık. İçselleştirmek, bir kanı ya 
da tutumun kişilik özelliği olacak ölçüde benimsenerek 
özümlenmesidir. İçselleştirme ile kişi kültürü ile ilgili, de-
ğer ve kuralları kendi kişiliğinde yoğurarak benimser. 
Böylece kişi toplumsallaşarak hem öğrenir hem de tüm 
bunları kabullenir. Peki biz okuduklarımızı ne kadar iç-
selleştirebiliyoruz?

 Yaptığımız anket sonuçlarına göre insanların %80’i 
kitap okumayı severken %20’si sevmiyor. Yapmış ol-
duğumuz anket çalışması ve araştırmalar sonucunda 
insanların edebiyatı yeterince içselleştiremediği anla-
şılmıştır. Bununla beraber, lise öğrencilerinin diğer yaş 
gruplarına göre daha fazla etkilendiği ve içselleştirebil-
diği görülmüştür. 

İncelenen üç romanın birçok benzer özelliği görül-
düğü gibi farklılıklarına da rastlanmıştır. Anna Karenina 
ve Madam Bovary romanlarında olay içerisindeki za-
man farkı daha fazla iken Aşk-ı Memnu’da azdır. Aşk-ı 
Memnu’da ve Anna Karenina’da ana karakter tek bir ki-
şiye âşık olurken Madam Bovary’de çıkar ilişkisi ve hırs 
doğrultusunda birçok aşk yaşanmıştır. Madam Bovary 
ve Aşk-ı Memnu eserlerinde ana karakterler ihanetlerini 
açıklayamazken Anna Karenina’da yapılan ihanet açık-
lanmıştır. Bu üç romanda yazarlar karakterlerini ince bir 
iplik gibi dokumuştur ve karakterlerin ihanetinin cezasını 
canlarıyla ödetmişlerdir. 

       Batıda ortaya çıkan akımlardan Türk Edebiya-
tı’nın da etkilendiğini gözlemledik. Bihter’in davranışla-
rının annesinden etkilendiği fark edilmiştir. Bu natüralist 
akımının etkisidir. 

        Bu üç roman arasında en geç Aşk-ı Memnu 
yazıldığından ‘Batı etkisiyle oluşturulan kopya eser’ dü-
şüncesi zihinlerde yer edinmiştir. Aşk-ı Memnu eserinin 
yazıldığı dönemdeki sosyal yapıya baktığımızda Batı 
Etkisiyle Gelişen Türk Edebiyatı ürünü olduğundan Ba-
tı’dan etkilense de Halid Ziya UŞAKLIGİL’in kendine has 
cümleleriyle ve üslubuyla ‘kopya eser’ sıfatından sıyrıl-
mıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DİNÇER DÜZENLİ

OKUMA SORUNSALIMIZ VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

YAZMA SORUNSALI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Danışman Öğretmen
DİNÇER DÜZENLİ

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa aktaŞ  (10/b)
ayŞeGül ŞaHiN (10/b)

Hazırlayan Öğrenciler
ONur eyübOĞlu(10/b) 
ramazaN yılmaz (10/b)

Ülkemizde okuma düzeyimizi tespit etmek , okuma 
düzeyimizdeki eksikleri belirlemek ve bu eksikleri gi-
dermek asıl amacımızdır. Öncelikle okuma kavramını 
açıkladık. Ardından yaş gruplarına göre okuma düze-
yimizi tespit ettik. Ortaokul, lise çağındaki genç arka-
daşlarımıza ve 30 yaşın üstündeki bireylere bu anketi 
uyguladık. Elde ettiğimiz sonuçlar çerçevesinde okuma 
düzeyimizin yetersiz olduğunu tespit ettik. Gelişmiş tek-
noloji  çağında okuma düzeyimizin %100 olması gere-
kirken %63.2’si kitap okumaya hayatında tam olarak yer 
veriyor. Bu sayının arttırılması için bazı çözüm önerileri 
geliştirdik ve çözüm önerilerini uygulamaya çalıştık. 

Bu projeyi yaparken amacımız okuma sorunumuzun 
nedenini ve bu sorunu çözmek için neler yapabileceği-
mizi bulmak,  insanların neden okumadığını anket yardı-
mıyla öğrenmek ve okuma oranını arttırmaktır.

Okumak yeni bir Türkiye ve yeni bir dünya için vaz-
geçilmez nitelik taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz 
yüzyıla göre okuma oranımız arttırılmalı ve yetkililer bu 
konuda gerekli çalışmaları yapmalıdır. Biz gençler de 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. 

Yaptığımız anketlerin analizi sonucunda öğrencilerin 
çoğunluğunun yazı yazma alışkanlığının faydasının bi-
lincinde olduğunu tespit ettik. Ancak sadece çok az bir 
kısmının yazı yazma alışkanlığına sahip olduğuna ulaş-
tık. Ailelerinin ve öğretmenlerin  bu konuda onlara yeter-
li desteği sağlamadığı kısacası bu alışkanlığı gerektiği 
kadar önemsemediği kanısına ulaştık.Ülkemizdeki yazı 
yazma sorununa çözüm önerileri getirmeyi hedefledik.
Yaptığımız çalışmalar,söyleşiler doğrultusunda bu so-
runun önemli bir sebebinin de toplumun okumamasıyla 
bağdaştığı sonucuna ulaştık.Okumayan bir milletin yaz-
ma konusunda isteksiz olması çok doğal.Toplumun yaz-
maya karşı ilgisini arttırmak için ilk başta kitap okumayı 
sevdirmeye çalışılmalıdır.Eğer ki insan kitap okumayı 
alışkanlık haline getirirse yazı yazma yeteneği ve isteği 
normal olarak artacaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
RAMAZAN YALÇIN

ZEKA ÜZERİNDE KALITIM ETKİSİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

ZEKA ÜZERİNDE RASTLANTININ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
RAMAZAN YALÇIN

Hazırlayan Öğrenciler
beyzaNur SaĞlam(11/e)
yılDız irem karabulut(11/e)

Hazırlayan Öğrenciler
beyzaNur SaĞlam(11/e)
yılDız irem karabulut(11/e) 

Bu projede amacımız zekanın tek bir etmenden değil 
birçok değişkene bağlı olarak ortaya çıktığını göstermek 
istedik. Özellikle çevresel faktörlerin bireyde potansiyel 
olarak bulunan zekayı harekete geçirdiğini ya da olum-
suz etkileyerek zekayı gerilettiğini gördük. Bunun yanı 
sıra her toplumda tutuk zekaya sahip bir grup insan ol-
duğunu belirledik. Genellikle zeka seviyesi yüksek, eği-
timli ailelerin çocuklarının zeka yönünden ileri seviyede 
olduğu bunun tam tersi aile fertlerinin zeka seviyesinin 
düşük olduğu ailelerde de bunun bireylere yansıdığı so-
nucuna ulaştık. Örneklem grubunda küçük yaşta ateşli 
bir hastalık geçiren bireyin zekasının buna bağlı olarak 
olumsuz etkilendiğini gördük. Bu da bize rastlantıların 
da zeka üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Zeka üzerin-
de yalnızca bir etkenin değil de bir çok etkenin rol oyna-
dığını bunların da kalıtım (soya çekim), çevre koşulları 
ve rastlantılardan kaynaklandığını söyleyebiliriz.  

Bu projede amacımız zekanın tek bir etmenden değil 
birçok değişkene bağlı olarak ortaya çıktığını göstermek 
istedik. Özellikle çevresel faktörlerin bireyde potansiyel 
olarak bulunan zekayı harekete geçirdiğini ya da olum-
suz etkileyerek zekayı gerilettiğini gördük. Bunun yanı 
sıra her toplumda tutuk zekaya sahip bir grup insan ol-
duğunu belirledik. Genellikle zeka seviyesi yüksek, eği-
timli ailelerin çocuklarının zeka yönünden ileri seviyede 
olduğu bunun tam tersi aile fertlerinin zeka seviyesinin 
düşük olduğu ailelerde de bunun bireylere yansıdığı so-
nucuna ulaştık. Örneklem grubunda küçük yaşta ateşli 
bir hastalık geçiren bireyin zekasının buna bağlı olarak 
olumsuz etkilendiğini gördük. Bu da bize rastlantıların 
da zeka üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Zeka üzerin-
de yalnızca bir etkenin değil de bir çok etkenin rol oyna-
dığını bunların da kalıtım (soya çekim), çevre koşulları 
ve rastlantılardan kaynaklandığını söyleyebiliriz.  



234

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEVİM ÖRS

ISI VERİMLİLİĞİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

STANDART DIŞI ÜRETİLEN TOPRAKLAMA TESİSAT 
MALZEMELERİNİN  KOROZYONLA OLAN

 İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

Danışman Öğretmen
AHMET DEMİRKIRAN

Hazırlayan Öğrenciler
yareN aDabaŞ (11/a) - irem kamber (11/a)

Hazırlayan Öğrenciler
SaliH berkay ayDıN ( 11/G ) - erDi SÖNmez ( 
11/G )

Esinlendiğimiz yer ise  Milikan’ın yağ damlası deneyi 
oldu. Milikan bu deneyde yağ damlacıklarını x ışını yar-
dımıyla yüklü hale getirmiştir. Biz de havayı yüklü hale 
getirmeye çalıştık. Havayı nasıl yüklü hale getireceği-
mizi düşünürken buzdolaplarında olan iyonizer sistemi 
ile bunu yapabileceğimizi düşündük. (Buzdolaplarındaki 
iyonizer sistemi havaya (-) yük fırlatarak pozitif iyon yük-
lü mikroorganizmaları yok eder ve kötü koku oluşumunu 
engeller.)

Projemizde ısı tasarrufu yapmak için yüklenmiş ha-
vanın özelliklerinden faydalanmayı planladık. Havayı 
yüklemek için iyonizer kullandık. Kullandığımız iyonizer-
le amacımız, havayı eksi yükle yüklemek, ayrıca tavan 
bölgesinde bir ızgara yardımıyla aynı cinsten (-) yüklü 
bir yüzey oluşturmaktır. İyonizer ve ızgara ile oluşturu-
lan manyetik alanda aynı yüklerin birbirini itme prensibi 
kullanılarak, ısınan yüklü havanın tavana ulaşmasına 
engel olmaya çalışılmıştır. Böylelikle ısıtılan havanın 
belli bir hacimde kalması ve daha geç soğuması sağ-
lanmıştır.

Günümüzde birçok inşaat yerlerinde Paratoner  ve 
Topraklama tesisat malzemeleri  çokça kullanılmakta-
dır. İnsanlar da yaşayacakları mekanları seçerken bu 
özelliğe dikkat etmektedir. Çünkü Paratoner ve Toprak-
lama Tesisat Malzemeleri  insan hayatını büyük ölçüde 
korumaya yönelik buluşlardır. Fakat bu buluşların da 
oluşumları gereği  zamanla değişime uğrayarak yapıları 
bozulmaktadır.

Bu değişimler istem dışı oluştukları için insanlar bu 
değişimlerin farkına varmayabilir. Bu değişim, Paratoner 
ve Topraklama Tesisat Malzemelerin aşınmasıyla koroz-
yon oluşumudur.  Bu sistemler insan hayatını korumaya 
yönelik olduğu için meydana gelen oluşumlarda insan 
hayatını her anlamda etkilemektedir. Çünkü korozyo-
nun etkisiyle bu sistemler amaçlarından sapmaktadır. 
Görevlerini tam olarak gerçekleştiremeyen bu sistemler 
sözde var oluşlarıyla insanları rahatlatabilir fakat hiçbir 
şekilde önlem içermez.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET DEMİRKIRAN

GREYFURT VE İLAÇLAR

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

KAHVEDEKİ SIR

Danışman Öğretmen
MURAT TAŞĞIN

Hazırlayan Öğrenciler
SeziN beril türkmeN(11/D)

Hazırlayan Öğrenciler
ümraN zafer 

Greyfurt suyu ilaç kullanımından önce veya sonra-
sındaki süreçte tüketilmemelidir. Çünkü greyfurt suyu 
ilaçlarla etkileşime girerek, ilaçların yan etkilerini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu yan etkiler bazı ilaçlarda minimum de-
ğerler gösterse bile kimi ilaçlarda ortaya çıkabilecek yan 
etkiler daha ağırdır. Durum bu şekilde olunca ilaç kul-
lananların daha dikkatli ve bilinçli olması gerekiyor. Bu 
projemde amacım greyfurt suyuyla etkileşime giren ilaç-
ları tespit edip,gruplandırmak ve ilaç prospektüslerinde 
bulunmayan fakat çok büyük önem arz eden greyfurt 
suyuyla ilgili uyarıların, ilaç prospektüslerinde bulunma 
gerekliliğini savunacağım.

GREYFURT, içilen ilaçların karaciğerde parçalanıp 
atılmasını engelleyen dünyadaki tek meyvedir.. Böylece 
greyfurt ile birlikte ilaç alıyorsanız ve ilaca 1 hafta bo-
yunca devam ederseniz tüm ilaçlar sanki bir kerede yu-
tulmuş gibi vücutta duruyormuş. Bu ilaçların türüne göre 
ölümler bile olabilmektedir. Bu konuda bilinçlenmek ve 
bilinçlendirmek adına ilaç kullanan hastaya kullandığı 
ilaca göre greyfurt suyuyla girdiği etkileşim ve yan etkiler 
anlatılmalı ve hatta ilaç şirketleri ürettiği ilacın grubuna 
göre yan etkiler tablosu (örnek tablodaki gibi) ve greyfurt 
suyuyla ilgili uyarıları prospektüste belirtmelidirler.

Kahve, birçok hastalığın önlenmesinde etkilidir. Kah-
ve ile ilgili yapılan tüm bilimsel araştırmalar 2-3 fincana 
tekabül eden orta düzey kahve tüketiminin zihin açıklığı 
ve konsantrasyonu geliştirdiğini, kısa dönem hafıza ve 
mantıklı düşünme üzerine olumlu etkisi olduğunu gös-
teriyor. Ayrıca kahve; karaciğer kanser riskini azaltıyor, 
kahvedeki antioksidan bileşikler alzhaimer, parkinson 
ve tip 2 diyabet gibi birçok hastalığın önlenmesine yar-
dımcı oluyor. Karaciğer sirozunu önlüyor. . . . Cilt kan-
serinin temel sorumlusu güneş ışınları ve beyaz ırk da 
bundan en çok etkilenen grup. Bir çalışmada kahvede 
bulunan kafeinin beyaz ırkta cilt kanseri riskini azalttı-
ğı görülmüş. Bunun üzerine laboratuvarda yapılan de-
neylerde; kafeinin ultraviyoleye maruz kalan insan cilt 
hücrelerinden hasarlananların ortadan kaldırılmasına 
yardımcı olduğu gösterildi. Böylece, bu hücrelerin kan-
serleşmesinin önüne geçiliyor. Antioksidanlar yaşlanma 
etkilerini hızlandıran hücre hasarına karşı korunmamıza 
yardımcı oluyor, bağışıklık sistemini destekliyorlar .Kah-
venin , insan sağlığına yararları sadece bunlar değil ,sa-
yısızca faydası  var. Günde 2-3 bardak kahve tüketimi 
yaşam kalitenizi artırabilir.
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Danışman Öğretmen
MURAT TAŞĞIN

SERA ETKİSİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

ANTİOKSİDAN KUZU KULAĞI

Danışman Öğretmen
ALİ ÇOLAK 

Hazırlayan Öğrenciler
merve SaNDıkÇı (12/e)
meHmet OĞuz keSkiN (12/b)

Hazırlayan Öğrenciler
muStafa berke imamOĞlu

Denizlerde besin zincirinin en alt halkasını oluşturan 
fitoplankto yeryüzündeki oksijenin yarısını

üretmektedir. Bu tek hücreli organizmalar küresel ik-
lim değişikliğinde de rol oynamaktadır. İki farklı

mekanizma ile fitoplanktonun küresel ısınmayı azal-
tabileceği önerilmiştir. Birincisinde bu

fitoplankton atmosferden karbondioksiti alıp organik 
karbona çevirir ve ölen organizmalarla deniz

tabanına gönderilir. Dolayısıyla atmosferdeki kar-
bondioksit miktarı azalarak sera etkisi azaltılmış

olur. İkinci mekanizma okyanuslarda yaygın olarak 
görülen bazı fitoplankton gruplarından çıkan

dimetilsülfat gazı ile gerçekleşir. Bu gaz atmosferde 
sülfat aerosollerine yükseltgenerek bulut

yoğunlaşma çekirdeği olarak görev yapar. Bulut olu-
şumu güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını

engelleyeceği için bu gazın küresel bir soğumaya 
yol açabileceği belirtilmiştir. Biyosferdeki bitki

kütlesinin sadece %0,2’sine karşılık gelen fakat tüm 
deniz canlılarının direk veya dolaylı olarak besin

kaynağı olan fitoplanktonun çağın en büyük sorunla-
rından biri olan küresel ısınmayı etkileyebildiği

düşünüldüğünde bu organizmaların ekosistemdeki 
yeri ve önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Bölgemizde kuzu kulağı olarak bilinen Rumex acote-
sella’nın geleneksel tedavide sıklıkla kullanılmasından 
yola çıkılarak bu çalışmada bu bitkinin antioksidan özel-
liklerinin çeşitli yöntemlerle ortaya konulması amaçlan-
mıştır. Yaptığımz kuzu kulağının su, etanol, metanol ve 
DMSO olarak belirlenen dört çözücü ile ekstrakte edil-
mesinden sonra toplam polifenol ve flavonoid içerik ve 
antioksidan yöntemlerin beraberinde en iyi DMSO’da 
çözündüğüne kanaat getirilmiştir. Kuzu kulağının feno-
lik içeriği, literatürdeki birçok bitkiden elde edilen total 
fenolik miktarlarının pek çoğundan yüksek bulunmuştur 
(8). Bu sebeple Kuzu kulağının antioksidan özellik bakı-
mından oldukça iyi olduğu söylenebilmektedir. Eğer bu 
doğal ürünün oksidatif stres üzerine anti oksidan etki-
lerinin varlığı gösterilirse doğal antioksidan ürün olarak 
kullanılabilme ihtimali ortaya çıkacaktır. Bu durumda ok-
sidatif stresin etkili olduğu düşünülen yukarıda bahsedi-
lenler başta olmak üzere bir çok hastalıktan korunmak 
için veya tedavileri amacıyla kullanımı söz konusu ola-
bilecektir. Hem ülkemizde yetişmesi hem de kolay üre-
tilebilir olması da maliyet açısından avantajlı bir durum 
oluşturacaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MURAT TAŞĞIN

NAR SUYU İLAÇ ETKİLEŞİMİ

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

PORTAKALIN MACERASI

Danışman Öğretmen
MURAT TAŞĞIN

Hazırlayan Öğrenciler
SeziN beril türkmeN (11/D)

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞba arSlaN (12/f)
CemreNur iSkeNDer (12/H)

Sitokrom P450 enzimleri pek çok ilacın metaboliz-
masında yer alır. Bu sınıfta 50’den fazla enzim vardır 
fakat bunların 6 tanesi ilaçların %90’ını metabolize eder. 
Bu olayda da görüldüğü üzere Sitokrom P 450 enzimle-
rinin aktivitesi çeşitli ilaçlar veya besinlerden etkilenebilir 
. Nar suyunun sitokrom P450 enzimlerinden CYP3A ve 
CYP2C9’u  inhibe ettiği bilinmektedir Nar suyu, Sitokrom 
P450 maddesi ile tepkimeye girerek ölüme kadar vara-
bilen kötü sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Ama ne 
yazık ki hiçbir ilaç firmasında bu tür etkileşimleri bildiren 
çeşitli uyarılar bulunmamaktadır. Çeşitli ilaç prospektüs-
leri ve bazı hastaların bu konudaki geçmişlerini incele-
diğimde, ilaç firmaları ve bilinçsizlik bazında hatalar gör-
düm. Kötü sonuçların artışını azaltmak ve  bilinçlenmek 
adına bu projeyi gerçekleştirdim.

Bu projede iki amacımız vardı. Birinci amacımız 
lifli bir meyveyi incelemekti. Biz de en kolay bulunan 
meyvelerden olan portakalı seçtik ve incelemeye baş-
ladık. Amacımız aynı portakal içindeki dilimlerin ve farklı 
portakal dilimlerinin içindeki liflerin sayısının aynı olup 
olmadığını öğrenmekti. İkinci amacımız ise portakalın 
içinde de karbon vardı, kömürde de. Fakat biz portakalı 
yediğimiz halde kömürü yiyememekteyiz. Bunun sebe-
bini araştırıp öğrenmekti. 

 
BULGULAR : 
1. İlk deneyimizde orta büyüklükte bir portakalı in-

celedik. İçinden rasgele 2 dilimini seçtik ve dilimlerin 
içindeki lif miktarlarını kıyasladık.  Bu deneyden çıkar-
dığımız sonuç; bir portakalın her diliminde eşit sayıda 
lifler yoktur.

2. İkinci deneyimizde aynı büyüklükte iki farklı porta-
kalı inceledik. Ve bu deneyde iki farklı portakalın lifleri-
nin sayısının eşit olmadığını gördük.

3. Üçüncü deneyimizde ise boyutları farklı olan iki 
portakalı inceledik. Bu deneyde lif sayısının dilimin bü-
yüklüğüyle doğru orantılı olduğunu tespit ettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET DEMİRKIRAN

GENİŞ SPEKTRUMLU BİYOSİDAL YÜKSEK DÜ-
ZEY DEZENFEKTAN

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

MATEMATİK TERİMLERİNİN TÜRKÇE 
ANLAMLARI

Danışman Öğretmen
GÜROL DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
yiĞitalP kara  (11/G)
Ömer ÖzSaliH (11/G)

Hazırlayan Öğrenciler
beyza Nur ÖzmeN (11/H)
eylül yareN taŞ (11/H)

Buluş, aktif madde ve pH seviyesi ayarlanabilerek 
sağlık ve gıda sanayisi alanında mikroorganizmalara 
karşı geniş spektrumlu biyosidal yüksek düzey dezen-
fektan ve üretim yöntemi geliştirmektir

Gram negatif, pozitif tüm bakteriler, MRSA , VRE  
gibi özellikle hastane enfeksiyonlarında rol oynayan bir 
çok etken mikroorganizma üzerinde 1 dakikanın altında 
sürede Sterilan etkilidir. Tamamen biyolojik ve  ekolojik-
tir. Hiçbir  toksik  kalıntı  ve  atık bırakmamaktadır. Ürün 
korozif olmacaktır. Fe üzerinde Su kadar koroziftir. 

Uygulandığı yüzeyde , yüzey  gerilimini  azaltarak  
500 – 1200+  mV  kadar  Oksidasyon Redoks Potansi-
yeli ( elektrik yükü ORP ) oluşturmaktadır. Uygulandığı 
yüzeylerde 24 saat süreyle küçük partikülleri ve mikro-
organizmaları yüzeyden uzaklaştırmaktadır. 

Solunum yolları,  göz  ve  ciltte  alerjik reaksiyon-
lara sebebiyet vermeyecektir. Uygulama sonrasında 
durulamaya ihtiyac bulunmamaktadır. Üretim maliyetleri 
günümüz kosulları göz önüne alındırında minimal sevi-
yelerde kalacaktır. Çevreye mükemmel bir uyum sağlar. 
Tarım gıda insan sağlığı gibi bir çok alanda güvenli bir 
şekilde kullanılabilmektedir.

Matematikteki yabancı ifadelerin Türkçe anlamlarını 
araştırma ve bu sayede derste işlenilen konuları daha 
anlaşılır hale getirme. Atatürk’ün “Geometri” kitabının 
önsözünde de bahsedildiği gibi :“ Arapça ve Farsça okul 
programından kaldırılmış, fakat Arapça üzerine kurul-
muş olan terimler kalmıştı. Örneğin, müselles-i mütesâ-
viyül adlâ‘yı çözümlemeli olarak hangi öğrenci anlayabi-
lirdi? Müselles‘in kökü selâse; mütesâvi‘nin kökü sivâ; 
adlâ‘nın tekili de dıl‘dır. Eğitimde bir gerçek var: Anlayış 
yolunun açık olması, bir ipucu bulunması gerekir. mü-
selles-i mütesâviyül adlâ bu nitelikte değildi; bir külçe 
gibi anlayış yolunu tıkayan, öğrencinin eline hiçbir ipucu 
vermeyen, cansız bir tekerleme idi. Atatürk, öğrencide-
ki bu anlayış yolunun tıkanıklığını açmak için bu terimi, 
anadili öğelerinden yapılı eşkenar üçgen‘e çevirdi.

Atatürk‘ün ortaya koyduğu terimlerden birtakımı bu-
gün kullanılıştan çıkmış, yerlerini “daha uygun”lara bı-
rakmış olabilir, tümey açı yerine tümler açı ile bütey açı 
yerine bütünler açı‘da olduğu gibi. Atatürk ilke adamı ol-
duğu için, bunları hoş görecek, hattâ sevinecekti, yeter 
ki ortaya koyduğu ilke sarsılmasın
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜROL DEMİR

ORAN  -  ORANTIDAKİ ORANTISIZLIK

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

YENİDEN ÇARPMA

Danışman Öğretmen
GÜROL DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
ONur atakaN SeymeN (11/G)
SeDat yılmaz (11/G)

Hazırlayan Öğrenciler
GürkaN Öztürk( 11/f)
m.HuluSi ŞeNer(11/f)

Projemizin özeti insanların oran orantı hakkında 
yanlış bildikleri veya kafalarını kurcalayan sorunlara 
açıklık getirmek. Genel hayatımızda oran orantıyı kul-
landığımızda çoğu yerde bize yardımcı olduğunu gör-
dük. Bu işlemde de oran orantı bize yardımcı oldu fakat 
olumlu mu olumsuz mu onu araştıracağız.   

36000 tane işçiyi bir araya getirdiğimizde bir işin 1 
saniyede yapılabilmesi ne kadar mümkündür ? Bu olay 
işten işe göre değiştiği için en az 2 farklı durumda ince-
lenmesi gerekir. Örneğin iş olarak prefabrik bir yapı seç-
tiğimizde betondan yapılan bir eve göre yapılması daha 
olasıdır. Tartışmalar bu olayın farklı durumlarda farklı 
sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Betonun kuruması 
için gerekli süreyi  yok sayar isek bu işlemin gerçekleş-
me olasılığı artar fakat bunu denemeden göremeyiz. 
Muhtemelen bir saniyeden önce kuruyabilen bir beton 
yoktur. Eğer beton bir saniyeden önce kuruyabilseydi 
betonu gerekli bölgelere yerleştiremeden kururdu ve iş-
lem yine gerçekleşemezdi.

Sonuç olarak matematikte bu işlem olası fakat dü-
şündüğümüzde ve denediğimizde olamayacağını görü-
rüz. Bu durumda oran orantı işlemi ne kadar doğrudur?

Bu projede biz son basamağı aynı olan sayıların 
kolayca çarpıldığını göstermek ve bilgilendirmek için bu 
projeyi yaptık. Bu projeyi yaparken önce kısa bir araş-
tırma yaptık sonrada bu projenin ayrıntıları ile birlikte 
düşünüp yapmaya karar kıldık. Ayrıca projemizde ça-
lışmalar yaparken şunu gözlemledik ki öğrenciler özel-
liklede büyük sayıları çarparken zorlanıyor. Bizim bu 
projemizde amacımız öğrencilere daha pratiklik kazan-
dırarak hem süreden kazanç sağlayıp hem de pratikliği 
ön plana çıkıyor.

Bu  projenin amacı son basamağı aynı olan sayıla-
rın çarpımında kolaylık sağlamaktır. Bilindiği üzere son 
basamağı aynı olan sayıların çarpımı zor olmaktadır ve 
özelliklede büyük sayıların çarpımında öğrencilerin sı-
kıntı yaşadığını gördük. Bizde bu projede hedefimiz son 
basamağı aynı olan sayıların büyük olsun yada olmasın 
rahatça ve kolayca çarpılmasıdır.
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Danışman Öğretmen
MELİKE TELATAR

PAYİTAHTIN AYAĞI : ŞEHR-İ TRABZON

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

KALKANOĞLU PİLAVCILIK

Danışman Öğretmen
MELİKE TELATAR

Hazırlayan Öğrenciler
irem karameŞe (11/H)

Hazırlayan Öğrenciler
raNa uluSOy (10/D

1461 de Trabzon Rum imparatorluğu Fatih Sultan 
Mehmet tarafından yıkıldıktan sonra sancak merkezi 
haline getirilmiş, bu şekilde Trabzon’u Türkleştirmeyi 
ve yeniden kurulması ihtimal görülen Bizans’ı önlemek 
amacıyla Trabzon bu önemli görevi üstlenmiştir. Fetih 
öncesinde Trabzon’un nüfusu toplam nüfusu 7575 kişi 
iken iskân politikası ile 11.000 kişiye yükselmiştir. Olu-
şan bu artış Müslümanların bu bölgeye yerleştirilmesi 
ve bazı Rum ailelerin göç ve sürgün edilmesi ile olmuş-
tur. Aynı zamanda değişimler ekonomi alanında da ol-
muştur. 

1340 ‘lardan sonra önemini kaybeden Trabzon lima-
nı yeniden ticarete kazandırılmış, şehirde çeşitli sanayi 
kolları kurulmuştur. Kara ve deniz yolu ile ithalat ve ihra-
cat işlemleri hız kazanmıştır. Keten bezi, mum ve gemi 
yapımı gibi sanayi dalları oluşturulmuş halkın başlıca 
geçim kaynağı olan balıkçılık devam etmiş bunun yanı 
sıra tabakhane mahallesinde dericilik ve deri ticareti de 
bir sanayi sektörü haline gelmiştir. Aynı zamanda şehir-
den geçen ticaret yollarından biri olan İpek yolu şehrin 
ticaretini canlandırmış, aynı zamanda Osmanlı devleti-
nin ticaret yoluna hâkimiyetini daha rahat sağlamasına 
yardımcı olmuştur. 

Projemizde Tarihi Kalkanoğlu Pilavcılığı’nın Türkiye 
ve dünya çapında neden bu kadar ünlü olduğuna dair 
meraklarımız doğrultusunda araştırmalar yaparak Arda 
Kalkanoğlu ile röportaj yaptık. Röportajımız ve araştır-
malarımız sonucunda şunları öğrendik:

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ordusu 
Trabzon Limanı vasıtasıyla Trabzon’da toplanır ve bu 
arada Kars, Ardahan, Ağrı, Batum ve Kafkasya’daki 
cephelere buradan ihtiyaç maddeleri ve erzak dağıtımı 
yapılırdı.

Yiyecek olarak askere her gün ancak pilav-hoşaf ve 
ekmek verilebiliyordu.

-Kalkanoğlu Ailesi’nin, Trabzon valisi Osman Efen-
di Padişah Abdülmecit’ten çok iyi bir pilavcı başı ister.  
-Padişah daha evvel tanıdığı ve pilavını çok sevdiği 
Çarşıbaşı İlçesine bağlı Kadıköy’de ikamet eden Kal-
kanoğlu lakaplı Süleyman Ağa’dan Trabzon’a gelmesini 
ister. Zaten Türk sofrasında pilavın vazgeçilmez bir yeri 
vardır.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MELİKE TELATAR

TABU OYNAYARAK TARİHİMİ ÖĞRENİYORUM: 
TABUTAR

OrtaHiSar kaNuNi aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
SeDa Nur ÖztaŞ (11/G) - muHammet müCaHit 
erOl (11/a)

Bu projede amacımız Tabutar oyunu ile kavramları 
kavratarak ve oyun tekniğiyle Tarih dersinin öğrenimini 
kolaylaştırmak, Tarih derslerine karşı olan önyargıyı ve 
ezberci yaklaşımı ortadan kaldırmaktır. Böylece Tarih 
dersini daha zevkli ve eğlenceli hale getirmek hedeflen-
miştir. 

Konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar kaynak 
tarama yöntemiyle bulunmuş ve gözden geçirilmiştir. 
Ayrıca çalışmamız için gerekli görülen bilgiler internet-
ten, tarihi kaynaklardan araştırılarak elde edilmiştir. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda bazı öneriler ve sonuçlar 
ortaya koyularak Tabutar isimli bir oyun tasarlanmıştır. 

Hazırlamış olduğumuz proje ile Tabutar’ın öğrenciler 
üzerinde derste aktif olma, genel kavramlar hakkında 
yorum yapabilme ve anlamlarını tahmin edebilme gibi 
olumlu etkilerinin olduğunu görülmüştür. Tabu kartında 
yazan kelimenin terim olarak anlamı hatırlanmadığın-
da yasak kelimelerden yararlanılarak hafızadaki bilgiler 
yoklanarak kelimenin anlamının aktif hale getirilmesi 
sağlanmıştır. Öğrencilerin bilgilenmesinin yanı sıra Ta-
rih derslerine olan ilgilerinin artması da gözle görülür bir 
sonuçtur. 

Yaptığımız bu çalışmanın sonucunu nicel verilere 
dayandırmak amacıyla anket çalışması yapılacaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Derya BALCI

BİREYİN MİZAÇ VE KARAKTERİNİN DİNLETİĞİ 
MÜZİK TÜRÜNE ETKİSİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

KADIN CİNAYETLERİNDEKİ CEZA İNDİRİMİ 
MESELESİ

Danışman Öğretmen
Zekeriya ABANOZOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
yaren Nur büyük 10-C

Hazırlayan Öğrenciler
büşra Demiral 10-a
esra HaŞimOĞlu 10-b

Bireyin dinlediği müzik türünün karakteri ile ilişkili 
olduğu, kişinin kendisiyle aynı müzik türünü dinleyen 
kişilerle benzer karakter özelliklerine sahip olduğu top-
lumca kabul görmüş bir düşüncedir. Araştırma 12 farklı 
müzik türü üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya 139 kişi 
katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katı-
lımcıların mizaç ve karakter özelliklerini belirlemek için 
Mizaç ve Karakter Envanteri ve kişisel bilgilerini almak 
için araştırmacının oluşturduğu Kişisel Bilgi Formu kul-
lanılmıştır. Bu projede bireyin dinlediği müzik türünün 
mizaç ve karakter boyutlarında etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Bu projede kadın cinayetlerindeki ceza indirimi hak-
kında yargı ve vatandaş çevrelerinin görüşlerinin ortaya 
koymak amaçlandı. Ayrıca dışarıdan ceza indirimine 
bakışıyla olayın faili olunduğunda tepkisinin ne olaca-
ğı araştırıldı. Toplumda sorun haline gelmiş olan kadın 
cinayetlerindeki ceza indirimleri faktörünü tam olarak 
ortaya koyarak kadın cinayetlerini önleme noktasında 
literatüre katkı yapmayı amaçlandı.

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

Araştırmada yapılan çaprazlama sorularıyla özellik-
le vatandaşların bazı mahkeme kararlarını eleştirdikleri 
ancak benzer durumun başlarına gelmesi halinde ceza 
indirimi istedikleri görülmüştür.

Araştırma, ceza indirimi konusunda kadınların er-
keklere ve gençlerin yaşlılara göre daha hassas olduğu 
ve uygulanmaması gerektiğini düşündükleri ortaya ko-
nulmuştur.
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Danışman Öğretmen
Zekeriya ABANOZOĞLU

KARADENİZLİ NE KADAR KARADENİZLİ (TRAB-
ZON ÖRNEĞİ)

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

ÖĞRETMENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYETÇİ 
YAKLAŞIMLARININ SOSYOLOJİK DAYANAKLARI

Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
münire tüzel  11-a
Hatice uzuN 11-a

Hazırlayan Öğrenciler
bilge Sultan baki 10-D
eylül beyza HüSem 10-D

Bu çalışmada Karadenizli olarak tanınan ve litera-
türe “Karadenizli tipi” olarak geçen insanların gerçekte 
Karadeniz ile ilgilerinin ne kadar olduğunu ortaya koy-
maya çalışılmıştır. Bu projede Karadenizli olarak bile-
nen insanların gerçekte denizle ilgisinin ne ölçüde oldu-
ğu araştırılmıştır. Araştırma betimleyişi ve yorumlayıcı 
bir nitelik arz etmektedir. Araştırma verilerinin çözüm-
lenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada cinsiyet, yaş, eğitim, doğum yeri ve 
ikamet yeri değişkelerine göre aralarında fark olmakla 
birlikte aslında Karadenizli kimliği ile bilinen te tipolojik 
olarak da tarif edilen insanların pek de denizle ilgilerinin 
olmadığı görülmüştür.

Bu çalışmayla Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünün 
öğrenciler üzerinde yapmış olduğu toplumsal cinsiyet 
algıları ile ilgili çalışmadan esinlenerek öğrenciler üze-
rinde etki bırakan öğretmenlerin toplumsal cinsiyet ve 
şiddet kavramlarına yönelik tutumları ölçülmek isten-
miştir. Araştırmaya Trabzon ilinde ilköğretim ve ortaöğ-
retim kurumlarında çalışan 226 öğretmen katılmıştır. 
Elde edilen verilerden SPSS 15.0 for Windows Evaluua-
tion programı ile Frequencies, Crosstabs, Anova analizi 
yapılmıştır. Veriler arasındaki farkı bulmak için “Ki-kare” 
testinden yararlanılmıştır.
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Danışman Öğretmen
Şerife MEHMETOĞLU

SELAHADDİN EYYÜBİ’DEN ZAHRANUR EYÜBOĞ-
LU’NA EYÜBOĞLU AİLESİNİN TARİHİ VE SECERESİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

TEKNO-OVA ÇUKUROVA

Danışman Öğretmen
Bilgehan KURUOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zehranur eyübOĞlu 11-a
Hanife kulak 11-a

Hazırlayan Öğrenciler
Hatice Gülşade SÖĞüt 10-C
yunus emre yeDiParmak 10-C

Bu araştırmada; Selahaddin Eyyubi’den bugüne Ey-
yubi (Eyüboğlu) ailesinin tarihi sürecine ait bilgiler top-
lanarak, tarihi belgeleri bir araya getirmek, tarihi mirası 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Aile soyağaçlarını çıkara-
rak son nesil Eyüboğlu Zehranur’a kadar soy bağlantı-
sının oluşturulması, ailede bulunan tarihi eserlerin tespit 
edilmesi ve bu tarihi mirasın kayıt altına alınarak gele-
cek nesillere aktarılması amaçlanmıştır. 

Eyüboğlu ailesinin tarihi ile ilgili yaptığımız litera-
tür taramasına göre; Trabzon’un ünlü ailelerinden olan 
Eyüboğlularının kökeni Eyyubi Devleti’nin kurucusu Se-
lahaddin Eyyubi’ye dayandığı ortaya konulmuştur.

Bu projede Amerika’da bulunan Silikon Vadisi’nin 
kurulduğu coğrafyayı göz önünde bulundurarak, Türki-
ye’de bu coğrafya ve iklime uygun illerin arasında uygun 
yerlerin araştırılarak demografik, jeopolitik, ekonomik, 
hidrografik, topografik ve eğitim açısından karşılaştırıl-
ması ve en uygun ilimize Silikon Vadisi’nin bir benzeri-
nin kurulması tasarlanmıştır.  Kurulan merkezle birlikte 
hem yöreye hem de ülkeye, bilimsel ve teknolojik bir 
kimlik kazandırılması ve ülkede faaliyet gösteren yerli 
markaların bu alanda toplanarak Çukurova’yı bilimin ve 
teknolojinin merkezi haline getirmenin yolunu gösteren 
çalışma yürütülmüştür.
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Danışman Öğretmen

61 SAYISININ TRABZONLULAR ÜZERİNDEKİ 
ETKİSİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

ALTIN GÜNLERİNİN KADININ SOSYALEŞME-
SİNDEKİ YERİ

Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
Cemre başak ereN 10-C

Hazırlayan Öğrenciler
elif rana iNaN 11-a
büşra kıribraHim 11-a

Bu araştırmanın amacı; İnsanların bir sayıyla kur-
dukları kültürel ve simgesel kodları ve sayıları kollektif 
kimlik haline getirdiğini 61 sayısıyla Trabzon halkı ara-
sında bir ilişki olduğunu tespit etmektir.

        Araştırmaya Trabzon halkından oluşan 123 
kişi katılmıştır. Veri Toplama Aracı olarak kendi hazır-
ladığımız anket verilerinden yararlandık. Ayrıca kişisel 
bilgileri almak için kendi tarafımızdan geliştirilen Kişisel 
Bilgi Formu kullanılmıştır. Anket ile elde edilen veriler-
den SPSS 15.00 for Windows Evaluation programı ile 
Frequencies, Crosstabs, Independent Samples Test ve 
Kısmi Korelasyon analizi yapılmıştır.

      Araştırma sonucunda Trabzon kadını ve erkeği 
arasında düşünce farkı olmadığı, yaş değişkenine bakıl-
dığında ise yediden yetmişe herkesin benzer düşündü-
ğü, anlamlı bir puan farkı olmadığı tespit edilmiştir fakat 
takım ve memleket değişkenine bakıldığında anlamlı bir 
fark ortaya çıkmıştır.

Sosyalleşme, bireyin içinde bulunduğu toplumu tanı-
yıp anlaması ve o toplumun değerlerini benimsemesiyle 
oluşan, doğumla başlayıp ölümle biten süreci kapsayan 
toplumsal benlik oluşumudur. 

Kadınlara ait literatür tarandığında iş yaşamından 
kadının çocukla ilişkisine, evlenme sürecinden kadın 
haklarına birçok noktada çalışma yapıldığı görülmüş 
ancak kadın sosyalleşmesinde çok önemli bir yere 
sahip olduğunu düşündüğümüz altın günlerinin kadın 
sosyalleşmesindeki yerine dair literatürde herhangi bir 
çalışmanın olmayışı çalışmamızın gerekçesini oluştur-
muştur. Sosyalleşmenin kadın adına nasıl bir görünüme 
sahip olduğunu tespit etmek, kentleşme ile beraber yeni 
arayışlara giren kadının özellikle altın günlerine yükle-
diği sosyal değeri betimlemek  ve bu sosyalleşmeden 
kadının beklentilerini tespit etmek amacıyla böyle bir 
araştırma gerçekleştirilmiştir.
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Danışman Öğretmen
Cafer CAN

ÇAYKARA – KIBRIS GÖNÜL HATTI

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

DELİSİNDEN MUHTARINA MAHALLENİN
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ

Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
rümeysa yazıCı 9-a
Nursena küÇük 9-a

Hazırlayan Öğrenciler
zehra Nur aSlaN 10-a
elif yüküt 10-a

Bu projeyle 1958- 1974 yılları arasında Çaykaralı-
ların Kıbrıslı soydaşlarımızın özgürlük mücadelesinde 
yaptıkları katkıları ortaya koymak, bugün ve gelecekte 
de Kıbrıs Türkleri ile Anadolu’daki kardeşlerinin ilişkile-
rini devam ettirmesini sağlamak amaçlanmıştır. Trab-
zon’da yerel yönetimlerden Kıbrıs’a öğrenci gurubu 
göndermek için destek sözü alınırken Kıbrıs’tan Çayka-
ra’ya gezi amaçlı Kıbrıslı öğrencilerin daveti amacıyla 
iletişime geçilen Kıbrıs Yeniboğaziçi Belediye Başkanı 
Katip Demir’den olumlu yanıt alındı. Böylelikle Kıbrıs 
Barış Harekâtında emeği geçenlerin anısını yaşatmış, 
geçecek kuşaklara aktarmış, bugün de Anadolu ve Kıb-
rıs Türkü arasındaki bağları güçlendirmek hedeflenmiş-
tir.

Kentleşmeyle birlikte değişime ve dönüşüme uğra-
yan Trabzon mahallelerinin sosyal dokusunun yitirildiği 
gözlenmiştir. Bu projeyle eski mahalle kültürünün mo-
dern mahalle kimliğiyle birleşiminden oluşan yeni ma-
halle kimliğiyle birleşiminden oluşan yeni mahalle form-
larının şehirlere kazandırılmasıdır. Bu kazanım dikey 
mimarinin yerini yatay mimariye bıraktığı ekolojik ma-
hallelerini yatay mimariye bıraktığı ekolojik mahallelerle 
sağlanacaktır.
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Danışman Öğretmen
Mustafa ÖZTÜRK

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA 

HOŞGÖRÜ DEĞERİNİN VURGULANMASI DÜZEYİ VE İLK, 

ORTA VE LİSE SEVİYELERİNDE KAZANIM DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

EĞİTİM MERDİVENİNDEKİ KIRIK BASAMAK: 
DİL VE ANLATIM DERS KİTAPLARI

Danışman Öğretmen
İshak SAĞIR

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep Gülbiz uzuNer   11-a
beyza Nur kaDıOĞlu   11-a

Hazırlayan Öğrenciler
Nisa ülkü turaN 11-a
Özlem Nur ramazaNOĞulları 11-a

Bu çalışma ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde oku-
tulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapları incelenerek 
mevcut imgeleri tespit etme merakıyla başlamış ve ge-
lişmiştir. İnsanoğlunun varlığından beri hoşgörü toplum-
lar ve bireyler tarafından değer olarak kabul edilmiştir. 
UNESCO Genel Direktörü Federica Mayor’un deyişiyle 
“özgürlük rüzgârlarının, onların kıvılcımlarını yeniden 
alevlendirdiği” dünyamızda, “hoşgörü”, bunlarla savaş-
manın bir yolu olarak görülmüştür.

Bu projeyle Öğrencilerin hoşgörü değerine sahip 
olup olmadıklarını ölçmek, Kazanılan bu değerin Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitapları ile bağlantısını 
ortaya koymak, Bu değeri ileriki yıllara taşıyabilme be-
cerisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarıyla 
bağdaştırmak. 

Dil ve Anlatım derslerinin öğretimi ve öğreniminin 
bireyi ve toplumu şekillendiren en önemli unsurlardan 
biri olması dolayısıyla bu derslerin kitaplarının öğretmen 
ve öğrenci üzerindeki etkisinin büyük olduğu açıktır. Bu 
proje ile Dil ve Anlatın ders kitaplarının öğretmenin ders 
anlatması, öğrencinin dersi sevmesi ve kolay kavraması 
üzerindeki etkisi araştırıldı. Mevcut 10.sınıf ve 11.sınıf 
Dil ve Anlatım ders kitaplarının niteliğini ve yeterliliğini 
öğretmen ve öğrenci görüşleriyle ortaya koymak ve bu 
görüşler doğrultusunda tespit edilen eksikliklerin gideril-
mesine yönelik çözüm önerileri sunmaktadır.
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Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

ESNAF GRUPLARININ TİCARET ETİĞİ BİLGİ DÜZEY-
LERİNİN İNCELENMESİ “TRABZON ÖRNEĞİ”

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

GARİBNAMEDE ALPLİK VE 
ALPERENLİK İLİŞKİSİ

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
iremnur yaĞCı 10-a
kemal akbulut 10-a

Hazırlayan Öğrenciler
Orkun taŞkıN 10-b
yiğit ÖrNek 10-D

Bu çalışmayla özellikle etik davranışları esnaf grup-
ları üzerindeki bağlayıcılığını test etmek için yapılmıştır. 
Hem esnafların hem de tüketicilere sorular yöneltilerek 
etik konusunda bilgi deyinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Böylelikle değerler eğitimi konusunda farkındalık yarat-
mak amaçlanmıştır.

Bu çalışma ile Âşık Paşa’nın ünlü 12.000 beyitlik ah-
laki, felsefî, psikolojik, tasavvufî mesnevîsi Garibneme 
ele alınmıştır. Tasavvufun  yanında Türklerin eski kahra-
manlık ve Alplik devirlerini terennüm eden sosyal varlık-
ların tablosunu çizen, Türk dilinin arı, katıksız örneklerini 
yaşatan bir eser özeliği taşıyan Garibneme’den istifade 
edilerek Alplık ve Alperenlik arasındaki ilişki ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır.
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Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

HAMİLERLERDEKİ ÖLÜM DEPRESYONU VE SOSYAL 
DESTEĞİN ÖLÜM DEPRESYONUNU 

AZALTMADAKİ ETKİSİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

KAMU SPOTLARININ 
EBEVEYNLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
Ahmet SARI

Hazırlayan Öğrenciler
beyza aDıGüzel 11-a
Hümeyra SOyGeNÇ 11-a

Hazırlayan Öğrenciler
eda berber 10-a
murat kerim 10-a

Bu araştırmada gebelerin sosyodemografik özel-
likleri, obstetrik hikayeler, alışkanlıkları, sağlık hizmeti 
kullanımı ve aldıkları sosyal desteklerinin depresyon, 
ölüme ilişkin depresyon ve ölüm kaygısı puanlarına et-
kisinin olup olmadığı tespiti amaçlamıştır. 

Ayrıca hamile kadının almış olduğu sosyal destek ile 
depresyon, ölüme ilişkin depresyon, ölüm kaygısı pu-
anları arasında ilişki tespit etmek alt amaç olarak belir-
lenmiştir. 

Bu araştırmayla hamile kadınların doğuma ve çocu-
ğa yönelik kaygılarını ölçerek bu kaygıların depresyon 
ve ölüm kaygısı üzerine etkilerini tespit etmek amaçlan-
mıştır.

Bu araştırmada amaç; kamu spotları konusuna 
Trabzon’daki ebeveynlerin bakış açılarını ve kamu spot-
larında “Eksik” olarak görülen yerleri tespit etmek ve 
bu sayede kamu spotları hakkında alışılmış, tekdüze 
modellemeleri değiştirmektir. Böylece kamu spotlarının 
işlevselliğinin ebeveyn tutumları üzerindeki etkilerinin 
artması amaçlanmaktadır.

Araştırmada Trabzon ili ele alınmış ve 160 kişiye 
“Kamu spotlarının ebeveyn tutumları üzerindeki “ etkisi 
adlı anket uygulanmıştır. Araştırma betimleyici ve yo-
rumlayıcı nitelik taşımaktadır. Araştırma verilerinin çö-
zümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler Excel Office paket 
programında analiz edilmiştir. Ölçek ve envanterden 
alınan puanlara ilişkin betimsel istatistikler verilmiştir. 
Verilerin grafikleri Excel Office programı ile yapılmıştır.
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Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

KARADENİZ BÖLGESİNİN MÜSLÜMANLAŞMASINDA 
TAŞLICA KÖYÜ VE ORADA BİR GÖNÜL ERİ

“GÜVENÇ ABDAL”

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ? 
YALANCI ŞEHİRLEŞME Mİ?

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
ravza merve GüveNDi 10-a
Şura aykaN 10-b

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval küÇük 10-a
fatoş Damla ŞaHiN 10-a

13.YüzyıldaHacı Bektaş-ı Veli’nin müridi olarak Ho-
rasan’dan Anadolu’ya gönderilen erenlerden biri de Gü-
venç Abdal’dır. Karadeniz’de Müslümanlığın yayılma-
sında ve alevilik inancının ortaya çıkmasında Güvenç 
Abdal’ın kurduğu Taşlıca Köyü’ndeki ve Taşlıca Köyü 
üzerinden Karadeniz Bölgesi ‘ne yayılan öğretilerin etki-
leri bu çalışmamızda hareket noktamız olmuştur.

Bu proje ile Karadeniz Bölgesi’nde Müslümanlığın 
ve Alevilik inancının tanınmasında Güvenç Abdal’ın öğ-
retilerinin etkisi ve Taşlıca Köyü’nün bugünkü tarihsel 
dokusunu göz önüne alarak Güvenç Abdal’ın bölgede 
yaşayan etkisi metaforlar üzerinden incelenmek isten-
miştir.

 ‘Kentsel dönüşüm’ kavramı, kent planlama yazının-
da kentlerde yaşanan olumsuz değişimlere verilen bir 
cevap olarak görülmektedir. İlk olarak sanayileşme ve 
Dünya savaşları sonrasında ortaya çıkan olumsuz duru-
mun çözümü olarak kent planlamada yerini alan ‘kentsel 
dönüşüm’ kavramı, ilerleyen yıllarda var olmaya ve farklı 
sorunlara çözüm aramaya devam etmiştir.

Trabzon’daki kentleşmeyi incelemek için öncelikle 
Doğu Karadeniz bölgesinin genel coğrafi özelliklerini ele 
aldık. Doğu Karadeniz Gürcistan sınırından Ordu’nun 
doğusuna kadar uzanır. Yerşekillerini Doğu Karadeniz 
dağları oluşturur. Dağlar iki sıra halindedir. Kıyıda Rize 
ve Zigana dağları, iç kesimlerde ise Çimen, Mescit ve 
Kop dağları yeralır. Bu dağları birbirinden Çoruh Vadisi 
ayırır. 

Hem coğrafi özellikleri hem de beşeri özelliklerini ele 
alarak Trabzon ilinin Kentsel dönüşüm sürecini yapılan 
projelerle beraber inceledik. 

Bu projelerin ortak amacı Trabzon’u en doğru kent-
leşme ile yaşanılabilirlik açısından uygun bir düzeye 
getirmektir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

KIRIM TÜRK TATAR EDEBİYATINDA RUS ETKİSİ 
CENGİZ DAĞCI

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

NESİLLER ARASI SANCILI SÜREÇ
“KUŞAK ÇATIŞMASI”

Danışman Öğretmen
Derya BALCI

Hazırlayan Öğrenciler
abdülmecid GümrükÇüOĞlu  10-D
muhammed kaan ÇakırOĞlu 10-D

Hazırlayan Öğrenciler
beyzanur yılDırım 10-b

Bu projedeki amaç Rusların 18.yüzyılda planlamaya 
başladığı ve 20.yüzyılda uyguladıkları Kırım politika-
sının, Kırım Türk-Tatar edebiyatına etkisini somutlaş-
tırarak anlatmaktır. Değerlerin çözümlenmesiyle milli 
bilinçaltının gün yüzüne çıkarılmasına olanak sağlamış 
olacaktır. 

Çalışmada ülkü(tematik) ve karşı değerler, üç farklı 
görüntü düzeyi bağlamında ele alınmıştır. Bunlar kişi, 
kavram ve sembol başlıklarından oluşur. 

Kuşaklar arası çatışma, özellikle günümüzde yay-
gın olarak görülen ve yabancı kültürlerden etkilenen 
sosyolojik bir olgudur. Kuşak çatışması aslında eski ile 
yeninin çatışması, iki tarafın bir konuda anlaşamaması, 
karşı tarafın düşüncelerini önemsiz ve çıkarlarına aykırı 
bulmasıdır.

Ailenin eğitim düzeyinin kuşak çatışmasına etkisi 
var mıdır? Gençlerin gözünde ailenin otoritesi var mı-
dır? Genç kuşağın ilgi alanları ebeveynler tarafından 
anlaşılmakta mıdır? Gençler farklı din ve kültürlerdeki 
yaşıtlarından etkilenmekte midir? Kuşak çatışması kar-
şılıklı hoşgörü eksikliğinden mi kaynaklanmaktadır? So-
rularının cevaplarını bulmak bu araştırmanın amaçları 
arasında yer almaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

ORTAÖĞRETİMİN TOPLUMSAL DEĞİŞİMİ, 
TEMEL LİSE ÖRNEĞİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

OSMANLICA MEZAR TAŞLARININ OKUNMASI VE 
GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ BİR 

TEKNO TARİH ÇALIŞMASI

Danışman Öğretmen
Mustafa ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren aybüke Demiral 10-D
fatmanur yılDız 10-D

Hazırlayan Öğrenciler
Sena akGüN 11-a
muhammet ibrahim kulaÇOĞlu 11-a

Özellikle dershanelerin kaldırılması ile birlikte var 
olan dershanelerin büyük bölümü temel lise adı altında 
yeniden yapılandırıldı. Yapılan çalışma temel lise üze-
rinden ortaöğretimin değişim sürecine odaklanmaktır. 
Bu çalışma grubu olarak hem temel liselerde hem de 
diğer ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler çalış-
maya dahil edilmiştir.

Bu çalışmayla tarihi tabularımız olan mezar taşların-
da verilen mesajların orijinal halinin günümüz nesilleri 
tarafından anlaşılmasını sağlamak, mezar taşlarındaki 
nasihatleri günümüz Türkçesine çevirerek ortaya koy-
mak ve tarihin akışı içinde bu mezar taşlarının kaybolup 
gitmesini önlemek amacıyla mezar taşlarının dijital orta-
ma aktarılmasını sağlamak, toplumu bu konuda bilinç-
lendirmek amaçlanmıştır.

Bu örnek çalışmayla mezar taşları ile ilgili her tür-
lü veriyi sanal ortamda oluşturulacak internet siteleri ile 
bağlantılı olan programlar oluşturarak(QR CODE prog-
ramları gibi) mezarlıklar hakkında kamuoyunun bilgilen-
dirmek hedeflenmiştir
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

ÖLÜMÜN ESTETİK HALİ

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MİSAFİR-
PERVERLİK TUTUMLARI

Danışman Öğretmen
Mesut TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
muhammet enes karlıDaĞ 10-b
ayşe burçak kaya 10-b

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan ali aliŞ 10-C
bilal faruk erbay 10-C

Bu çalışmayla eserlerinde intihar temasını işleyen 
ve kendisi de intihar etmiş edebiyatçıların, intihar se-
beplerini araştırmak ve eserlerinde buna dair izler bul-
mak amaçlanmıştır. Literatür taraması yapıldıktan sonra 
bu yazarların eserleri intiharlarına dair izleri tespit etmek 
amacıyla karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Çalışma sonucunda incelenen yazarlar ve eserleri 
yazarların içinde oldukları psikolojiyi, yaşadıkları çevreyi 
ve dönemi, etkilendikleri akımları, şahısları ve hadiseleri 
eserlerine aktardıkları sunucuna varılmıştır. 

Orta Asya’da kağanların babalık hakkı olarak al-
gıladığı, Selçuklu’da ise Ahilerin birbirleriyle yarıştığı, 
Osmanlı’da ise hükümdarın ve devletin görev olarak 
algıladığı misafirperverlik algısı ile günümüzdeki misa-
firperverlik algısını kıyaslamak ve misafirperverlik ko-
nusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır.

Milletimizin kişilik taşlarından biri olan misafirperver-
lik atasözü, deyim, şarkılara, romanlarımıza, beyaz per-
deye, şiirlere ve Avrupalı seyyahların kitaplarına konu 
olmuştur. Fakat günümüzde baktığımızda artık misa-
firperverliğin geçmişe nispetle daha az yaşatılması ve 
eğitim, cinsiyet farkı gibi farklılıkların günümüz insanının 
misafirperverlik algısında farklılıklara sebep olmuştur. 
Geçmişteki misafirperverliğin devam ettirilebilirliği geç-
miş kültürümüzün yaşatılması ve değerlerin gelecek ku-
şaklar aktarılması açısından son derece önemlidir

    Günümüzde kentleşme ile birbirine yabancılaşma-
ya başlayan, değer aktarımı zayıflayan toplumumuzda 
misafirperverlik geçmişle geleceğin köprüsü olacaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Bilgehan KURUOĞLU

TONYA’NIN YUVASI “FOL DERESİ”

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

TRABZON ORTAHİSAR ÇEŞMELERİNİN ESTETİK KAY-
BININ İNCELENMESİ VE YENİDEN İHYASI MESELESİ

Danışman Öğretmen
Mustafa ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
Nilgün akDOĞaN 10-C
vildan SOlmaz 10-C

Hazırlayan Öğrenciler
murathan akSOy 10-a
Polat Can HaCıaliOĞlu 10-a

Araştırmamızın esas amacı, Fol Deresi’nin doğal 
ve beşeri çevre faktörlerini analiz ve sentez ederek, 
araştırma sahasının ekonomik ve sosyal bakımdan 
geri kalışına neden olan faktörleri ortaya çıkarmaktır. 
Bu amaca ek olarak, çevrenin potansiyel kaynaklarının 
kısaca tanıtımının yapılmasıdır. Bir yörenin tanıtılması; 
coğrafi konumu, doğal zenginlikleri, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yapısıyla diğer coğrafi özelliklerinin gözler 
önüne serilmesidir.  Aynı zamanda araştırmamızda yö-
redeki yaygın mezra tiplerine de yer verdik. Sonuç ola-
rak; Güney-kuzey yönünde akış gösteren Fol deresinin 
olumsuz doğal çevre şartlarının ekonomik faaliyetleri 
sınırlandırması nedeniyle yavaş gelişen ve az değişen 
yörenin iklim yapısı ve beşeri hayata etkilerinin araştı-
rılmasıdır.

Osmanlı Devleti halkın refah seviyesini arttırmak 
ve ihtiyaçlarını karşılamak için çeşme yapımına büyük 
önem vermiştir. Osmanlı zamanında yapılan çeşmeler-
de estetik özellikler ön plandayken günümüzde inşa edi-
len çeşmelerde estetikten söz edilememektedir. Bunun 
nedeni; su sıkıntısının olmaması, çeşmeleri inşa eden-
lerin yeterli mimari ve kültürel eğitime vakıf olmaması, 
yerel yönetimlerin Gereken Önemi vermemesi, yanlış 
imar faaliyetleri, halkın kültürel değerler gereken önemi 
vermemesi, mimari yapı üretiminde seri üretime, geçil-
mesi, yapılan yanlış restorasyonlar şeklinde sıralanabi-
lir. 

Biz de bu çalışmamızda yaptığımız araştırmalar ve 
konunun ehli insanlarla yaptığımız görüşmeler netice-
sinde bu estetik kaybına değindik. Bu estetik kaybına 
karşı halkın bilincini arttırmak için çeşitli çalışmalar yap-
tık. Çeşmeler ve bunlar gibi diğer tarihi eserlerin korun-
ması ve kaybettiği estetiğin geri kazandırılması gerektiği 
sonucuna ulaştık ve bu hususta ilgili mercilere önemli 
görevler düştüğünü saptadık. 
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Derya BALCI

ZİHİN KONTROL YÖNTEMİYLE AKADEMİK 
BAŞARIYI ARTIRABİLİR MİYİZ?

OrtaHiSar SOSyal bilimler liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
Duygu malkOÇ 10-C
Dilara baykaN 10-C

Bu araştırmada 25.kare tekniğinin; bu tekniğin uygu-
landığı ve uygulanmadığı sınavlarda öğrencilerin üze-
rindeki kaygısını gidermede etkisinin ne kadar olduğu, 
25.kare tekniği cinsiyet değişikliğine göre fark oluşturup 
oluşturmadığı, 25.Kare tekniğinin etkisi uygulandığı der-
sin sözel veya sayısal olmasına bağlı olup olmadığının 
bulunması amaçlanmıştır.
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ŞAlPAZARI AYten YIlmAZ mesleki ve 
teknik AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

BİTKİLERİN BÜYÜMELERİNE FARKLI GÜNEŞ 
IŞINLARININ ETKİSİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

DOĞAL DİŞ MACUNU

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Gökçe SaĞlam  10/a

Hazırlayan Öğrenciler
Şule altıNtaŞ aleyna karaDeNiz
fatma bulaN

Plastik kutulara pamuk içerisinde 4 plastik kutuya fa-
sulyeler diktik. Bu fasulyelerin birini mavi, birini kırmızı, 
birini yeşil ve diğerini de direk güneş ışığıyla büyüttük. 
Kutuların dışlarını renkli jelatinlerle sardık. En büyük kır-
mızı sonra mavi sonra yeşil en sonda direk güneş ışı-
ğıyla olan büyüdü.

İnsanların ağız temizliklerini yaparken kimyasal 
maddeler kullanılmasını engelleyerek kimyasal madde 
kullanımını azaltmaktadır. Dişleri güzel beyazlatıyor. 
Yani kimyasal maddelerden azda olsa kurtulmuş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

EKMEĞİN KÜFLENMESİ ÖNLENİR Mİ?

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KOLAYI TANIYOR MUSUN ?

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zülfiye Gül bayram 10/C
emre kOÇak 10/C

Hazırlayan Öğrenciler
beyza GüDü 10/b

Ekmeğin küflenmesini önlemek için güneşi görme-
yen bir kap içinde saklanmalıdır. Kabın içi sirkeli su ile 
silinir, ekmek poşetin içine konur ve nemlenmesi için tuz 
eklenir. Ayrıca kuruyan ekmekte küflenmediği kanıtlan-
mıştır.

Kolanın insanlara olan zararları ve yararları hakkın-
da araştırmalar yaptık. Projemizin amacı kolanın zarar-
larını insanlara göstermek, vücudumuza etkilerini anlat-
mak. Sonuç olarak da yaptığımız deneyle projeyi daha 
çekici hale getirdik. Kemiği 3 hafta kolanın içinde tuttuk 
ve kemik çürümeye başladı. Bu da insanların dikkati-
ni çekti Kolanın zararları olduğu gibi yararları olduğunu 
öğrendik.



260

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

TEKNOLOJİK ENERJİ PİRAMİDİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BİR KAHVE TELVESİNİN BU KADAR YARARI 
OLABİLİR Mİ?

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ertuğrul PiltaN  Oğuzhan Öztürk
taner arSlaN

Hazırlayan Öğrenciler
Damla zeytiN 10/b

Dikkat çekiciliği ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için 
ışıkla desteklenmiş ve görsel olarak geliştirilmiş modern 
bir piramit tasarladık.

Günümüzde özellikle gençlerin önemli bir sorun ha-
line gelen sivilcelerin azalmasını sağlamak. Yüzlerinde 
oluşan lekelerin giderilmesini sağlamak. Projenin sonu-
cunda gençlerin daha az sivilceli bir yüze sahip olmaları 
sağlanmıştır. Sivilcelerin yanı sıra cilt hem parlak hem 
de yumuşak bir görünüme sahip olmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

KÖPÜK KÖPÜK TEMİZLİK

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ OLAN BİTKİLER

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Doğa erDem 10/b

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal zeNbil 10/b      vildan SaĞlam 10/b
tolgahan DuraN 10/b      Orhan terzi 10/b

İnsanların doğal ürüne olan ilgisi daha fazla olması 
için hazırlanmış bir üründür. Geçmişte kül temizlik mal-
zemesi olarak çok fazla tercih ediliyordu. Bende bundan 
yola çıkarak böyle bir çalışma yaptım. En önemli amaç 
insanların doğal ürünlerden kullandığı birer malzeme 
yapmaktı.

İlk olarak proje amacımızı belirledik. Amacımız ağ-
rılarımızı ilaç yöntemiyle değilde, doğal yollarla çözüm 
bulmak. Araştırmamızı yaptık. Birçok bitki bulduk. Bun-
ları temin hale getirdik ve posterimizi yaptık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HÜLYA ÜNSAL

USTA YAZARLARIN SANAT SERÜVENİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KARBON DÖNGÜSÜ

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ebru kOz  10-a
Hülya karakOÇ 9-a

Hazırlayan Öğrenciler
ayşe bayram 10/C
melisa Çakmak 10/C

AMAÇ: EDEBİYATTA ÇOK ESKİDEN BERİ BULU-
NAN TERİMLERİ BİR OYUNLA ÖĞRETMEK. BÖYLE-
CE TARİH VE EDEBİYAT İLİŞKİSİNİ E KOLAYCA AN-
LAMIŞ OLDUK. ÇARKIFELEK YAPMAMIZDAKİ AMAÇ 
SORULARI KAPATARAK STANDLARI GEZEN KİŞİLE-
RE SORDUĞUMUZ SORULARDAN KAÇINDAN PUAN 
ALIP KAÇINDAN ALAMADIĞINI DEĞERLENDİRMEK-
Tİ. OYUNU, GELEN KİŞİLERİN ÇOĞU ZEVKLİ BUL-
DU. AYRICA BU OYUN SAYESİNDE HANGİ KONU-
LARIN ÜZERİNDE DAHA FAZLA ÇALIŞILACAĞI İLE 
İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK.

AMAÇ: Maket üzerinde gösterim yaparak insanlara 
daha fazla bilgi vermek. Çevresinde neler olduğunu na-
sıl bir döngü içerisinde olduğumuzu göstermek.

SONUÇ: Maket üzerinde yaparak hem kendimize 
hemde insanlara daha iyi tanıttık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

ŞİFALI BİTKİ ISIRGAN OTU

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BİTPORTER

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Pelin ÇiÇek 10/b
melike Gülay 10/b
zehra Nur uSta 10/b

Hazırlayan Öğrenciler
yunus emre aktaŞ 9/a
eray ÇiliNGir 9/a

Amaç: Isırgan otunun hangi hastalıklara iyi geldiğini 
öğrenmek ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi 
sahibi olmak.

Sonuç: Isırgan otunun hastalıklara iyi geldiği ve nasıl 
kullanılması gerektiği öğrenildi.

Ön tarafta bulunan iki kol var, bu kolların sağ tarafın-
daki kolu toprağı kazarken, sol tarafındaki de toprağa di-
kiyor. Aynı zamanda arka tarafta bulunan bir su deposu 
var. Bunu yapmaktaki amacımız insanların tarıma olan 
ilgilerini artırmaktır. Sonuçta insanlar tarımla daha çok 
ilgilenmeye başlarlar. Tarıma eğlence ve kolaylık sağlar.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

TEMİZER

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞALPAZARI’NDAKİ ŞİFALI BİTKİLER

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
yusuf Süer 9/a

Hazırlayan Öğrenciler
yeşim Dilli 9/a

Derenin denize bağlandığı yere büyük bir file koyula-
cak. Suyun getirdiği çöpler bu büyük filede toplanacak. 
Filede biriken çöpler mekanizma sayesinde boşaltıla-
cak. Bu sayede denizler biraz olsun temiz kalacak.

Günümüzde insanların hastalanıp fabrika ilaçlarını 
kullanmasıyla hem yararlı hem de zararlarını alıyorlar 
vücutlarına. İlaçları kullanmak yerine doğal ilaç olan bit-
kileri kullanılması hedefleniyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

ÇÖP DEĞİRMENİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ORMAN KURTARICI

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Gülseven tOSuN 9/a

Hazırlayan Öğrenciler
enes kılıÇ 9/a
miraç kayra küÇük 9/a

Çevreyi temizlemek için yapılmıştır.Güneş enerjisi 
ile çalışıyor. Kolları insanın ulaşamayacağı ve ya zarar 
görebileceği yerdeki çöpleri topluyor. Kenarında ve or-
tasında ki süpürgelerin ve büyük süpürgenin topladığı 
çöpler, araba içinde geri dönüştürülüyor. Bunlar arka 
taraftan alınıyor.

Orman yangınlarını daha aza indirebilmek için bu 
projeyi yaptık. Amacımız ormanın içinde herhangi bir 
yerde yangın çıktığında en kısa sürede yangını söndür-
mektir. Projemizde yangın söndürme sensörleri ve fıski-
ye bulunmaktadır. Yangın çıktığında sensörler fıskiyeleri 
devreye sokar ve yangın söndürülmeye çalışılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

DOĞAL BOYA

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KÜÇÜKAY

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
muhammet kaHramaN 10/a
fatih ayDıN 10/a
Şükrü tONk 10/a

Hazırlayan Öğrenciler
ezgi ayDıN 10/a
Saadet ayDıN 10/a
Seval küÇük 10/a

Doğal boya yapmakdaki amaç boyadaki kimyasal-
dan arındırarak insanların daha az hastalıklara  yaka-
lanmasını sağlamak. Projemizi doğada boya olarakta 
kullanılan bitkilerden topladık. Bunlara örnek; böğürt-
len, Kızılağaç, ve üzümü topladıktan sonra kaynatılır. 
Kaynadıktan sonra bitkiler sudan arındırılır. Çıkan suyu 
boya olarak kullanırız. Kimyasal boyalardan hiçbir farkı 
yoktur. Rahatça kullanabilirsiniz. Hiçbir yan etkisi yoktur. 
Güle güle kullanın.

Konu: Bitkilerden deterjan yapımı.
Amaç: Bitkilerden sağlıklı deterjan yapmak.
Sonuç: Ev temizlik ürünlerine alerjisi olan insanla-

rın doğal şeye alerjisi çok olmadığından böyle bir ödev 
yaptık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

ALEO VERA JEL

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞALPAZARINDA YETİŞEN BİTKİ TÜRLERİ

Danışman Öğretmen
Serdar YADİGAROĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
mahmut avar 10/a

Hazırlayan Öğrenciler
fatmanur bektaŞ 9/C

Bu projedeki amaç, ülkemizde önemli olarak genç 
kişilerde görülen sivilce sorununu yok etmek, güzel bir 
dış görünüm sağlamak. Bunu düşünerek sivilce jeli yap-
tım.

Projenin Tanıtımı: Projemde Şalpazarında yetişen 
bitki türlerini bir poster yapıp, tanıttım. Projenin kendi 
bölgemdeki bazı bitki türlerini bulup onları bir poşet torba 
sayesinde tek tek paketleyerek birleştirdim. Yaptığım bu 
paketleme işleminden sonra onları alt alta zımbaladım. 
Poşet paketlerin üzerine bitkilerin isimlerini yapıştırdım. 
Kendi isimlerinin Latincelerini bulup onları yapıştırmayı-
da ihmal etmedim. Bu proje sayesinde hem kendimizinn 
hemde başkalarının bilgi kültürünün gelişmesini hedef-
ledim. Şalpazarını tanıyıp, öğrenmek isteyen kişiler için 
ödevim dikkat çekici oldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

BESİNLERLERİN  ALZHEİMER İLE İLİŞKİSİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KÖK HÜCRE İLE SAÇ EKİMİ

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
Gülizar kaya
elif kara

Hazırlayan Öğrenciler
beyza GüDü

Alzheimer hastalığına yol açan besinler var mıdır? 
Var ise hangi besinlerdir? bunları projemde araştırdım.
Sonuç olarak özellikle bu hastalığa yol açan besin gru-
bunun olmadığını ancak zihni genç tutan bazı besinlerin 
olduğunu öğrendim. Bunlar;Ceviz, ananas, siyah-yeşil 
çay, nar, yoğurt limon

Bu projede kök hücrelerin yeni saç oluşumunda et-
kisini saptamaktı. Yaptığım araştırmalar neticesinde; 
kök hücrelerin vücudun onarımında görev aldığını, eriş-
kin dokuları yenileyebilme yetisine sahip olduğunu saç 
ekiminde de  diğer metotlara göre daha etkili olduğunu 
öğrendim.



269

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

NE DEMEK EKSİK BEYİN?

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KULAKLIKLA MÜZİK DİNLERKEN 
SAĞIR OLMAYIN!

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
NazlıCaN bazlıCı
büŞra Cirit

Hazırlayan Öğrenciler
GÖzDe Cumur

Bu projede amacım beynin bazı bölümleri olmadan 
insan yaşayabilir mi?Beyninin yarısı ameliyatla alınan 
ve beyinciği alınan insanların sorunsuz hayatlarına de-
vam ettiğini öğrendim.

Bu projede amacım yüksek frekansta sese maruz 
kalmak işitme kayıplarına sebep olup olmadığını araştır-
maktı.Bu araştırmam sonucunda 80 desibelin üzerinde-
ki seslerin iç kulaktan geçerken alıcı hücrelerin ölümüne 
neden olduğunu bu sebeple ilerleyen zamanda sağırlık 
tehlikesi ile baş başa kalınabileceğini öğrendim
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

LOTUS DOĞUMA NE DERSİN?

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KOT BEYAZLATMA HAYAT KARATMA

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe bayram
Hale tatlıCı

Hazırlayan Öğrenciler
beyza GüDü

Bu projede amacım lotus doğumun neden Hindis-
tan’da yaygın olarak uygulanıp ülkemizde uygulanmadı-
ğını araştırmak  ve lotus doğumun yararlarını ve zarar-
larını tespit etmekti. Lotus doğum ile doğan bebeklerin 
dünyaya daha hızlı adapte olduğunu, ilerleyen dönem-
de metabolizmalarının daha hızlı çalıştığını, diş çıkarma 
dönemlerinin daha kısa olduğunu öğrendim.Ülkemizde 
bu konuda uzman doktor bulunmaması ve bakımının 
zor olması sebebiyle uygulanmamaktadır.

Bu projede amacım kot beyazlatma işinde çalışan 
işçilerin akciğer hastalığına yakalanma durumlarını 
araştırmaktı. yaptığım araştırmalar sonucunda bu işte 
çalışan işçilerde silika adı verilen maddenin uzun süre 
solunmasından dolayı silikozis hastalığına yakalandık-
larını öğrendim.



271

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

DOĞAL ZAYIFLAMA İLACI

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ÇALIŞANIN DERDİ MİDE HASTALIKLARI

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
fatiH ayDıN  emre GüNDOĞDu 
muHammeD kaHramaN

Hazırlayan Öğrenciler
berk kubilay terzi
HaNDaN GüDük

Bu projede amacım doğal yöntemlerle sağlıklı zayıf-
lamak için alternatif bir içecek elde etmek. Çörek otu, 
maydanoz, kekik ve su kullanarak hazırladığım içeceğin 
spor ve uygun besinlerle desteklendiğinde zayıflamayı 
sağladığını tespit ettim. Birkaç kişide uygulayıp olumlu 
sonuçlar elde ettim.

Bu projede amacım çalışma hayatı ile mide hastalık-
ları arasında ilişki olup olmadığını saptamak. Yaptığım 
araştırmalar neticesinde; uzun süreli, stresli, yorucu, 
mola vermeden saatlerce süren çalışmalar sebebiyle 
midemizin aşırı asit salgıladığını ve bunun neticesinde 
gastrit gibi mide hastalıklarının oluşabileceğini öğren-
dim.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra YILMAZ

AMAN TANRIM UYUMAMAK MI?

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ÇAREP

Danışman Öğretmen
EBRU ŞENOL

Hazırlayan Öğrenciler
PeliN ÇiÇek
Gizem SOylu

Hazırlayan Öğrenciler
emre ülGeN 9-a

Bu projede amacım uyumadan insanın yaşayıp ya-
şayamayacağını araştırmaktı.Uykusuzluğun beyin ça-
lışmasını ciddi ölçüde etkilemektedir. Yaptığım araştır-
malar sonucu insomnia(uyuyamama hastalığı) hastalığı 
sonucu uzun yıllardır uyuyamayan insanların olduğunu 
öğrendim.

ÇOCUKLARIN MATEMATİĞİ SEVMESİ VE İLGİSİ-
Nİ ÇEKMESİ İÇİN ÇARPIM TABLOSUNU ŞARKI HALİ-
NE GETİRDİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EBRU ŞENOL

MATEMATİĞİ SEVDİREN TOMBALA

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞEHİR BULMACASI

Danışman Öğretmen
EBRU ŞENOL

Hazırlayan Öğrenciler
maHmut avar
fatiH ayDıN 10-a

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma ÖztOPrak
feyza ÖztOPrak 10-a

ÜLKEMİZDE MATEMATİK DERSİNE OLAN İL-
GİSİZLİĞİN SEBEBİNİ ARAŞTIRDIĞIMIZDA İŞLEM 
YETENEĞİMİZİN OLMAMASINDAN KAYNAKLI OL-
DUĞUNU GÖRDÜK. BİZ DE TOMBALADAKİ RAKAM-
LARI KULLANARAK OYUN ŞEKLİNDE İŞLEM YETE-
NEĞİMİZİ GELİŞTİRMİŞ OLDUK.

AMAÇ: ANALİTİK DÜZLEMİ HARİTA OYUNU SA-
YESİNDE AKILDA TUTMAK.

KONU: ANALİTİK DÜZLEMDE HARİTAYI İLLER 
SAYESİNDE GÖSTERME.

SONUÇ: HARİTA OYUNU İLE ANALİTİK DÜZLEMİ 
KAVRAMADAKOLAYLIK SAĞLANDI. ANALİTİK DÜZ-
LEM DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİLDİ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EBRU ŞENOL

GEOMETRİK TAHTA

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KARADENİZ MANİLERİ

Danışman Öğretmen
HÜLYA ÜNSAL

Hazırlayan Öğrenciler
HaNDaN GüDük
Şule altıNtaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
kerim kara  aleyNa karaNiS 
SılaNur GemiCiOĞlu

GEOMETRİK ŞEKİLLERİN DAHA SOMUT ŞEKİL-
DE GÖSTERİLMESİ İÇİN BÖYLE BİR TAHTA YAPTIK.
AYRICA ALAN HESAPLAMASINI GÖRSELLEŞTİRMİŞ 
OLDUK.

KARADENİZ MANİLERİ VE ANLAMLARI İLE BİR 
OYUN HAZIRLADIK. MANTIĞI TOMBALA OYUNUNA 
BENZER. BÜYÜK KARTLARDA O MANİLERİN AN-
LAMLARI, KÜÇÜK KARTLARDA İSE MANİLER YA-
ZAR. ANLAMLARI VE MANİLERİ EŞLEŞTİREN OYU-
NU KAZANIR. BU OYUN SONUCU HEM EĞLENİP 
HEM DE KARADENİZ İNSANLARININ ÖZELLİKLERİ-
Nİ VB. ÖĞRENİRİZ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EBRU ŞENOL

BİRİM ÇEMBER

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

MFA DOĞAL TOPUK KREMİ

Danışman Öğretmen
Seher Toz

Hazırlayan Öğrenciler
eDa GüNal

Hazırlayan Öğrenciler
fatih aydın  Şükrü tonk
emre Gündoğdu muhammet  kahraman

BİRİM ÇEMBERİ DAHA İYİ KAVRAMAK AMAÇ-
LANDI. TRİGONOMETRİK ORANLARI BİRİM ÇEM-
BER SAYESİNDE SOMUTLAŞTIRDIK VE DAHA İYİ 
ANLAŞILMASINI SAĞLADIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Seher Toz

ÇEK TOPLA

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OUR PHARMACY

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
ezgi aydın
Şule altıntaş

Hazırlayan Öğrenciler
melike Gülay betül Özlem yamak
kubilay terzi

KONU: Hastanın çarşafını kolay bir şekilde değiş-
tirmek.

AMAÇ: Hastanın canını yakmadan çarşafını değiş-
tirip temizlemek.

SONUÇ: Hastaya zarar vermeden ve çalışan kişinin 
zamandan kazanmasını sağladı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

BLACK SEA JOKES

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

THE PAST & THE FUTURE

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
aleyNa karaDeNiz  HaNDaN GüDük
fatma bulaN

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal zeNbil
vilDaN SaĞlam

Karadeniz kültürünü ve mizahını dünyaya tanıtmak 
ve Nasreddin Hoca fıkraları gibi Karadeniz fıkralarını da 
farklı ülkelerde tanınır hale getirmek.

Okul gazetemizi farklı bir dil kullanarak okulumuzu 
daha eğlenceli ve yüksek görsellikle insanlara tanıtmak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

LİFE IN ŞALPAZARI

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

TURİST-SHİRT

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
miNe Özata
maHmut avar

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkÇe SaĞlam
burak yaSiN yılmaz

Şalpazarı ilçesinin yöresel bitkisi olan ısırgan otunu 
ve faydalarını yabancı turistlere tanıtmak. İlçemizin yö-
resel kıyafeti, nasıl giyildiği, nereden ve nasıl satın alı-
nabileceği hakkında bilgi vermek.

Yabancı dil bilmeyen ve konuşma engeli olan insan-
ların yurtdışına gittiklerinde acil ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmeleri amacıyla kullanabilecekleri bir ürün meydana 
getirmek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GİZEM GÖKTÜRK

wHERE AM I?

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

EVCİL HAYVAN BAKMAK KALP HASTALIKLARI 
RİSKİNİ AZALTIYOR MU?

Danışman Öğretmen
ESRA YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
zeHraNur uSta
eDa GüNal

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal zeNbil  10-b

Yer- yön tarif etme konusunun Şalpazarı ilçesinin 
maketini kullanarak kolay ve kalıcı bir şekilde öğrenile-
bilmesini sağlamak.

AMAÇ:Evcil hayvan bakmanın insan üzerindeki etki-
sini kalbimizi ele alarak araştırmak

ÖZET: Evcil hayvanları araştırdım ve insan üzerinde 
en çok etki yapan köpeği buldum. Konumu daha çok 
araştırdım eve görselleştirdim 

SONUÇ: Sonuç olarak evcil hayvan bakmak kalp 
hastalıkları riskini bilimsel araştırmalara göre azaltıyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HÜLYA ÜNSAL

HALKTAN SEÇMELER

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

YENİDOĞAN BEBEĞİN FİZYOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ

Danışman Öğretmen
Seher Toz

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem SOylu   meliSa Çakmak
kıymet berNa kural

Hazırlayan Öğrenciler
raNa eNzel ÇOlak     11-a

GÜNÜMÜZDE İNSANLAR TANINMIŞ ŞAİRLERİN 
ŞİİRLERİNİ OKUYOR, BUNUN YANINDA HALK OZAN-
LARININ DA ŞİİRLERİNİN OKUNMASI GEREKTİĞİNİ 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ İÇİN BU DEFTERİ HAZIRLADIK

19-49 YAS ARASI BAYANLARIN YENİDOĞAN BE-
BEK HAKKINDA NELER BİLDİKLERİ.BU PROJEDE 
YAPILAN YANLIŞLARIN ASLINDA BEBEĞE NE KA-
DAR ZARAR VERDİĞİ. ANNELERİN ÇOCUKLARININ 
YARARLARINI DÜŞÜNURKEN ASLINDA YAPTIĞI 
ÇOĞU ŞEYİN YANLIŞ OLMASI. 100 ANNE VE ANNE 
ADAYLARIYLA BIR ANKET YAPTIK VE BU ANKET SO-
NUCUNDA ANNELERİN YARDIMIYLA BİLGİ DERECE-
LERİNİ ÖLCÜK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEHER TOZ

SİHİRLİ PİJAMA

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ÇANAKKALE  1915

Danışman Öğretmen
TURGAY MANDIRALI

Hazırlayan Öğrenciler
merve arS 11/a
 ayDaNur GariPOĞlu 11/a

Hazırlayan Öğrenciler
eda GüNal     10-C
zehra Nur uSta    10-b

HASTALARA İNVAZİV İŞLEMLERİN DAHA KOLAY 
YAPILMASI VE HASTA MAHREMİYETİNİ KORUMAK. 
SAĞLIK PERSONELİNE YARDIMCI OLMAK.PROJE-
MİZ HAYATA GEÇERSE İNSANLARA FAYDALI OLABİ-
LECEĞİMİZİ UMUYORUZ

KONU: Çanakkale Savaşlarındaki birlik, beraberlik, 
kardeşlik duygusu 

AMAÇ: Çanakkale Savaşlarında yaşanan kahra-
manlık hikayelerine neden olan asıl kuvvetin dönemin 
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan farklı etnik 
kökenli insanların Osmanlı toprak bütünlüğü için tek yü-
rek olarak savaştıklarını ve beraberce şehit olduklarını 
ortaya koymak. Böylece günümüzde ortaya çıkarılmaya 
çalışılan etnik sorunların arkasında yatan hesaplara dik-
kat çekmek    

SONUÇ: Bugün ülkemiz sınırları içerisinde olsun 
olmasın, etnik kökeni, dili, dini ve kültürü farklı olan in-
sanların tek bir amaç için kenetlendiklerinde dünyanın 
süper kuvvetlerine karşı nasıl karşı konulacağını ortaya 
koyduk. Günümüzdeki siyasi ve sosyal sorunlara karşı 
bakış açısı kazandırdık.  
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TURGAY MANDIRALI

OSMANLI GEMİLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

OSMANLI PADİŞAHLARININ BİLİNMEYENLERİ

Danışman Öğretmen
TURGAY MANDIRALI

Hazırlayan Öğrenciler
Şule altıNtaŞ     10/b
Handan GüDük     10/b

Hazırlayan Öğrenciler
mahmut avar     10-a
Gizem SOylu     10-C

KONU: Osmanlı Devleti’ne ait Gemilerin zaman içe-
risindeki gelişimi 

AMAÇ: Ders kitaplarımızda yoğun olarak değinilen 
siyasi gelişmelerin yanında Osmanlı Devleti’nde deniz-
cilik ve gemi yapımı alanına dikkat çekerek,  tarihi kara-
larda geçen bir milletin denizcilik ve denizcilik teknoloji-
lerinde de büyük bir başarı gösterdiğini ortaya koymak.

SONUÇ: Tarih dersleri konularındaki yoğun siyasi ve 
askeri olayların yanında tarihimizin farklı alanlarda da 
gelişme gösterdiğini ortaya koyarak öğrencilerin tarihin 
sadece savaş ve antlaşmalardan ibaret olmadığını bir 
nebze olsun gösterdik. 

KONU: Osmanlı Padişahlarının ön plana çıkmamış, 
gizli kalmış özellikleri 

AMAÇ: Savaş alanlarındaki başarı ya da başarısız-
lıkları ile tanınan Osmanlı padişahlarının sadece birer 
savaş makinesi olmadıklarını, insani bir takım özellikle-
rinin bulunduğunu ortaya koymak   

SONUÇ: Tarihimize mal olmuş padişahlarımızın in-
sani ve bilinmeyen özelliklerine dikkat çekildi. Hüküm-
darlarımızın siyasi ve askeri kişiliklerinin yanında farklı 
meziyetlere sahip kişiler oldukları konusunda farkındalık 
yaratıldı. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TURGAY MANDIRALI

FETİH 1453

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BİOSCHOOL

Danışman Öğretmen
TURGAY MANDIRALI

Hazırlayan Öğrenciler
Hale tatlı     10-C

Hazırlayan Öğrenciler
burak yasin yılmaz    10/a
mustafa mert iNCe     10/a

KONU: İstanbul’un Fethi

AMAÇ: İstanbul’un Fethi’nin 3 boyutlu bir şekilde 
göz önüne sererek, Türk ve Dünya tarihi açısından çok 
önemli sonuçları olan İstanbul’un Fethi’nin daha kolay 
öğrenilmesini ve kavranmasını sağlamak.   

SONUÇ:  Fetih öncesinde ve sırasında yaşanan 
gelişmeler, hazırlanan üç boyutlu görsel sayesinde öğ-
rencilere daha kolay anlatılabildi. Böylece konunun an-
laşılması, kavranması ve değerlendirme yapılması ko-
laylaşmış oldu. Tüm bu kazanımlar için zaman tasarrufu 
yapıldı. 

KONU: Okul içi ve bahçesinden elde edilecek orga-
nik her türlü atıkların geri dönüşümü 

AMAÇ: Okul içerisinde atıl duruma gelen kağıt ve 
kartonlar ile okul bahçesinde ortaya çıkan yeşil ve kuru 
organik atıklardan kompost üretmek, üretilen kompost 
ile okul içerisindeki ve bahçesindeki bitki ve ağaçların 
ihtiyaç duydukları besin maddelerini tedarik etmek. 
Öğrencilerde organik maddelere karşı bilinç yaratmak.  
Çevre ve okul bilinci oluşturmak.  

SONUÇ:  Daha önce sadece birer çöp olarak nite-
lendirilen bir çok atığın aslında çöp olmadıkları konu-
sunda farkındalık yarattık. Ürettiğimiz kompostun bitki 
biyokimyası için ne derece faydalı olduğunu ortaya koy-
duk.  Organik maddelerin uygun şartlar sağlandığında 
tekrar hayat bulacağı bilinci oluşturduk. Okul atıklarını 
faydalı bir şekle dönüştürmenin mutluluğunu yaşattık. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SİNAN METİN

EVDEKİ TEMİZLİK KİMYASI ÇEVRE ETKİLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

AKILLI-IŞIKLI PERİYODİK CETVEL

Danışman Öğretmen
SİNAN METİN

Hazırlayan Öğrenciler
eDa GüNal - 10 C
zeHraNur uSta – 10b

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma ÖztOPrak – 10 a
feyza ÖztOPrak – 10 a

AMAÇ: Evde kullanılan temizlik maddelerinin çevre-
ye etkilerinin incelenmesi.

ÖZET:  İki tane aynı renk ve aynı boy menekşe aldık. 
Aynı iki saksıya, aynı toprak türü ile diktik ve aynı orta-
ma koyduk. Birini normal su ile sularken; diğerini evde 
kullandığımız kimyasal maddeleri karıştırıp güvenlik 
tedbirleri ile depoladığımız karışım ile suladık. Zamanla 
kimyasal madde ile suladığımız menekşede renk değişi-
mi ve yaprakların ölmesini gözlemledik. Olayları haftalık 
gözlemleyerek kayıt altına aldık.

SONUÇ: Deterjan gibi sentetik temizleyiciler yerine 
sabun gibi doğal temizleyiciler yaygın kullanılmalı. Kim-
yasallar için atık kapları bulundurulmalı, evlerde yoğun 
derişimli (konsantre) kimyasallar ve çok çeşitli temizlik 
maddeleri kullanılmamalıdır. Ayrıca kişisel güvenlik ve 
eldiven gibi araçlar ile temizlik maddeleri kullanılmalı, 
gözlük ve maske takılmalıdır. Tuz ruhu ve çamaşır suları 
karıştırılmamalı, bu tür kimyasallar teneffüs edilmemeli-
dir. Gelecekte yeşil ve yaşanılır doğa için sentetik 
ve konsantre temizlik ürünlerinden uzak durmalı, atıklar 
çevreye bırakılmamalıdır.

AMAÇ:Periyodik tablo ve elementleri eğlenceli şekil-
de öğrenmek, akılda kalıcılığı artırmak.

ÖZET:  Hazırlanan ışıklı-akıllı periyodik tablo okulda 
sürekli sergilenecek, öğrenciler boş zamanlarında eğ-
lenerek elementleri, özelliklerini ve kullanım alanlarını 
öğrenebilecekler. Bundan önce ezberci bir öğrenme 
yaklaşımı ve hemen unutulması bu projenin oluşmasın-
da bizlere yol gösterici oldu. Sergilenen proje oldukça 
ilgi çekti.

SONUÇ:  Öğrenciler konu ile ilgili bilgileri ezberle-
mek yerine deneme-yanılma yöntemiyle daha eğlenceli 
bir şekilde öğrenmiş birçok arkadaşımız bu uygulamaya 
katılmak istemiştir. Okul duvarında sergilemekle öğren-
ciler boş zamanlarında hayatımızda önemli bir yer tutan 
element ve sembollerini eğlenerek akılda tutmuşlardır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

KADIRGA VE SİS DAĞI YAYLASI

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ÖMÜR DEDİĞİN NEDİR Kİ ?

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma ÖztOPrak Sümeyya erSOy                  
feyza  ÖztOPrak

Hazırlayan Öğrenciler
merve Çalık   Şeyda kODalak      
Hilal albak 

Konu: Kadırga ve sis dağı yaylasını turizme katmak 
ve tanıtmak

Amaç: Kadırga ve sis dağını turistler tarafından ko-
lay anlaşılsın diye görsellerle zengişleştirdik bu sayede 
karadeniz yaylarını turistlere kolay anlaşılır hale getirdik

Sonuç: İnsanların daha fazla tanımasına neden ol-
duk

Konu: Barajların ömrü neden kısa?
Amaç: Barajların ömrünün kısa olması ve bu konuda 

ne yapılacağının araştırılması.
Sonuç: Barajların ömrü bitki örtüsünün olmadığın-

dan kısadır.Bu yüzden bitki örtüsü oluşturmalıyız.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

KLİMAKS TÜRLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

MESKENLER TİPLERİ

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ebru kOz   mavi Nur Gülay
Şükrü tONk 

Hazırlayan Öğrenciler
buğrahan iŞÇi            fatih ayDıN
muhammet kaHramaN      emre GüNDOĞDu 

Konu: Klimaks türleri                                                                                                                     
Amaç: Ülkemizde bulunan ağaç türlerinin hangi ik-

limlerde yetiştiği hakkında bilgi vermek
Sonuç: İnsanlar görsellerle beraber hangi ağaçların 

ne tür iklimlerde yetiştiği 
Hakkında bilgi sahibi oldu

Konu: Okulumuzdaki öğrencilere yerleşim tipleri 
hakkında daha kalıcı halde bilgi öğrenmelerini sağladık.

Amaç: Projemizin amacı ülkede yerleşim  türlerini 
görsel bir şekilde sunmaktır

Sonuç: Öğrencilerin aklında daha kalıcı olmasını 
sağladık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

BİYOMLARI YAKIYORUZ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

AKARSULARIMIZI KOLAYCA ÖĞRENİYORUZ

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Hava gül yılmaz  Gizem SOylu                
melisa Çakmak   Pelin ÇiÇek

Hazırlayan Öğrenciler
mahmut avar             10/a
Onurcan kara             10/a

Konu: Biyomlar
Amaç: Soyut olan kavramları somutlaştırarak öğren-

celere daha iyi akılda kalır bir şekilde öğretmek.

Konu: Dünyadaki belli başlı akarsuları göstererek 
hakkında kısaca bilgi vermek

Amaç: Akarsulara ışıklı ledlerle otantik görünüm ka-
tarak yerlerini ezber yapmadan 

öğretmeyi ve  hakkında kısa bilgiler vermeyi amaç-
ladık

Sonuç: Ezber yapmadan yerlerini göstererek hak-
kında kısa bilgiler öğretmiş olduk
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

VADİ TİPLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KARSTLAŞMANIN DOĞAYA ETKİSİ

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Serpil Civelek         10/a
mevlüt küÇükDemir       11/C

Hazırlayan Öğrenciler
beyza GüDü         10/b

Konu: Vadi tiplerinin 3 boyutlu maketi 
Amaç: Vadi tiplerini 3 boyutlu göstererek daha iyi 

kavramak 
Sonuç: Projenin görselliğinden yararlanarak konu-

nun daha iyi akılda kalıcılığı sağlandı.

Konu: Karstik oluşum şekillerinin 3 boyutlu gösterimi 
ve tanıtılması

Amaç: Karstik şekilleri doğaya etkisiyle ilgili bilgi ver-
mek

Sonuç: Karstik şekilleri şekille, maket halinde göste-
rerek öğrencilerde kalıcı  

sağlamak 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

GÖÇÜN MEKÂNSAL ETKİLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

NÜKLEER SANTRAL Mİ? NÜKLEER TESİS Mİ?

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
eda GüNal   elanur atalar
zehranur uSta 

Hazırlayan Öğrenciler
berk kubilay terzi                  10/b
Orhan terzi                              10/b

Konu: Göçün mekânsal etkileri
Amaç: İnsanlar üzerindeki etkileri ne onu öğrenmek 

için yaptık bu projeyi
Sonuç: Göçün insanlar üzerindeki etkilerini insanla-

ra anlattık

Konu: Nükleer santrallerin hayatımıza olumlu ve 
olumsuz etkileri

Amaç: Nükleer santrallerin Türkiye’de ve diğer ülke-
lerde kurulmasının faydalı mı 

Yoksa faydadan çok zararlı mı olacağını açıklamak
Sonuç: Hayatımızda nükleer santral olması hayatı-

mızda bir tehditle yaşamamız 
demektir. Nükleer santral değil de bitmeyen güneş, 

rüzgar, su gibi kaynaklarda bir enerji öğretmeye çalış-
malıyız.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

NÜFUS PİRAMİTLERİ

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

BOĞAZLAR VE KANALLAR

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Handan GüDük  aleyna karaDeNiz        
fatma bulaN

Hazırlayan Öğrenciler
Damla zeytiN  Gözde Cumur                    
Doğa erDem

Konu: Nüfus piramitlerini tanımak
Amaç: Ülkemizde ve Dünya’daki nüfus piramitlerinin 

özelliklerini ve haritadaki yerlerini öğrettik
Sonuç: Ülkemizdeki ve Dünya’daki nüfus piramitleri-

nin özelliklerini ve haritadaki yerlerini öğrettik

Konu: Boğazlar ve kanalları tanımak
Amaç: Dünya’da bulunmakta olan boğazlar ve ka-

nalları öğrenmek ve yerleri hakkında bilgi sahibi olmak 
Sonuç: Dünya’da bulunan boğazlar ve kanalların 

yerlerini öğrettik, 3 boyutlu ledlerle ışıklandırarak gös-
terdik



291

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

KAYAÇ KOLEKSİYONU

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

KÜL ŞEHRİ PAMPEİ

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Hava Nur kıraN        10/C
Özlem karaGül       10/C

Hazırlayan Öğrenciler
büşra Cirit  Nazlıcan bazlıCı  
Hayriye betül kOt Hale tatlı

Konu: Kayaçlar
Amaç: Ülkemizde bulunan kayaçları insanlara tanıt-

mak
Sonuç: Kayaçların ne işe yaradıklarını ve özellikleri-

ni bilmeyen kişilere kayaçları tanıttık

Konu: Sapkınlık, şişmanlık ve debdebe yaşayan ka-
vimin volkan patlaması sonucu helak olması

Amaç: Vezüv yanardağının patlayarak helak olan in-
sanları, öğrencilere tanıtmak

Sonuç:  Yanardağın ne için patladığını ve nerede ol-
duğunu öğrencilere öğrettik
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

DAĞLAR KABARIP RENKLERİNE AYRILDI

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

DÜNYA OLUŞUYOR ATMOSFER DÖNÜŞÜYOR

Danışman Öğretmen
Kaya TÜRKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
irem Nur ÖzeNDi
rüveyda DerekÖylü

Hazırlayan Öğrenciler
Serhat yılmaz               9/b
Neslihan kOÇ                9/b

Konu: Haritalarda yeryüzü şekillerini gösterme yön-
temleri

Amaç: Görsel zekası zayıf olan öğrencilerin anlama-
dığı bu konuyu 3 boyutlu hale 

getirerek görselliği öne sürdük ve böylece öğrencile-
rin konuyu daha iyi anlaşılması 

sağlandı.
Sonuç: Soyut olan bu konuyu somut hale getirerek 

öğrencilere sunduk.

Konu: Dünya’nın iç katmanları ve atmosferin kat-
manları 

Amaç: Dünya’nın iç katmanları ve atmosferin kat-
manları 3 boyutlu hale getirerek görselliği öne çıkarıp 
öğrenmeyi kalıcı hale getirmek  

Sonuç: Soyut olan bir konu somutlaştırılmıştır.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YILMAZ

BAHARATLARIMIZIN BÖBREĞE ZARARLARI

ŞalPazarı ayteN yılmaz meSleki ve 
tekNik aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
vilDaN SaĞlam 10-b
ŞabaN kaDakal 10-b

AMAÇ:İnsanları daha fazla bilgilendirmek 
ÖZET: Baharatların zararlarını bçbreği nasıl etkile-

diğini araştırdık resimler buylduk ve mataryaller yaptık
SONUÇ:Sonuç olarak insanlara bahartların  böbrek 

üzerindeki etkisini anlattık
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tonYA AnAdolu lisesi
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tonYA AnAdolu lisesi

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Abdullah KOLOTOĞLU

17 VE 19 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

64 ADIMDA ÇALDIRAN SAVAŞI

Danışman Öğretmen
Nedime SEZGİN ÜNLÜ

Hazırlayan Öğrenciler
12/b  ayŞe SarGıN      
12/b  merve ÇiliNGir

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  Duygu yılDırım      
10/a  ibrahim karaDeNiz

Yapılan projede bir sayının 17 ile tam bölünüp bölün-
mediğini anlamak için sayının basamakları birler basa-
mağından başlamak üzere sırasıyla (basamak sayısına 
göre) +3, -4, +11, -9, +12, -16, +10 sıralarıyla çarpılarak 
elde edilen değerler toplanmıştır. Bulunan bu toplam de-
ğer 17’ nin bir katı çıkıyorsa bu sayının 17 ile kalansız 
bölünebildiği görülmüştür. Eğer toplam 17’ nin katı değil 
ise sayı 17 ile bölünemediği anlaşılmış olur.

   Alınan herhangi bir tam sayının 19 ile tam bölünüp 
bölünmediğini anlamak için sayının basamakları birler 
basamağından başlamak üzere sırasıyla (basamak sa-
yısına göre) +1, -9, +5, -7 sayılarıyla çarpılarak elde edi-
len değerler toplanmıştır. Bulunan bu toplam değerler 
19’ un bir katı ise alınan sayı 19 ile kalansız bölünebil-
diği görülmüştür. Eğer bu toplam değerler 19’ un katı 
değilse alınan sayı 19’un katı olmadığı anlaşılır

Çaldıran Savaşı, Osmanlı padişahı I.Selim ile Saf 
evi hükümdarı Şah İsmail arasında 23 Ağustos 1514’te 
günümüzde İran sınırları içinde Makru şehri yakınında 
yer alan Çaldıran ovasında yapılmıştır. Muharebe Os-
manlı Devleti kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı 
toprak bütünlüğü korunmuştur. 

Yavuz Sultan Selim, şehzade iken İran şahı Şah 
İsmail’in çok iyi bir satranç ustası olduğunu okuyor. 
Şehzadeliğinde bile rakip kabul etmeyen fıtratı onu bu 
rakibiyle müsabakaya sevk eder. Derviş kıyafeti ve kis-
vesiyle kendini saklayarak İran’a varır. İran’da satranç 
çok meşhurdur ve nerdeyse bu oyunu bilmeyen yoktur. 
Yavuz Sultan Selim kaldığı handa bulunanlarla satranç 
oynar ve herkesi mağlup eder. Bu durum İran şahına 
ulaşır. Kendisi de satranç ustası olan Şah İsmail bu hu-
susta rakibi olmasına tahammül edemez ve dervişi hu-
zuruna davet eder. Zaten Yavuz Sultan Selim’in amacı 
da budur. Şah İsmail ve savaş meydanlarında kapışma-
dan önce satranç tahtasında kapışmak. Satranç müsa-
bakası Yavuz Sultan Selim’in galibiyeti ile son bulur.
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Danışman Öğretmen
Oğuz NALBANT

ASANSÖRLÜ LAMBA

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

ATOM MODELİ

Danışman Öğretmen
Osman BİRİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler
10/C  Şakir yılmaz  
10/C  mehmet uğur atalar

Hazırlayan Öğrenciler
9/C  miraç kurt
9/C  Hakkı Can Şafak

Avize, tavandan asılan şamdan veya ampullü, cam 
veya metalden dekoratif aydınlatma aracıdır.  Avizelerin 
takılması genellikle bir uzman tarafından gerçekleştiri-
lir. Avizelerin içerisinde bulunan ampullerin bakımı ve 
temizlenmesi çok önemlidir. Ampullerin değiştirilmesi 
genellikle birey tarafından gerçekleştirilir. Genellikle bu 
işlem sırasında çeşitli ev kazaları meydana gelmektedir. 
Bu projeyle meydana gelebilecek kazalar en aza indiri-
lirken zamandan tasarruf edilmiş olur.

Bugün bildiğimiz atom bilgisi, teorik ve deneysel ko-
nularda yıllardır sürekli yapılan çalışmaların bütünüdür. 
Çalışmalar sonucunda atomun var oluşu kesin bilgi hâ-
lini aldıktan sonra, onları daha yakından tanımak, öze-
likleri ile ilgili araştırma ve incelemeler yapmak için mo-
deller tasarlanmaya başlanmıştır. Atom modelleri; ilim 
insanları tarafından çeşitli deneyler sonucunda oluştu-
rulmuştur. Birçok kişi elektronların bir düzlem üzerinde 
dairesel yörüngeler üzerinde döndüklerini sanıyorlar. 
Oysa atomların çekirdekleri etrafında küresel alanlarda 
hareket eterler. Elektronlar bulutumsun bir yapıya sahip-
tirler.
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Danışman Öğretmen
Derya GÜNER

BANA BİR ŞANS VER (GIVE ME A CHANCE)

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

BUZ KIRAN

Danışman Öğretmen
Ayşe ALICI

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  Ömer faruk COra
10/a  yasin küÇükbiriNCi

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  engin yeŞilbaŞ
10/a  burak karaGÖz

Ünite de gördüğümüz veya öğrendiğimiz kelimeleri 
hafızada daha uzun süreli tutmak için bunu daha eğlen-
celi bir oyun haline getirerek kalıcılığı sağladık.Domino 
taşlarına harfleri yazdık,ayrı bir kartonda kelimeleri sağ-
dan sola soldan sağa yukardan aşağa gelecek şekilde 
yerleştirebilmemiz içn gerekli bir platform çizdik ve hazır 
hale getirdik.Daha sonra belirlediğimiz kelimelerin İngi-
lizce anlamlarını hazırladığımız küçük kartlara yazarak 
ipuçlarını hazır hale getirdik.

Kış aylarında en çok yaşadığımız sorunlardan bir 
tanesi çatıların saçaklarında oluşan sarkıtlardır. Bu 
sarkıtların insanlara zarar vermeden pratik bir şekilde 
temizlenmesi büyük bir sorunu ortadan kaldırabilir. Bu 
projeyle varsaydığımız bu soruna çözüm getirdiğimizi 
düşünüyoruz.
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Danışman Öğretmen
Ayşe ALICI

ÇANAK SİLER

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

ÇARKIFELEK (wHEEL OF FORTUNE)

Danışman Öğretmen
Derya GÜNER

Hazırlayan Öğrenciler
9/b  Gökhan Can lermi
9/b  aziz batuhan bektaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  ünal baki
10/a  burak karaGÖz

Çanak antenlere kar yağdığında ya da çanak anten-
lerde buzlanma olduğunda televizyonların çalışmaması 
büyük bir sorundur. Bireyler bu sorunu ortadan kaldıra-
bilmek için çeşitli yöntemlere başvursalar da çoğu çö-
züm odaklı olmaktan uzaktır. Üstelik bu çözümler genel-
de kazayla sonuçlanır ve insanlara zarar verir.

Çanak antenlerin her zaman ulaşabilecek ortam-
larda olmaması ya da çanaklara hiç ulaşılmaması  ve 
insanların bu sorunu ortadan kaldırırken zarar görmesi 
gibi durumlar bu projeyi yapmamızı sağladı.

Bu projeyle, kar yağdığında televizyonlardaki görün-
tü gitmesini engellemiş olurken aynı zamanda insanla-
rın kendince buldukları ve zarar görmelerine sebep olan 
anten temizleme yöntemlerine de gerek kalmayacaktır. 
Üstelik istediğimiz an televizyon seyretme imkânına sa-
hip olmuş olacağız.

Derste öğrendiğimiz soru kalıplarını renkli kağıtlara 
yazdık.Ayrı bir yerde çark şeklini oluşturarak aynı renk-
teki sorularla çarktaki bölmeleri boyadık.Böylelikle hangi 
renk gelirse o rengin kartı çekilip yazan İngilizce soruyu 
doğru anlayıp ve cevap vererek rakibimizden daha önce 
bitirip kazanmayı planladık.
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Danışman Öğretmen
İlknur BAYRAM

DIE BEKANNTE DEUTSCHE

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

DÜNYAYA KARADENİZ’DEN BAKIYORUZ

Danışman Öğretmen
Ali Kemal BULUT

Hazırlayan Öğrenciler
10/C  Denizcan berberOĞlu
10/C  Hasan erDOĞaN

Hazırlayan Öğrenciler
10/b  umut taylan lermi
11/D  remzi uzuN

Hafıza oyunu dil öğreniminde önemli bir yeri olan bir 
oyundur.Bu oyunla öğrenmesi güç kavramları eşleştri-
me yöntemi ile görsel olarak öğretmek amaçlanmıştır.
ayrıca dünyada birçok ünlü alman bulunmaktadır ancak 
bunlar kulaktan dolma bilgilerle zar zor öğrenilmektedir. 
Hedef dil almanca olduğu için bu çalışmada hafıza oyu-
nunu ünlü almanlarla harmanlayarak ülke bilgisi eğitimi 
hedeflenmiştir..Almanca sınıfının duvarlarında yer alan 
ünlü almanlardan da esinlenilerek 18 tane ünlü alman 
seçildi.Genelde çok duyulmuş ve akılda kalıcı olacak-
lar seçildi.bu almanlarla igili bilgi toplandı ve resimleri-
ne ulaşıldı. Bu sayede elimizde 18 adet ünlü almanın 
fotoğrafı ve bu almanlarla ilgili bilgiler yer aldi. Bunların 
her biri küçük kartonlara yapıştırıldı .Oyun kartları oluş-
turuldu.Öğrencilerden bu resim ve bilgileri eşleştirmeleri 
istendi. Böylece her defasında  açılan resimin ve bilgile-
rin eşleşene kadar birçok kez görülüp öğrenilmiş olması 
hedeflendi.

Yaşadığımız evrende İngilizce ortak bir dil olarak 
benimsenmektedir. Biz de bu projemizde yöresel par-
çalarımızın sözlerini İngilizceye çevirerek yöremiz par-
çalarını, ezgilerini, çalgılarını ve folklorik özelliklerini bu 
şekilde tanıtmayı hedeflemekteyiz canlı performansta 
sergilenecek olan eserlerin öğrencilerin ses aralığına 
ve düzeyine uygunluğu danışman öğretmen tarafından 
belirlenmiştir. Belirlenen bu eserler İngilizceye çeviri ya-
pılarak icra edilecek hale gelmiştir. Cnlı performansı icra 
edecek olan öğrenciler danışman öğretmen eşliğinde 
çalışmalarda bulunmuştur.
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Danışman Öğretmen
Oğuz NALBANT

GEÇİŞ HAKKI SENİNDİR

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

GEZELİM VE ÖĞRENELİM
 (LET’S TRAVEL AND LEARN

Danışman Öğretmen
Derya GÜNER

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  ayşe bektaŞ
10/a  figen arSlaN

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  Duygu Ömür
10/a  Şeyma kurt

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç 
kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik 
hakkına “geçiş hakkı” denir. Taşıt yollarında yayaların 
güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri 
ile belirlenmiş alanlara yaya geçidi denir. Yaya geçitle-
rinin bulunduğu yerlerde genellikle trafik lambalarında 
olduğunu görüyoruz. Trafik lambalarıyla kontrol edilen 
yaya yolları olduğu gibi trafik lambasına yerleştirilen 
düzenekle istenilen zamanda yayaların trafik düzenini 
durdurabildiği trafik lamba sistemleri de vardır. Fakat 
ülkemizin tamamında yayaların kontrolünde olan tra-
fik lambalarının sayıları oldukça yetersizdir. Ayrıca bu 
düzeneğim tüm yayalar tarafından sık sık kullanılması 
trafik akışını yavaşlatacaktır. Ülkemizde yapılan çalış-
malardan bir tanesi de kimlik kartlarının Avrupa Birliği 
standartlarında yenileniyor olmasıdır. Hazırladığımız 
projeyle yeni kimlik kartlarının içerisine engelli ve 65 
yaş üstü vatandaşlarımızın bilgileri girilerek bu vatan-
daşlarımıza her durumda trafikte yaya geçiş üstünlüğü 
sağlamış olacaktı.

Bilinenden bilinmeyene ilkesinden yola çıkarak,İngi-
lizce dersiyle coğrafya dersini harmanlayarak bir harita 
üzerinden illerin yerini veya özelliklerini İngilizce cümle 
kalıplarıyla eşleştirdik.Önce illerimizin özelliklerini araş-
tırdık ve İngilizce dersinde öğrendiğimiz kalıplar ve cüm-
le kurulum özellikleriyle birlikte cümlelerimizi oluşturduk. 
Daha sonra illeri tek keserek boyadık ve cümlelerimizi 
üzerlerine yapıştırdık hangi il olduklarını cümlelerden 
çıkardık ve bu işlemi de mıknatıs yardımıyla gerçekleş-
tirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nedime SEZGİN ÜNLÜ

GÖR OKU ÖĞREN 36 DALDA SULTANLARIMIZ 
VAR

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

HABULSANA

Danışman Öğretmen
Gamze ÖĞÜTVEREN

Hazırlayan Öğrenciler
10/b  ayşenur COra
10/b  zuhal GüNayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
12/b  Sema SiNaN
12/b  Dilara yılmaz

Padişahların tahta çıkış sırasının öğrenciler tarafın-
dan kavranmasını sağlamak ve padişahların kullandık-
ları tuğralar hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Problem
Öğrencilere padişahların tahta çıkış sırası görsel su-

num ile kavratılabilir mi? Her padişaha özgü olan tuğra-
lara dikkat çekilebilir mi ?

Derslerde ardı arkasına verilen yazar eser bilgileri-
nin akılda kalmaması üzerine bunu oyun haline getir-
meyi düşündük. Bunun üzerine  9. Sınıf konularından 
başlayarak son sınıf  konu ve dönemlerine göre anahtar 
kelimeler hazırladık.  Sonra bunları buldurmaya çalışa-
cak oyun düzeni  kurduk. Yasaklı kelimeleri belirleyerek 
bunları kullanmadan her grup kendi arkadaşlarına  bu 
kelimeleri buldurdu. Böylelikle oyunu ilk bitiren kazanır-
ken tekrar edilen konu ve eserlerle de ders eğlenceli 
hale getirilmiş oldu.
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Danışman Öğretmen
Sinan BİRİNCİ

HÜCRE MODELİ

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

ISITAN LAMBA

Danışman Öğretmen
Ayşe ALICI

Hazırlayan Öğrenciler
9/C  Hakkı Can Şafak

Hazırlayan Öğrenciler
12/b  ertuğrul biberOĞlu

Soyut olan konuların öğrenilmesi güçtür. Biyolojinin 
konularında Latince kelimeler ağırlıklı olduğu için öğ-
rencinin ilgisini çekmek ve kelimelerin telaffuzunda zor-
luklar yaşanıyor. Soyut olan konular ezberlenmesinden 
ziyade somutlaştırarak daha kalıcı olması sağlanabilir. 
Biyolojide hücre konusu işlendiğinde mikroskopta hücre 
gösterildiğinde çok küçük bir obje şeklinde görülebili-
yor. Konunun daha iyi anlaşılır kılınması için hücrenin 
maket haline getirilerek öğrenciyi işin içerisine katarak 
kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilebilir. Bunun için süreci 
süngerle bitki hücresinin hücre duvarını temsil etmek 
için kare şeklinde birbirine yapıştırdık. Hücre zarını gös-
termek için içerisine renkli kağıt kullandık. Organelleri 
göstermek için oyun hamurundan yararlanılarak benzer 
hale getirildi. Ahşap çubuklarla bütün kısımların adları 
yazılmış ve maket tamamlandı.

Isıtma sistemleri bugün hayatımızın ayrılmaz bir 
parçasıdır. Günlük hayatımızda bir çok mekanda ısıtı-
cılardan faydalanıyoruz. Isıtma sistemlerinden çok fazla 
faydalanan mekanlardan biri de kafelerdir. Bu projeyle 
kafelerdeki aydınlatma ve ısıtma sistemlerini birleştir-
meyi düşündük. Kış aylarında kafelerde bizim yaptığı-
mız projemizi kullanmak büyük tasarruf sağlar. Hazır-
ladığımız ısıtıcı lambayı kafelerdeki masaların üzerine 
düzenek şeklinde yerleştirirsek lamba yakmaya gerek 
kalmaz. Isıtıcı lambamız kafelerdeki aydınlatmayı yete-
rince sağlayacağı için aydınlatma için ekstra bir lamba-
ya gerek kalmaz.
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Danışman Öğretmen
Sinan BİRİNCİ

KANINDA HAYAT VAR!

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

KAZANMAK KAFADA BAŞLAR

Danışman Öğretmen
Sinan BİRİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler
9/C  Nagihan elbir
9/C  ümmühan ÇiliNGir

Hazırlayan Öğrenciler
10/b  muhammet eren ŞeNGül
10/b  yasin bekar

Kişi sadece kendi yaşamını değil başkalarının yaşa-
mını kurtarabilir. Hastanelerde yapılan kan grubu analiz-
lerinde kişi kan gruplarını nasıl belirlendiğini hep merak 
etmiş yakından gözlemleme imkanı olmamıştır. Bizde 
yapmış olduğumuz kan grubu belirlenmesinde öğrenci-
lere kısa bilgilendirme yaparak bir iki dakikada kişi kendi 
gözlemleri ile kan grubunu belirlemesini tanıklık ediyor. 
Ayrıca okul çağında olan öğrencilerin fazla hareket et-
meyip dengesiz beslenme görüldüğü ve gittikçe artan 
oranda bir obezite sorunu olduğu sağlık bakanlığın 
araştırmalarında ortaya çıktı. Bu kişilerin diyet uygula-
masında kan grubuna göre beslenebilir uygulanabilir. 
Öğrencilerin kan gruplarına bakarken izlediğimiz yol 
kan grubuna bakacağımız kişinin işaret parmağından 
lansetle birlikte kan bakma tabletinin üç gözüne de birer 
damla kan damlatılır. 

Daha sonra önce Anti-A antikoru sonra Anti-B anti-
koru en sonuna da Rh’ları belirlemek için Anti-D antiko-
ru damlatılarak bir dakika tepkimeye girmeleri beklenir. 
Tablet gözlemlenerek hangilerinde çökelme olduğunu 
ya da çökelme olmadığına bakılarak kan grubu belirle-
nir.

İnsanlar hangi yaşta olurlarsa olsunlar dış görünüş-
lerine çok önem vermektedirler. Okul çağı ve ergenlik 
dönemi gençlerde bu durum en yüksek düzeye çıkar. 
Gençler kıyafetlerine ve saçlarına çok dikkat ederler. 
Saçlarına şekil vermek için kimyasal madde içerikli 
spreyler, kremler, jöleler ve briyantinler kullanmaktan 
kaçınmazlar. Saçların ph 4,5-5,5’arasındadır. Bu mad-
delerde saçın ph’sını değiştirdiğinden saçlarda kepek-
lenme ve dökülmeler görülür. Bizde çalışmamızda kim-
yasal herhangi bir içerik kullanmadan tamamen doğal 
ürünlerden oluşan bir saç spreyi elde etmek istedik. Ça-
lışmamızda limonun ph 2-3 arası olduğundan saçın ph 
çekip yapıştırıcı etkisinden yararlanarak saç spreyi yap-
tık. Bu çalışmamızda izlediğimiz yol doğal şekillendirici 
elde etmek için 2 litre suyun içerisine 2 adet limon atı-
larak 15-20 dk kaynatılır. Sonra haşlanmış olan limonlar 
suyla beraber parçalayıcıda öğütülerek tülbentte sü-
zülür ve süzülen sıvının pH’ı ayarlanarak sacın pH’ına 
getirilir 3-5 dk soğumaya bırakılır. Daha sonra parfüm 
şişesine konularak kullanıma hazır hale getirdik.
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Danışman Öğretmen
Nebiye Karakaya ŞAHİN

KÖKTÜRK ALFABESİNİ YAŞATMAK

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

LAZERMETRE

Danışman Öğretmen
Gülşen BAŞKAN

Hazırlayan Öğrenciler
10/C  emine SaĞlam
10/C  Sema elbir

Hazırlayan Öğrenciler
10/C  kenan kalyONCu
10/C  kezban eDa latifOĞlu

Köktürk alfabesinin kullanışlılığı ve Türk dilinin yapı-
sına uygun bir alfabe olabileceği üzerine kurduğumuz 
hipotezimizi ispatlamaya çalıştık. Göktürkçenin Türk di-
linin tarihi açısından çok önemli olduğu ve bu dilin yirmi 
birinci yüzyılda da yaşatılması gerektiğini ispatlamaya 
çalıştık. Ayrıca Köktürk alfabesini günlük hayatın içine 
sokmak için okulumuzun adını Köktürkçe yazarak tabe-
la yaptık, anahtarlıklara Köktürkçe isimler yazdık.

Bazı yükseklikleri ölçmemiz , cismin en yüksek nok-
tasına ulaşmamız gerektiği için zordur.Bu işlem sırasın-
da da çeşitli kazalar meydana gelebilmektedir.

Bu projeyle meydana gelebilecek kazalar en aza in-
dirilirken hem zamandan tasarruf edilmiş olur hem de 
pratik bir yolla ölçüm gerçekleştirilir
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İlknur BAYRAM

LERNEN MIT KALENDER

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

MANİ ÇEKİLİŞİ

Danışman Öğretmen
Binnaz YAKUPOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
11/C  elif karaDeNiz
11/C  ilayda zamaN

Hazırlayan Öğrenciler
11/b  ali Osman yılDırım
11/b  abdullah baykaN

Takvim ay ,gün , mevsimleri ve aynı zamanda birçok 
bilgiyi içeren bir materyaldir.Eğitsel olarak kullanılarak 
öğrencilerin görsel olarak belirli kavramları öğrenmesi 
öngörülmüştür. Nasıl bir takvim yapılacağına karar ve-
rildi. Takvim düzeneği hazırlandı.Mevsimlerin resimleri 
renkli olarak çıktı alındı. Aynı şekilde aylar ve sıra sa-
yıları da yazıldı. Takvimde yerlerine yerleştirildi. Bunlar 
tekere teker sayfalara yapıldığı için değiştirmesi kolay 
oldu ve diğerlerine de bakmak kolay olduğu için öğren-
me kolaylaştı.

Halk Edebiyatı, halkın yaşantısının duygu ve dü-
şüncelerinin etkileyici bir dille anlattığı, sanat, zevk ve 
ihtiyacını karşıladığı ürünlerden oluşur. Bu ürünlerin bir 
kısmının ilk söyleyicisi unutulmuş, kuşaktan kuşağa ak-
tarılan bu ürünler halkın ortak eseri olarak yaşatılmış-
tır. Teknolojinin ve kitle iletişim araçlarını gelişimiyle bu 
ürünler bozulup yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

          Hazırladığımız proje, Anonim halk şiiri ürün-
lerinden olan mani türünün bölge halkının belleğinde 
kalan örneklerinin yok olmasını önlemek amacını taşı-
maktadır.

     Bugün ;  bölgemizde var olan manileri, özellikle 
otantik şekliyle bulabileceğimiz yaşlı kadınlardan derle-
yerek proje çalışmasıyla tanıtımı sağlanmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ali Kemal BULUT

MÜZİK MATEMETİKTİR

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

RESİMLİ TONYA SÖZLÜĞÜ

Danışman Öğretmen
İlhan YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
9/a  kadriye bayrak
9/C  Hüsna kurt

Hazırlayan Öğrenciler
11/b  Ceren kurt
11/b  Nesrin COra

Müzik en temel öğesinden en karmaşık öğesine ka-
dar çeşitli matematiksel işlemler içermektedir. Bu iki di-
siplin antik çağdan beri birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. İlk 
çalışmayı milattan önce 500 lü yıllarda pitagoras sesin 
incelik yada kalınlığının, çekilip bırakılan telin uzunluğu-
na bağlı olduğunu fark ederek müzikte armoni ile sayı-
lar arasındaki ilişkiyi bir şekilde kurmuştur. Projemizde 
müzik disiplini içerisinde yer alan “nota süreleriyle ilgili 
çalışmayı sunmaktayız”

Bir bütün elmanın birlik notaya
Bir elmanın yarıya bölünmesi ile ikilik notaya,
Bir elmanın yarısının yarıya bölünmesiyle dörtlük notaya,
Bir elmanın yarısının yarısının yarısına bölünmesiyle sekizlik 
notaya eşdeğer olduğu ispat edilmiştir

Sözlük, bir dilin veya bir çağda kullanılmış kelime 
ve deyimleri alfabetik sıraya göre tanımlarını yapan, 
açıklayan eserdir. Kısacası sözlük ya da lügat, geçmişle 
gelecek arasında köprü görevi üstlenen eserdir. Ancak 
yöresel özelliği olan bazı kelimeler sözlüklerde yer al-
mamakta ve zamanla kullanılmayarak unutulmakta ya 
da farklı şekillerde kullanılmaya devam etmektedir.

        Resimli Tonya Sözlüğü projesinde unutulma-
ya yüz tutmuş görsel özelliği olan bazı kelimelere saha 
araştırması ile ulaşıldı. Kelimelerin anlamları ve bazıla-
rının farklı söylenişlerinin yanında anlamları da yazıldı. 
Görsel öğelere  nerelerde ulaşabileceğimizi araştırdık 
ve bu öğelerin resimlerini çekerek sunu haline getirdik. 
Kelimeleri alfabetik sıraya göre yerleştirerek sözlüğü 
meydana getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sinan  BİRİNCİ

SİLPAK

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

SOBA KUZİNE IŞIĞINDAN YARARLANARAK 
ELEKTRİK, ÜRETMEK

Danışman Öğretmen
Osman BİRİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  atakan biberOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  ünal baki
10/a  Osman yavuzarSlaN

Alışveriş merkezleri, çeşitli ürünlerin satışı konusun-
da genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif 
olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazalarıdır. Alış-
veriş merkezlerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi 
temizlik meselesidir. Bugün büyük şehirlerde bulunan 
onlarca alışveriş merkezini her gün binlerce kişi ziya-
ret etmektedir. Olaya bu açıdan baktığımızda büyük bir 
temizlik sorununun yaşandığını görebiliriz. Özellikle yü-
rüyen merdivenler bu anlamda birçok işletmeyi zor du-
rumda bırakmaktadır. Yetersiz ekipmandan ötürü yeterli 
temizlik yapılamamakta ve cihazlar hasar görmektedir. 
Yürüyen merdiven temizliği hassas olarak yapılmalıdır. 
Yürüyen merdivenin görünmeyen kısımları temizlendi-
ğinde sürekli yangın tehlikesi söz konusu olur. Yaptı-
ğımız projeyle yürüyen merdivenlerin sürekli temizlen-
mesi ve insanların hijyenik bir ortamda hareket etmesi 
sağlanmış olur.

Biz kendi enerjimizi üretebilir miyiz diye düşündük. 
Isı elde edebileceğimiz boş bir zeytinyağı kutusunu ha-
zırladık. İçerisinde ispirto yakarak ısı ve ışık elde ettik. 
Önüne bir güneş paneli yerleştirdik. Elektrik elde ettik.  
Ampul ve elektrik motorunu çalıştırıp çalıştırmadığını 
denedik ve çalıştırdığını gördük. Kışın elektrik kesilmesi 
durumunda geliştirilerek küçük boyutlu (kat kaloriferleri, 
ampul bağ evlerinde )yararlanabileceğimizi düşünüyo-
ruz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Osman BİRİNCİ

TABİATTA BAZI ATIK MADDELERİN KAYBOLMA 
SÜRELERİ

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

TIERE  LERNEN MIT PUZZLE

Danışman Öğretmen
İlknur BAYRAM

Hazırlayan Öğrenciler
9/b  Dilara zamaN
9/b  ilknur ÇavuŞ

Hazırlayan Öğrenciler
11/C  kübra kalyONCu
11/C  elif karaDeNiz

Doğaya atılan atıkların bir kısmını seçtik, bunları lis-
te haline getirdik kaybolma sürelerini araştırdık bulduk. 
Daha sonra mukavvanın üstüne tablo halinde sıralayıp 
isimlendirdik. Atıkları daha ayrıntılı bir şekilde göster-
mek için şeffaf dosyalardan atıkları koyabileceğimiz bir 
poşet yaptık. Bu poşetlerin içine atık maddeleri yerleş-
tirdik. Atıkların kaybolma sürelerini üstüne yapıştırdık.

Puzzle günlük hayatta eğlence amaçlı kullanılan aynı 
zamanda eğitici ve düşündürücü de olan bir materyaldir. 
Burada Puzzle yardımıyla öğrenmesi güç kavramların 
tekrar tekrar görsel olarak oluşturularak öğrenilmesi ön-
görülmüştür.Almanca ve İngilizcede benzer kavramların 
olduğu görülmüştür. Bu da puzzle ile somutlaştırlımış-
tır.Öğrenilecek olan kelimeler seçildi.Puzzle düzeneği 
olurşturldu.Aynı hayvanların hem Almancası hem de 
İngilizcesi bulundu.Yapbozun bir tarafına renkli bir resim 
yapıştırldı ve hayvanların Almancası üzerlerine yazıldı, 
diğer tarafına da hayvanların renksiz resimleri yapıştırı-
lıp üzerlerine İngilizce isimleri yazıldı.sonra eşit parçala-
ra ayrıldı. Böylece puzzle tamamlanmış oldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nagihan SEVİM

TONYA’NIN YÖRESEL YEMEKLERİ

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

TOPRAK HORİZONLARI

Danışman Öğretmen
Nagihan SEVİM

Hazırlayan Öğrenciler
11/C  veysel Salih kurt
11/C  zeynep Şen

Hazırlayan Öğrenciler
10/C  elif kurt

Yöresel yemeklerimiz ülkemiz için büyük bir zengin-
liktir. Bu yemeklerimizin geleceğe aktarılması ve unutul-
masına engel olunması projemizdeki ana amaçtır. Ayrı-
ca Karadeniz yemeklerinin sağlıklı ve kalorilerinin düşük 
olması sebebiyle bu yemekler obezitenin arttığı dönem-
de insanlar arasında çok popüler olmuştur.  Bizler de 
merak edilen geleneksel tarifleri bir araya toplayarak 
insanlar tarafından ulaşılabilir hale getirmeye çalıştık. 
Ayrıca bu proje hazırlanırken yöremizdeki yaşlı teyze-
lerimizden alınan tarifler ön plana çıkarılmıştır böylece 
yemeklerimizin gelenekselliğini de korumuş olduk.

Horizon kelime anlamı olarak toprağı meydana ge-
tiren katmandır. Toprak profiline yüzeyden alta doğru 
bakıldığında renk, yapı ve bünye gibi fiziksel özellikle-
ri ile asitlik besin kapasitesi gibi kimyasal özelliklerinin 
değiştiği görülür. Toprak profilinde görülen bu değişim 
horizonlaşma durumuna bağlı olarak sınıflandırılır.

Bu projeyle horizonlaşmış toprak tabakalarıyla ho-
rizonlaşması gerçekleşmemiş toprak tabakalarının ara-
larındaki farkın somut bir şekilde gözlemlenerek öğren-
menin daha kalıcı şekilde gerçekleşmesi hedeflenmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nedime SEZGİN ÜNLÜ

TÜRK AĞACI

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

YANSIMETRİ

Danışman Öğretmen
Hakan UTKU

Hazırlayan Öğrenciler
10/b  Havva GüNayDıN
10/C  arzu ayGüN

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  fatmanur yılDırım 
10/a  Hatice arSlaN 

Türkler ilkçağ’dan Ortaçağın sonlarına kadar Orta 
Asya’dan Uzak Doğuya, Hindistan,Balkanlar  , Orta do-
ğu,Orta Avrupa yönlerine göçler yaparak devlet ve im-
paratorluklar kurmuşlardır.Tarihe Yön veren bu devletler 
büyük güç olarak dünyaya egemen olmuşlardır.

Kullandıkları bayraklardaki renkler ve simgeler za-
man içinde değişimler yaşamıştır. Türk Devletlerinde 
bayraklardaki kırmızı rengin özel bir yeri ve anlamı ol-
muştur.İslamiyet öncesi ve sonrasında Türk bayrakla-
rında kızıl/al dışında farklı renklerin de kullanıldığı bi-
linmektedir.Her rengin Türk kültüründe farklı bir anlamı 
vardır.

SARI: Dünyanın merkezi, dünyevi zenginlik
BEYAZ:  Batıyı,temizliği,saflığı,olgunluğu,adaleti
KIZIL/AL: Güneyi
YEŞİL: Doğuyu.İslamiyetin kabulünden sonra Müs-

lümanlığı
SİYAH: Kuzeyi,acıyı,hüznü,kötü talihi
GÖK MAVİSİ: Doğuyu,sonsuzluğu,türeyişi,dostluk 

ve sadakati simgeler.
Güneş, Ay,Yıldız,çok eski çağlardan beri Türkler ta-

rafından kutsal sayılmıştır. Devlet ve ulusun üstünlüğü-
nü,bağımsızlık düşüncesini ulusu ve devletin egemenli-
ğini temsil eden simgelerdir.

Geometri koordinat sistemi gibi alanlarda bunun 
yararlı olacağını düşündük. Noktanın, iki boyutlu ve 3 
boyutlu cisimlerin koordinat sistemindeki yansımalarını 
anlaşılır hale getirmek için 70cm- 49cm mukavva üzeri-
ne yerleştirdiğimiz aynanın tam ortasından dik kesecek 
şekilde 49cm 49 cm çift taraflı aynayı yapıştırdık. Olu-
şan iki bölgeye noktaları temsilen çiviler çaktık. Çivilerin 
üzerine koyduğumuz farklı şekillerin aynalardan yansı-
masına bakılarak yansıma simetri özelliklerini somut bir 
hale getirdik. Böylelikle 3 boyutlu düşünme becerisine 
de katkıda bulunmuş olduk. Projemiz sayesinde öğren-
ciler materyalimizi kullanarak karmaşık bir şeklin simet-
rilerini bire bir görerek öğrendikleri için kalıcı bir öğren-
me gerçekleştirmelerine katkıda bulunduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mehmet GÜLÜMSER

YAŞAYAN GÜBRE SAĞLIKLI İNSAN

tONya aNaDOlu liSeSi tONya aNaDOlu liSeSi

YAZAR HARİTASI

Danışman Öğretmen
Gamze ÖĞÜTVEREN

Hazırlayan Öğrenciler
11/a  Serap bekar    
11/a  fadime baykaN

Hazırlayan Öğrenciler
11/D  Ceyda Seda kıHri
11/D  Sedanur ikiNCi

Solucan gübresi, kırmızı kaliforniya solucanlarının 
bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu 
meydana gelen solucan dışkısıdır. Solucan gübresi, 
mikro florlar ve özel solucanların organik atıkları  hu-
mik maddelere dönüştürme işlemi sonucu ortaya  çıkan 
üründür. Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir 
kokusu yoktur. İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken 
bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, doğal 
büyüme hormonları ve humik maddeler vardır. 

Bu projeyle kimyasal gübre kullanılan toprakların 
temizlenmesi, organik madde miktarının yükselmesi, or-
ganik ve raf ömrü uzun ürünlerin elde edilmesi ve ürün-
lerde verim artışı sağlanması hedeflenmektedir. 

Türk Edebiyatındaki yazar ve şairleri doğdukları yer-
leri bularak sıraladık. Daha sonra bunları illerin ilçeleri 
yerine haritaya yerleştirdik. Bütün illere dağıtılan yazar 
ve şairleri sınıflarda fiziki ve coğrafi haritaların yanında 
sınıflara yerleştirerek önce dikkat çektik sonra da merak 
uyandırdık.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Derya GÜNER

YOLUMU SÖYLESENE (TELL ME MY wAY)

tONya aNaDOlu liSeSi

Hazırlayan Öğrenciler
10/a  Osman yavuzarSlaN

Yer yön terimlerini cümle içerisinde kullanmak ve ka-
lıpları öğrenmek için bir oyun tasarladık.Büyük bir karto-
na harita platformu çizerek kıta ve ülkeleri yerleştirdik.
Her gelinen kıta ve ülkesinde soru kartları sayesinde 
diğer ülkeye geçtik.
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YomRA ÖZdil çok PRoGRAmlI AnAdolu lisesi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜL TORAMAN

AT GERİ GELSİN !

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

ATMA TÜRKÜLERİMİZİ

Danışman Öğretmen
ŞENOL GUMBA

Hazırlayan Öğrenciler
rüveyDa COŞkuN
zeyNeP COŞkuN

Hazırlayan Öğrenciler
melaHat CaN  
ayDaNur ŞaHiN

İnsanların gereksiz diye çöpe attığı nesneleri geri 
dönüştürerek hayatımızda tekrar nasıl kullanacağımızı 
düşündük ve uyguladık. Bu nesneleri çöpe atmak yeri-
ne başka bir alanda nesnelerin kullanılmasını sağladık.
Sonuç olarak insanların kullanılmaz diye çöpe attığı bir 
çok maddenin,nasıl kullanılabileceğini bulduk.

Manevi kültür miraslarımızdan olan  atma türküleri-
mizi (mani) derleyip unutulmasını önlemek ve gelecek 
kuşaklara  bu geleneğimizi tanıtarak  devam etmesini 
sağlamaktır.Yöremizde dolaşarak atma türkü ile ilgile-
nen büyüklerimizden yaklaşık 200 dörtlük atma türkü 
derledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞENOL GUMBA

AYDINLIK GİZLİ BAHÇEM

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR NELERDİR?

Danışman Öğretmen
GÜL TORAMAN

Hazırlayan Öğrenciler
ONur erDuraN

Hazırlayan Öğrenciler
emraH Gümrük

Yapmış olduğumuz bu proje göze hitap etmesi ve 
konulduğu alana estetik güzellik katması insanda olum-
lu etkilere neden olur . Yani bu bitki yetiştirme yönte-
mi ile bireylerin kendi el becerilerinin gelişmesine hem 
bulunduğu ortamın güzelleşmesine hem de bireyin arzu 
ettiği çiçek veya bitkiyi yetiştirmesine olanak sağlıyor.

İnsanların aklında kalıplaşmış olan ve insanların 
doğru bildiğini sanıp ancak tamamen yanlış olan bilgileri 
derledik. İnsanların doğru bildiği yanlışlar tespit edilerek 
böyle bir çalışma ile insanların aydınlatılması sağlandı.
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Danışman Öğretmen
DURSUN ALİ ÖZDEMİR

EVİM ŞAHANE

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

FIRSATLARIMIZI EŞİTLİYORUZ

Danışman Öğretmen
FEYZA ÇETİNKOL

Hazırlayan Öğrenciler
refik akSOy  emre aDaNur 

Hazırlayan Öğrenciler
SefaNur DOĞaN

Projemiz evde yaşanan kaza ve unutkanlık sonucu 
meydana gelen can ve mal kaybını tasarladığımız bu 
sistem sayesinde en aza indirip güvenli bir ev ortamı 
sağlamak.

     Tasarladığımız bu evde siz evden çıkarken tüm 
cihazları kapatabilen her türlü güvenliği bizim adımıza 
alabilen hırsızlık, su baskınları ve yangın gibi olayların 
yaşanmasını önlemek amacıyla bir sınır anahtarı ve 
kontaktör yardımı alarak bu tür kazaların meydana gel-
mesini engelledik. Klasik alarm sisteminden farklı olan 
bu projemizde hareket algılayıcılar kapı ve pencereye 
yerleştirilen manyetik sensörler ile tüm evi kontrol altın-
da tuttuğu gibi siz evde değilken istenmeyen senaryolar 
durumunda sizinle iletişime geçecektir. Aynı zamanda 
bir odayı özel olarak tasarladığımız Faraday KAFESİ 
adı verdiğimiz oda sayesinde telefon ve radyo frekansı-
nı keserek güvenli bir ortam sağlamış oluruz.

Teknolojinin ve çağın getirdiği olanaklarla dünya gi-
derek küçülmektedir. Ancak bununla birlikte görülüyor 
ki dünya ne kadar küçülse de aynı şehirde yaşayıp bir-
birinden haberdar olmayan birbirlerinin yaşam tarz ve 
koşullarını hiç bilmeyip görmeyenler de var. Bizler de 
çevremizde bu şekilde yaşayan öğrencileri tespit ede-
rek onlara hiç görmedikleri ortamları sunarak sahip ol-
dukları fırsatları eşitlemek istedik.Şehir hayatını hiç bil-
meyen sürekli olarak köyde yaşayan öğrencilere şehir 
merkezini tanıtıp, yapabilecekleri etkinlikleri ve olanak-
ları gösterirken köy hayatını hiç bilmeyen sürekli olarak 
şehirde yaşan öğrencilere de köy ortamını tanıtarak 
köyde yapabilecekleri etkinlikleri tanıtmaktır.Projemizin 
ilk basamağını büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik ve 
şehir ortamını bilmeyen öğrencilerimizin hayatlarına 
hoş bir dokunuşta bulunduk. Ancak ikinci basamağı ger-
çekleştiremedik.Yaptığımız bütün hazırlıklara rağmen 
belirlediğimiz öğrenciler farklı mazeretlerinden ve hava 
şartlarından ötürü gelemediler. Bu projeyi her yıl tekrar-
layarak farklı öğrencilerin dünyasında farklı bakış açıları 
kazanmalarını sağlayabiliriz.



317

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ERSİN ESMERAY

HAYATIMIZ ZEHİRLENMESİN

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

HİJYENİK ÇÖP KUTUSU

Danışman Öğretmen
ERSİN ESMERAY

Hazırlayan Öğrenciler
emrah akÇay 
bünyamin aDaNur 

Hazırlayan Öğrenciler
Cemalettin tuNa mustafa ayyılDız 

Eve yerleştirilen gaz algılayıcı detektör ile eve yayı-
lan gazın algılanıp duyulabilecek şekilde bir sesli alarm 
çalacaktır. Gazdan etkilenen bireyler bu duruma karşı 
önlem alabilmeleri zor olacaktır. Detektörün çıkış ucuna 
bağlı olan bir aspiratör ve pencereleri otomatik olarak 
açabilecek şekilde yerleştirilmiş bir düzenek bulunmak-
tadır. Detektör gazı algıladığı anda aspiratör devreye 
girerek karbon monoksit gazını dışarı atıp pencereler 
otomatik açılarak içeriye temiz hava girmesi sağlanır.

Projemiz çöp kutularındaki ve etrafındaki yerlerin hij-
yen sorununu çözebilmek ve bunun sonucundaki hasta-
lıkların önüne geçebilmek amacıyla tasarlanmıştır.

     Bizim hazırladığımız bu projede çöp kutusu bir 
sensör sayesinde hareketi algılayıp çöp kutusu kapa-
ğına dokunmadan açılmasını sağladık. Çöp kutusunun 
önüne yaklaşınca sensör hareketi algılayıp motora 
enerji gönderir. Motora bağlı bir makara sayesinde çöp 
kutusunun kapağı otomatik olarak açılır. Açılan çöp ku-
tusunun kapağı çöpü attıktan sonra sizi algılamadığın-
da kapanarak hijyenik ortama imkan sağlar. Ayrıca çöpü 
atarken hiçbir şekilde çöp kutusuna temas etmemeniz 
sağlık açısından da bir avantaj sağlamaktadır.
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Danışman Öğretmen
ŞENOL GUMBA

KALBİNİZE BİR SORUN HAYAT VERMEK İSTER 
Mİ?

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

MASKENİN ALTINDAKİ SİHİR

Danışman Öğretmen
GÖNÜL AKSU

Hazırlayan Öğrenciler
ali keleŞ ebru ayGüN 

Hazırlayan Öğrenciler
y.murat bayrak ufuk ÖNal
f.buğra ÇiÇek

Organ Bağışı 
Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben ya-

şamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka 
hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.
Günümüzde insanlarımızın organ bağışına olumsuz 
yaklaştıklarını yaptığımız anketlerle  yorumladık ve ge-
nellikle organ bağışı yapan insan sayısının  az olma-
sının sebebi bilgisizlik olduğu anlaşıldı.Yakın çevremizi 
bilinçlendirmek amacıyla Trabzon’da ilgili birimlerle gö-
rüşerek okulumuzda seminerler düzenledik.

Sivilce bazı insanlar için korkulu bir rüya gibidir ve bu 
kişiler için sivilce tedavisi oldukça zordur. Sivilce doğal 
tedavi yöntemleri ile azaltılabilir.

Genellikle ergenlik döneminde hormonal nedenlerle 
cildin aşırı yağ salgılaması, deri gözeneklerinin bu yağ 
bezelerinin salgıladığı sabun maddesi ile tıkanması ve 
bakteriyel enfeksiyon neticesinde sivilce oluşur.

Sivilceleri geçirmek için sivilceye neden olan bakte-
riyel enfeksiyonu gidermeli ve ciltte yeni hücre oluşumu 
uyarılmalıdır.

Projemizde cildimize düşük seviyede elektrik akımı 
uygulayarak cildi adeta aldatarak yaralanmış hissi ver-
mektir. Cilt burada yaralanma hissi aldığı için yeniden 
hücre oluşumunu hızlandıracaktır. Aynı zamanda cilt 
üzerindeki enfeksiyonu büyük ölçüde azaltmaktır. 
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Danışman Öğretmen
GÜL TORAMAN

MEYDAN PARKININ DEĞİŞİMİ

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

NİYET-İ ŞİFA

Danışman Öğretmen
FEYZA ÇETİNKOL

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzNur ÖzCaN emiNe DuraN

Hazırlayan Öğrenciler
zeHraNur ayDıN HatiCe ÖzCaN 

Meydan parkının yapılışından günümüze kadar olan 
değişikliklerini inceleyerek, doğal ortamındaki değişimi 
inceledik. Park yenilendikten sonra beton yapılan zemi-
nin ağaçlara nasıl zarar verdiğini gözlemledik. Eski hali-
nin çok daha doğal olduğuna karar verdik.

Ülkemizde çeşit çeşit bitkiler yetişmektedir  ve  bun-
ların insan sağlığına nice faydaları bulunmaktadır. Bizler 
de yöremizde kullanılan ve farklı sağlık sorunlarını iyi-
leştirdiği bilinen bu tarz bitkileri araştırdık. Büyüklerimi-
zin verdiği tariflere göre niyeti şifa amacıyla bu yöntem-
leri çevremizde uyguladık ve gözlem yaptık.

Alternatif tıbbın yaygınlaşmaya başladığı çağımızda 
yöremizde yıllardan beri tedavi yöntemi olarak kullanılan 
bitkileri ve faydalarını araştırmayı amaçladık.Yaptığımız 
çalışmalarla gördük ki çevremizde türlü türlü dertlere 
şifa olarak kullanılan ancak zamanla unutulan, yanın-
dan görmeden geçtiğimiz birçok bitki ve tedavi yönte-
mi vardır. Bu bilgileri ve dahasını öğrenerek uygulayıp,  
daha da yaygınlaşmasını sağlamak amacımız olmalıdır 
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Danışman Öğretmen
DURSUN ALİ ÖZDEMİR

ÖZGÜRLÜĞE PEDALLA KOŞ

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

PİLSİZ EL FENERİ

Danışman Öğretmen
ERSİN ESMERAY

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan bOz  ayşegül ŞaHiN Hazırlayan Öğrenciler

müzzeyyen CaN Safiye CaN

Hapishanede tutukluların bisiklet üzerinde geçirdik-
leri her dakika onları özgürlüğe biraz daha yaklaştırıyor. 
Mahkûmlar pedal çevirerek hem özgürlüklerine yakla-
şıyor hem de insan gücü ile enerji üreterek cezaevinin 
elektrik enerjisini de karşılıyor.

    Mahkûmları meşgul tutmak, spora teşvik etmek ve 
ekonomiye katkı sağlamak için tasarlanan bu proje sa-
yesinde cezaevi kendi enerjisini üretebilecek. Mahkûm-
ların çevirmiş olduğu pedallar sayesinde elektrik enerji-
si üretilebilecek hatta depo edilerek kullanılmak üzere 
saklanılabilecek. Projeye daha fazla bisiklet ekleyerek 
toplam enerji üretimini arttırarak daha fazla gelir ve dü-
şük karbon izi edilebileceğini de başka bir gerçek. 

Yaptığımız projede kinetik enerjiyi elektrik enerjisine 
dönüştürerek pilsiz çalışan el feneri yaptık.

      Pilsiz el fenerinin çalışma mantığı Faraday in-
düksiyon yasası ile ilgili. Mıknatısın bobine yaklaşması 
ve bobinden uzaklaşması, indüklenen gerilimin yönünü 
değiştiriyor. Bobinde indüklenen gerilimin değeri, mık-
natısın oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğüne, mık-
natısın hareket hızına ve bobinin sarım sayısına bağlı. 
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Danışman Öğretmen
ERSİN ESMERAY

RGB’Lİ TESLA BOBİNİ

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

SALYANGOZLARA DOGAL ENGEL

Danışman Öğretmen
GÖNÜL AKSU

Hazırlayan Öğrenciler
mikail yılDırım  Onur Salkı Hazırlayan Öğrenciler

meliSa Saka  fatiH Çelik 

Elektrik enerjisinden tasarruf etmek amacıyla yap-
tığımız bu projede ışık şiddetini yerimizden kalkmadan 
uzaktan kumanda yardımıyla kontrol eden bir sistem 
tasarladık.

      Hazırladığımız bu projede RGB ledleriyle(farklı 
renklere sahip) ve bir tesla bobini sayesinde  ışık şidde-
tini  gerektiğinde düşürerek gerektiğinde yükselterek is-
tediğimiz ışık şiddetini yerimizden kalkmadan kumanda 
vasıtasıyla yapan ve bunu en az enerji ile gerçekleştiren 
ve kullanılan ışığın şiddetinin zaman zaman bizi rahat-
sız etmesi ve yalnızca ışığın sadece tamamıyla açık 
yada kapalı olmasının işimize yaramaması sonucu bu 
projeyi tasarladık. 

Ülkemizde hemen hemen bütün nemli topraklarda 
yaşayabilen salyangozlar genellikle otçuldur ve bitkilerin 
genç sürgünlerine zarar verebilirler. Çiftçiler ise ürünleri 
salyangozun zararlarından korumak için çeşitli yöntem-
lere başvururlar.  Genellikle kullandıkları bu yöntemler 
salyangozlara zarar verir. Bizim amacımız salyangoz-
lara zarar vermeden onları fidanlarımızdan ve bitkileri-
mizden uzaklaştırmaktır. Çiftçiler az sayıda olan salyan-
gozları toplarlar fakat salyangozlar yumurta bıraktıkları 
için kolay bir şekilde çoğalırlar. Bu sevimli canlılara za-
rar vermeden yapmamız gereken tek şey fidanlarımızın 
etrafını sadece bakır tellerle çevirmektir. Bakır tellere 
yaklaşan salyangozların sümüksü maddeleri bakır tel-
de bir elektrik akımı oluşturduğu için salyangozlar geri 
çekilecektir. Böylece biz salyangozlara, salyangozlar da 
bize zarar vermeyecektir.
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Danışman Öğretmen
ERSİN ESMERAY

ÜSTÜ AÇILIR KAPANIR SPOR SALONU

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

yOmra ÖzDil ÇOk PrOGramlı 
aNaDOlu liSeSi

YANAR DÖNER

Danışman Öğretmen
ŞENOL GUMBA

Hazırlayan Öğrenciler
mert kurt 

Hazırlayan Öğrenciler
funda ayvaz  Güleser CaN 

Projemiz günümüzde bulunan spor salonlarının ço-
ğunun üzeri kapalı olduğu için, içerideki hava sıkıntısını, 
hem de içeride harcanan Elektrik enerjisinden tasarruf 
etmek amacıyla tasarlanmıştır.

       Hazırladığımız projede üç motor yardımıyla salo-
nun çatısını açıp kapatabiliyoruz. Motorlarımızın ikisi bir 
butona, bir tanesini ise diğer butona bağladık, 12VDC 
adaptör yardımıyla devreye verilen enerjiyi butonlar sa-
yesinde kontrol edebiliyoruz. Yeşil butona basınca gü-
neş panelleri, kırmızı butona basınca ise cam panelleri 
açıp kapatabiliyoruz. Böylelikle devremizi çalıştırmaya 
kolaylık sağlamış oluyoruz. 

Neodyum mıknatıslarının itme kuvveti ve hareket 
enerjisi ile manyetik alan oluşturularak elektrik enerjisi 
üretmeyi başardık. Hareket enerjisi sonucunda oluşan 
manyetik alan ile ortaya çıkan elektrik enerjisi LED’ 
bağlanarak ışık elde edilmeye çalışılmıştır. Bu sayede 
herhangi bir kaynak kullanılmadan çevreci ve maliyet-
siz enerji elde edilmek istenmiştir.Kullanılan CD üstüne 
yerleştirilen bobin teli ve neodyum mıknatısların oluş-
turduğu manyetik akı hareket enerjisi ile LED ampule 
iletilmiştir. Bu sayede elde edilen enerji ışık enerjisine 
çevrilmiştir.
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YomRA fen lisesi
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Danışman Öğretmen
BURÇAK NEVZAT ARSLAN

TRABZON’DAKİ GÖRME ENGELLİLER İÇİN DOLMUŞ 
DURAKLARINDA TABELA OLUŞTURULMASI

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

OYUNCAKTAN ÇOCUK

Danışman Öğretmen
BİROL SEZGİN

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet ayar  CereN kalyONCuOĞlu Hazırlayan Öğrenciler

ŞükraN Gül Saral Şevval ay 

Bu projede Trabzon’da yaşayan görme engellilerin 
ulaşım sorunu ele alındı. Trabzon’da toplu taşıma ara-
cı olarak en fazla dolmuşlar kullanılır. Dolmuş durakla-
rında görme engellilerin kendi kendilerine dolmuşların 
güzergahlarını anlayabilmeleri için herhangi bir göster-
ge bulunmamaktadır ve bu konuda bir ihtiyaç olduğu 
görüldü. Bu soruna çözüm olarak dolmuş duraklarında 
dolmuşların kalkış noktalarına görme engelliler alfabesi 
ile yazılmış dolmuş güzergahlarının belirtildiği tabelalar 
yerleştirilmesi düşünüldü. Bu tabelalar Trabzon’da yolcu 
sayısı fazla olan üç pilot bölgede ( Köprüaltı, Moloz, Ma-
raş Caddesi bölgelerindeki dolmuş durakları) gerçekleş-
tirilmesi planlandı. 

Daha önce bina içlerinde, otobüs duraklarında bilgi-
lendirme amaçlı bu uygulama kullanılmıştır. Biz de bu 
uygulamayı Trabzon’daki dolmuş durakları üzerine uy-
guladık. 

Bu projedeki amaç Trabzon’daki görme engellilerin 
ulaşım sorunlarını azaltmak, başka bir bireye ihtiyaçları 
olmadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak-
tır. Bu uygulamanın işlevsel hale geçmesi ve süreklili-
ğinin sağlanması, başka şehirlerde de uygulanması, 
yapılacak olan projelere başlangıç noktası olması he-
deflenmektedir.

Her çocuk oyunla, oyuncakla büyür. Küçüklüğünden 
beri tercih ettiği oyuncakları aslında bilinçaltının bir ay-
nasıdır. Ebeveynler çocuklarının oynayacağı oyuncağa 
dikkat ederler, örneğin silah tabanca gibi oyuncakları 
tercih etmemeye çalışırlar. Bunun nedeninin çocukla-
rının bu yönde ilgisinin artmasından korkmalarıdır. Bu 
konuda pedagoglar da ebeveynlerle aynı doğrultuda dü-
şünmektedirler ve eğitici oyuncaklara eğilimi arttırmak 
istemektedirler. Biz de bu projede oynamak için tercih 
edilen oyuncakların çocukların tavırlarına etkisini gös-
termeyi ve eğitici oyuncaklara karşı eğilim sağlamayı 
amaç edindik.

Bu amaç doğrultusunda çocukları gerçek oyun 
alanları olan anaokullarında ziyaret ederek bazı sorular 
sorduk. Öğretmenleriyle görüşerek anaokulu düzeyin-
deki Öykü, Alp, Yağmur, Artun, Kaan ve Alya ile çeşitli 
röportajlar gerçekleştirdik. Öğretmenlerinin de çocuklar 
üzerindeki gözlemleri sayesinde bulgularımıza ulaştık.



325

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SİBEL BATAR

PARMAK İZİNİN KAN GRUBU İLE İLİŞKİSİ

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

SUMO ROBOT ATILGAN

Danışman Öğretmen
VOLKAN KAZANCI

Hazırlayan Öğrenciler
Neval kÖSeOĞlu erdem babalık 

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet emre uSta buSe mıSır
eray yaĞız turNa       zeyNeP SakallıOĞlu

Trabzon ilinden 300 kişiden mürekkep yardımıyla 
parmak izi alındı.Daha sonra alınan  kişilerekan grupları 
soruldu. Cevapları, alınan parmak izlerinin yanına kay-
dedildi.Bunun sonucunda alınan parmak izlerinin kan 
grupları ile ilişkisi olup olmadığını ortaya koyuldu.

Sonuç olarak 300 kişide;
1. 92 helezon (whorl)         %30.6
2. 42 yay (arch)                  %14
3. 108 ilmek (loop)             %36
4. 58 karışık (composite)    %19.3
Sonucuna ulaşıldı.

Fen Liselerinde okuyan ve ileride mühendislik gibi 
dallarda eğitim görmeyi planlayan öğrenciler elektrik, 
mekanik ve buna benzer konulardateorik olarak öğre-
nim görüyorlar. Öğrenciler üniversiteye gittiklerinde teo-
rik olarak bu tür konuları çok iyi bilmelerine rağmen uy-
gulama konusunda çok iyi olmadıkları gözlemlenmiştir. 
Proje bu tarz uygulamaya ve teoriye dayalı konularda 
deneyim kazanmamıza yardımcı olacak bir robot yap-
mayı amaçlamaktadır. 

İlk olarak yapabileceğimiz robot çeşitlerini hakkında 
araştırma yaptık ve yaptığımız araştırmalar sonucunda 
sumo robotu yapmaya karar verdik. Yapacağımız robot 
hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yaptık ve sumo 
yapımı hakkında çeşitli bilgilere ulaştık. Bu bilgiler doğ-
rultusunda kendi arduino kodlamamızı oluşturup baskı 
devremizi hazır hale getirdik. Baskı devreyi Proteus 
programında çizdikten sonra fotoğraf kâğıdına baskı al-
dık. Baskıyı bakır plaka levhaya ütü yoluyla aktardıktan 
sonra asit karışımında levhayı temizleyip devre hatlarını 
oluşturduk. Matkap yoluyla pin deliklerini deldik ve par-
çaları üzerine lehimledik. Yukarıda listesi verilen malze-
meleri de kullanarak ATIILGAN isimli sumo robotumuzu 
oluşturduk.
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Danışman Öğretmen
HARUN ÜÇÜNCÜ

ARDUİNO İLE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YAPIMI

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

30 ALFABESİ

Danışman Öğretmen
EYÜP UZLU

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet ayar  Nilüfer yazıCı  

Hazırlayan Öğrenciler
aSlı yüSra kurt tuNaHaN kara 

Çizgi izleyen robot belirli bir yolu otonom olarak takip 
edebilen robottur. Bu yol siyah zemin üzerinde beyaz 
renkte ya da beyaz zemin üzerinde siyah renkte olabilir.

Çizgi izleyen robotlar yarışma ve hobi amaçlı robot-
lar olmasına rağmen, geliştirildikleri takdirde endüstride 
sürekli belli bir yolda malzeme taşımak için ya da dük-
kanlar, kafeler gibi alanlarda benzer amaçlarla kullanıla-
bilir. Robotun çalışma prensibi, çizgiyi ortadaki algılayı-
cıda tutarak ilerlemesine dayanmaktadır.

Robot kısa aralıklarla sensörden gelen verileri kont-
rol ederek çizgiye göre konumunu belirler. Sensörler 
tasarıma bağlı olaraka belirli aralıklarda ve sayıda kulla-
nılır. Mikrodenetleyeci yazılımda belirlenen algoritmaya 
göre sensörlerden aldığı veriyi işleyerek motorların ça-
lışma durumunu belirler.

Günümüzde hayatın birçok dalında insanların iş ha-
yatı, insan ilişlikeri, ticari ilişkiler, askeri ve siyasi ileti-
şimler vb. durumlar için gizlilik önemli bir husustur. Eski 
tarihlerden itibaren bu durumlarda gizliliğin korunması 
adına birçok deneme yapılmıştır. Gizliliğin korunması 
adına atılan en büyük adımlardan biri şifrelemelerdir. 
Şifre bilimi olarak adlandırılan bilim türünde, gizli tutul-
mak istenen şeyler bir sistem dahilinde değişik tarz ve 
yöntemler sayesinde şifrelenir. Ürettiğimiz şifrelemede 
Türk Alfabesindeki 29 har alfabe sıralarına göre sa-
yılarla sıraladık. Bu halde sıralamamız A-1, B-2,C-3,Ç-
4,D-5... şeklinde devam etmektedir. Şifrelemenin asıl 
noktası ise 30’dur. 30 sayısının şifrelememizdeki yeri 
ulaşılmak istenen harfin sayısını 30’a tamamlayan sıra-
daki harf ile şifreleme yapılmasıdır.

Örneğin: A harfini şifre olarak yazdığımızda aslında 
şifrenin açılımının Z harfiolduğunu görürüz. Çünkü A 
harfi birinci harftir ve 1 sayısına 30 a tamamlayan sayı 
29’dur. Bu durumda da A harfi yazdığımızda kastedilen 
29. harf olan Z’dir
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Danışman Öğretmen
BURÇAK NEVZAT ARSLAN

ALABALIK VE HAMSİDE DONDURMA VE 
ÇÖZDÜRME YÖNTEMLERİ

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

YÖRESEL BİTKİ ÇAYININ VE %50 YEŞİL ÇAYLI
YÖRESEL BİTKİ ÇAYININ KARŞILAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
BURÇAK NEVZAT ARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
buĞra turHaN meHmet emiN ayDıN  

Hazırlayan Öğrenciler
elif yazıCı    buket kara 

Balıklar, dondurma ve pazarlama imkânları geliş-
tikten sonra taze olduğu gibi çeşitli dondurma işlemle-
ri sonucu derin dondurucularda saklandıktan sonra da 
tüketilmektedir. Kuru dondurma, tuzlayarak dondurma, 
suyla dondurma bu yöntemlerden bazılarıdır. Dondurul-
muş balıklar halk arasında farklı şekillerde çözdürülüp 
tüketilmektedir. Halkın uygulamalarını öğrenebilmek için 
halka

‘’Balık Dondurma Anketi’’ uygulanmıştır. Projenin 
amacı, farklı yöntemlerle dondurulan ve -20°C’da 15 
gün muhafaza edilen hamsi ve gökkuşağı alabalıkları-
nın farklı çözdürme yollarıyla değişen fiziksel, kimyasal 
ve mikrobiyolojik özelliklerinin incelenmesi; bulguların 
anket sonuçlarıyla karşılaştırılarak halkın yanlışlarının 
saptanması ve halka doğru yönlendirmelerin yapılma-
sıdır. 

Rize ili Ardeşen ilçesi Yukarı Durak Köyünde Yöre-
sel bitkilerle yapılan bitki çayının (Öz Çay) antioksidan 
aktivesinin belirlenip, piyasada bulunan yeşil çay ile be-
raber hazırlanan karışımının antioksidan değerlerinin 
bulunarak öz çay ile karşılaştırılması

amaçlanmıştır. Araştırmamızda 2015 dönemine ait 
numunede kullanacağımız bitkiler elle toplanmış, sı-
cak su buharı üzerinde 1-1,5 dakika arası süresinde 
şoklanmış ve kuru, güneş almayan gölge bir yerde ku-
rutulmuştur. Materyal olarak kullanılacak kuru bitkiler 
rondo ile öğütülüp tartıldıktan sonra belirli gramajlarda 
paketlenmiştir. Amaca uygun olarak biri %100 öz çay, 
diğeri %50 öz çay %50 yeşil çay içeren 2 farklı numune 
hazırlandı. Ardından iki örnek Çaykur Atatürk Araştırma 
Enstitüsünün yeşil çaylara uyguladığı tayin yöntemleri 
ile analiz edildi. Çay tayin yöntemleri olarak rutubet ta-
yini, ekstrakt tayini, ham selüloz tayini, polifenol tayini, 
spektrofotometrik yöntemle kafein tayini, toplam kateşin 
tayini, Cu, Fe, Zn, Mn, Mg analiz

yöntemleri uygulanmıştır. 
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Danışman Öğretmen
HARUN ÜÇÜNCÜ

KOLAYBİLGİSAYAR

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

SİVİLCELERİ OLUŞTURAN BAKTERİLERE KARŞI 
DOĞAL KREM YAPILMASI VE BAKTERİYOLOJİK 

TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Danışman Öğretmen
BURÇAK NEVZAT ARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
burak Sarı

Hazırlayan Öğrenciler
aSiye CereN albayrak  irem CalaP  

Teknolojinin içinde doğmuş ve büyümüş nesiller 
yeni çıkan teknolojileri kolaylıkla öğrenebiliyor ve onlara 
adapte olabiliyor. Fakat kendini sonradan teknolojinin 
içinde bulanlar teknolojiyi kullanmada sorun yaşayabili-
yor. Bu nedenle Fİrmalar bu kullanıcılar için bazı araçlar 
üreterek bilgisayar kullanımını basitleştirmeye çalışı-
yorlar. Bu alandaki çalışmalar devam etmekle birlikte 
daha kullanışlı arayüzler oluşturma gereksinimi ortaya 
çıkıyor. Benim de bu projedeki amacım hem bilgisayarı 
kullanmakta zorlanan kullanıcılar hem de engelli vatan-
daşlarımız için sık kullanılan temel uygulamaları içeren 
basit bir arayüz oluşturmak ve bu arayüzü fare ve klavye

kullanmadan hareket algılayıcı sistem kullanarak 
kontrol edebilmek Program arayüzünü Windows işletim 
sistemi üzerinde visual studio programında tasarladım. 
Program kontrolünü hem fare ile hem de internet üzerin-
den ücretsiz olarak

indirilebilen Camera Mouse adlı uygulama ile kontrol 
edilebilecek şekilde ayarladım. Arayüzün oldukça sade 
olmasına ve simgeler ile yazıların anlaşılır olmasına dik-
kat

ettim. Ana ekranda bilgisayar kullanıcılarının en çok 
kullandığı temel uygulamalara yer verdim.

Ergenlik döneminde ortaya çıkan sivilceler gençler-
de büyük bir özgüven problemi ortaya çıkarmaktadır. 
Bunun sebebi genellikle pilosebaceus birimindeki biri-
ken bazı bakteri türleridir. Sonuç olarak bunlar inamas-
yon hastalığına neden olmaktadır. Bazı durumlarda bu 
hastalık ileriki yaşlarda da görülebilmektedir .

Bu hastalıkta Propionibacterium acnes (P. acnes) 
büyük bir rol oynar, bununla birlikte Staphylococcus epi-
dermidis (S. epidermidis) ve Bacillus subtilis (B. subtilis) 
gibi başka bakteriler de etken olabilir.

Bu projede S. epidermidis ve B. subtilis gibi bakte-
rilerin sebep olduğu sivilcelere karşı; kendi oluşturdu-
ğumuz, formülasyonunda aktif madde olarak organik 
ürün kullandığımız krem yapımı amaçlanmıştır. Önceki 
testlere göre Papatya, ME1 ve ME2 pozitif sonuçları 
gözlemlendi. Bunlara MİK testi yapıldı ve bulunan MİK 
konsantrasyonu krem hazırlanmakta kullanıldı.

ME2 pozitif sonuç vermesine rağmen, ellimizdeki 
solüsyonu bittiği için testleri tamamlanmamış ve kremde 
kullanılmamıştır. Çay ağacı yağı ve hindistan çevizi yağı 
harf pozitif sonuç verdikleri için esansiyel yağ olarak kul-
lanıldı.
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Danışman Öğretmen
ŞADIMAN HUNUTLU

MARKALARIN YABANCILAŞMA NEDENLERİ

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

VERGİ SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE 
İSTATİSTİK TUTULMASI

Danışman Öğretmen
KADİR İSMAİLOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Dilara kavaNOz  elif SaĞlam  

Hazırlayan Öğrenciler
batuHaN tOPal 

Trabzon’un 3 ana caddesinde (Kahramanmaraş 
Caddesi, Kunduracılar Caddesi ve Uzun Sokak), Ata-
park Varlıbaş Alışveriş Merkezi ve Forum Trabzon’da 
yaptığımız araştırma sonucu yabancı marka ismi kulla-
nım oranı %40,317 civarındadır. Bu yabancı markaların 
bazılarıyla röportaj yaptık.

Röportajlar sonucu elde ettiğimiz bilgilere göre 3 ana 
kriter elde ettik.

-1. grup marka ismi koyarken kendileri için özel olan 
ve bir anlam ifade eden kelimeleri kullanmayı tercih et-
miştir. Amaçları dikkat çekmek ve daha fazla kitleye hi-
tap etmek.

-2. grubun marka ismini yabancı koymasının bir 
sebebi bulunmamakta ve kendileri için özel bir anlam 
ifade etmemektedir. Bu grubun amacı markanın havalı 
ve akılda kalıcı olmasını sağlamak. Bu iki grup da mar-
kalarına yabancı isim koyarak ilgi çekmek amacında ol-
duğunu belirtti.

- 3. grup ise kısaltmalar kullanarak, yabancı gibi gö-
züküp aslında Türkçe kelimelerden oluşan markalar tü-
retmişlerdi ve bu grubun amacı da ilgi çekmekti.

Türk vergi sistemini ,tahakkuk-tahsilat oranını ince-
leyerek halkın kar-zarar durumunun ölçülmesi amaçlan-
mıştır. Sürmene Vergi Dairesi’nden , tahsilatın tahakkuk 
türlerine göre dağılımı , adli ve idari para cezaları , vergi 
dışı gelirler ,

alacak stoğu tutarları , il geneli tahakkuk tahsilat, ha-
ciz kararı alınması gereken ve

haciz kararı alınmış borçlu sayısı ve bu borçların 
toplamı gibi veriler elde edinildi.

Alacak stoğu grafiği çizildi.İl geneli tahakkuk tahsilat 
oranları incelendi. büyük oranda birbirini tutmaması ve 
bunların devamında zararın kardan daha büyük olduğu, 
tahsili yapılamamış çok vergi olduğu ve bunların yanı 
sıra çokça haciz olduğu tespit edilmiş ,’’ kar mı zarar 
mı?’’ sorusunda zarar cevabına ulaşılmıştır.
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Danışman Öğretmen
SİNAN UZUN

12 EYLÜL 1980 DARBESİNİN TRABZON İNSANI-
NA SOSYAL VE EKONOMİK ETKİLERİ

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

KURU TEMİZLEMEDE RADYASYONUN VARLI-
ĞININ ARAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
VOLKAN KAZANCI

Hazırlayan Öğrenciler
Cem SONbay   furkaN kalıNtaŞ 

Hazırlayan Öğrenciler
HakaN emre karakuŞ  HakaN tOmaÇ 

Amaç 12 Eylül 1980 Darbesinin bölge insanımızı na-
sıl etkilediğini öğrenmek ve bu gibi benzer durumlarda 
nasıl davranılacığını ve nasıl etkileneceğimiz

hakkında bir bilgi birikimi oluşturmak amacıyla Trab-
zon’un 1980 yılındaki özellikleri dikkate alınarak darbe-
nin sosyal ve ekonomik etkilerini

incelemektir. 12 Eylül... 12 Eylül 1980 tarihinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime askeri bir darbeyle el 
koyması olayının belleklerimizde yer eden kısa ismi.

12 Eylül 1980 Darbesi tüm Türkiye’de olduğu gibi 
Trabzon’daki insanları da farklı yönden etkilemiştir.

1980 yılında Trabzon’daki ailelerin dönemin getirdiği 
etkiler ile kalabalık olduğu, ekonomik durumlarının ise 
orta düzeylerde olduğu ankete katılan insanların verdiği 
cevaplar doğrultusunda açıkça ortadadır. Darbenin et-
kilerinin merkez kesimlerde daha çok kırsal kesimlerde 
ise daha az etki gösterdiği de ayrı bir sonuçtur. Ailele-
rin yapısının darbe yüzünden etkilenmediği ancak bazı 
ailelerle sağcı-solcu kavgası yüzünden ters düştükleri 
olmuştur. Ancak her ne kadar sorun olsa da Trabzon 
insanları birbirleri ile iyi ilişkilerde bulunup sosyal yapı-
larını koruyarak

darbeyi atlatmıştır. 

Bu araştırmada temel amacımız kuru temizlemede 
radyasyon etkisinin olup olmadığı ve eğer varsa insan 
sağlığı üzerindeki  etkilerinin ortaya konmasıdır.Yaptı-
ğımız deneylerde kullandığımız kıyafetler kuru temizle-
meden hemen çıktıktan sonra gözleme tabii tutulmuştur. 
Yaptığımız deneylerde üç tane gömlek ve bir kravat kul-
lanılmıştır. Kullandığımız gömlekler birbirine özdeş de-
ğildir. Ayrıca kravatın yapısı da hiçbir gömleğe benzerlik 
göstermemektedir. Bu özellikleri kullanarak maddenin

yapısının radyasyon tutma özelliğini de test etmiş 
olduk. Normal şartlarda 15.5 uT değerini gösteren rad-
yasyon ölçer aleti sırasıyla tuttuğumuz üç gömlekte de 
19.5 uT

sonucunu verdi. Buradan çıkardığımız sonuç kıyafet 
yapılarının radyasyon tutma konusunda etken olmama-
sıdır. Ayrıca bir diğer deneyimiz olan kravat örneğinde 
de 19.5 Ut değerine rastladık.
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Danışman Öğretmen
ARZU YILDIRIM

ODUN KÜLÜNDEN YAĞ ÇÖZÜCÜ ELDESİ

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

KURTULUŞ SAVAŞI KAHRAMANLARININ
TANINABİLİRLİĞİ

Danışman Öğretmen
SİNAN UZUN

Hazırlayan Öğrenciler
ilayDa baŞSOy, 11-D

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuzHaN Çelik, 10-b 
aHmet iHSaN ÖzyaNık, 10-b

Yağ çözücüler bazik maddelerdir.Evlerimizde kulla-
nılan yağ çözücüler bu bazik maddeler yanında birçok 
katkı maddesi içermektedir.Bu maddelerden biri de do-
ğal, kolay elde edilen ve iyi yağ çözen potasyum hid-
roksittir. Doğal olarak odun külünden potasyum hidroksit 
elde edilebilir ve elde edilen bu madde yağ çözücü ola-
rak kullanılabilir. Bu çalışmada kimyasal katkı maddeleri 
içermeyen yağ çözücü elde edilmiştir. Odun yakılıp kül 
elde edildi. Yakılan kül suyla karıştırılıp bir gece bekletil-
di. Daha sonra süzgeç kağıdından geçirildi .Elde edilen 
süzüntü çeşitli yağlar üzerinde denendi. 3 molarlık 50 
ml. HCl çözeltisi hazırlandı. Hazırlanan bu çözelti büre-
te koyuldu ve titrasyon düzeneği kuruldu. Elde ettiğimiz 
süzüntüye dönüm noktasını belirlemek için fenolftalein 
damlatıldı. Daha sonra süzüntü HCl çözeltisiyle titre 
edildi ve dönüm noktasında damlatılan HCl asitin hacmi 
ölçüldü bunun sonucunda hesaplamalar yapılarak sü-
züntüdeki KOH miktarı belirlendi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarının günümüz insanı 
tarafından tanınabilirliğini ölçmektir. 

Konu kapsamında anket yapıldı. Bu anket Trabzon 
Yomra Fen Lisesi ve Trabzon halkı olmak üzere 150 ki-
şiye yapıldı. bu cevaplardan sivil halkın öğrencilerin

Kurtuluş Savaşı kahramanlarını ne kadar tanıyıp ta-
nımadıklarına, ve yaptıkları işleri ne kadar bilip bilmedik-
lerine ulaşılmıştır.

Şerife Bacı’nın insanların çoğu tarafından tanındığı 
görülmektedir.

Seyit Onbaşı’nın insanların çoğu tarafından tanındı-
ğı görülmektedir.

Yörük Ali Efe’nin insanların çoğu tarafından tanındı-
ğı görülmektedir.

Sütçü İmam Ali’nin insanların çoğu tarafından tanın-
dığı görülmektedir.

 Kılavuz Hatice’nin insanların çoğu tarafından tanın-
madığı görülmektedir.
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Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN KAYA

FİZİKTE KAVRAM YANILGILARININ 
FARKINDALIĞI

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

TARÇIN KOKUSUNUN HAFIZA ÜZERİNDE 
ETKİSİ

Danışman Öğretmen
MELİKE KURT

Hazırlayan Öğrenciler
fatma Nur taN, 11-a
rümeySa Özer, 11-a

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem yılDız, 11-D
emreHaN ÖzDemir, 11-D

Amaç fizikte yapılan kavram yanılgılarında
farkındalık oluşturmak. 2007-2008 Fizik öğretim 

programında 9 - 1 2 . sınıflarda bulunan kavram yanıl-
gıları çıkarılarak 50 soruluk bir anket hazırlandı. Anket 
çeşitli türde (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi) 
okullardaki 15 öğrenciye (12.sınıf) uygulandı. Elde edi-
len sonuçlar Microsoft Office Excel çalışma sayfasında 
tablo ve grafik şeklinde düzenlendi. 

Fen Lisesi’nin %65,77181208’nin kavramları doğru, 
%34,22818792’sinin kavramları yanlış bildiği görülmek-
tedir. 

Anadolu Lisesi’nde %50 sinin doğru, %50’sinin kav-
ramları yanlış bildiği görülmektedir.

Meslek Lisesi’nde %44,36997319’unun kavramları 
doğru, %55,63002681’inin

kavramları yanlış bildiği görülmektedir.
Anket yapılan liselerden alınan sonuçlarda 

%53,38059509’unun kavramları
doğru, %46,61940491’inin yanlış bildiği görülmekte-

dir.

Parfüm, oda spreyleri gibi koku maddelerinin günlük 
yaşan t ımızda kullanımının yaygınlaşması ve insanla-
rın kokulara olan ilgisinin artmasıyla birlikte firmalarda 
yeni kokular geliştirmektedir. Bu yeni kokuların çoğunda 
tarçın, ana madde olarak kullanılmaktadır. Bu verilerden 
yola çıkarak, bu araştırmada tarçının insan hafızasına 
etkisi ortaya konmak istenmektedir.Bu fikirden yola çı-
kılarak tarçın kokusunun hafızaya olan etkisini çeşitli 
deney ve gözlemlerle bulunması ve tarçın kokusunun 
günlük hayatımızdaki yerinin genişletilmesi amaçlandı.
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Danışman Öğretmen
OSMAN ÖZKURT

İZMARİTİM NEREDE?

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

OTORİTE VE KONTROLÜN İTAATE ETKİSİ

Danışman Öğretmen
MELİKE KURT

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem Nur SaNCak
mıSraNur uzuNali

Hazırlayan Öğrenciler
GülCaN ibiŞ, 11-D
tuĞba baCı, 11-D

Günden güne artan sigara kullanımı ve sigaranın 
çevreye verdiği zararların bilinmemesi nedeniyle birey-
ler üzerinde bir çevreye duyarlılık araştırması yapılacak-
tır. İnsanların çevreye karşı olan tutumları göz önünde 
bulundurulup, çevre kirliliğine toplumun etkisi ortaya çı-
karılacaktır. Toplumun bilinçlendirilmesi ve çevre kirliliği-
nin önlenmesi asıl amacımızdır. Sonuçta; Sokakta siga-
ra içenlerin kadınlarda %60 ve erkeklerde %88,6 olması 
ile birlikte kadınların %70’inin erkeklerin ise %43,1’inin 
izmaritinin çöpe attığı görülmektedir. Bundan hareketle 
her iki kesiminde dışarıda sigara içtiği ve çevreye du-
yarlılığın kadınlarda erkeklere göre daha fazla olduğu 
görülmektedir.

Deney Trabzon Yomra Fen Lisesi 11-D sınıfı öğren-
cileri üzerinde yapıldı. Öğrencilerin seçmeli ve normal 
olmak üzere iki matematik dersleri vardı. Deney yapı-
lırken bu iki matematik dersine giren öğretmenlerle gö-
rüşüldü ve onlardan bu sınıfa ayrı ayrı ödev vermeleri 
istendi. Seçilen öğretmenlerden matematik dersine gi-
ren öğretmen, seçmeli matematik dersine giren öğret-
menden daha otoriterdi ve okulda daha uzun süre görev 
yapmıştı. Matematik dersinin öğretmeni bundan önce 
verdiği her ödeve bir teslim tarihi vermişti bu yüzden 
bizim söylediğimiz ödevde de bir teslim tarihi verdi ve 
ödevleri istedi. Seçmeli matematik öğretmeniyse bun-
dan önce yaptığı gibi

ödevi verdi fakat teslim tarihi söylemedi, ödevi yap-
mayı öğrencilerin vicdanına bıraktı.  Ödevleri yapan 
öğrenci sayısı ve yapmayan öğrenci sayısı öğretmenler 
tarafından not alınarak tutuldu. Deney sonucunda bilgi-
sayar ortamında alınan notlar

Microsoft Excel ve Microsoft Word programları yar-
dımıyla grafiklere dönüştürüldü.
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Danışman Öğretmen
MELİKE KURT

AHLAKİ DEĞERLERİMİZİN SİSTEMATİK
GÖZLEMLERLE İNCELENMESİ

yOmra feN  liSeSi yOmra feN liSeSi

AKILLI TAHTALARI AKILLICA KULLANIYOR 
MUYUZ?

Danışman Öğretmen
BİROL SEZGİN

Hazırlayan Öğrenciler
vaCiP kerem iŞÇi, 11-D
izzet SerDar ayDıN, 11- D

Hazırlayan Öğrenciler
yakuPHaN mert GüNay, 11-D
utku ulaŞ uÇar, 11-D

Toplumlarda zaman ilerledikçe artan birey sayısına 
bağlı olarak beraber yaşamakta git gide zorlaşmakta, 
suç miktarı ve çeşitleri de artmaktadır. Bu projede insan-
ların toplumdaki aksaklıkların giderilmesi için en uygun 
ahlaki düzeyleri belirlenmiştir. Bunu yapabilmek içinse 
sistematik gözlem metoduna başvurulmuştur. Öncelikle 
bireylerin ahlaki düzeylerinin ölçülebilmesi için gerekli 
olan olaylar kurgulanmıştır. Ardından bu kurguların göz-
lemleneceği yerler ve mekânlar belirlenmiştir. Yapılan 
bu gözlemler ise gizli kamera aracılığı ile kayıt altına 
alınmıştır. Elde edilen kayıtlar analiz edilip Trabzon top-
lumunda yapılan ahlaki düzey ölçümleri sonucunda.

1. Trabzon toplumunun yarısı“Kohlberg Ahlak Geli-
şim Teoremi”ne göre

geleneksel düzeyde çıkmıştır.
2. Bir toplum için “Kohlberg Ahlak GelişimTeoremi”-

ne göre en uygun düzey gelenek üstüdüzeydir.
3. Bir toplum üzerinde yapılan ahlak düzeyi ölçümle-

rizamana bağlı değişiklik gösterir.
4. Bireyler üzerinde yapılan ahlaki ölçümler, ölçme-

metoduna (Yazılı soru sorma- sistematik gözlem)bağlı 
değişiklik gösterebilir. Yani bireylerinsöyledikleriyle yap-
tıkları örtüşmeyebilir.

Projemizde, FATİH projesi kapsamında takılan etki-
leşimli tahtaların bir yıl sürecinde stand-by konumunda 
boş yere harcadığı enerjinin miktarının ve mali değerinin 
hesaplanması amaçlanmıştır. Gözlemlerimizi yapmak 
üzere Energiekostenmessgerat marka wattmetremizi 
temin ettik. Wattmetremizi deneyimizi yapacağımız Ves-
tel marka etkileşimli tahtaya taktık. Stand-by konumun-
da sekiz gün beklettik. Etkileşimli tahtamız üzerinde se-
kiz gün elektrik ölçümü yaptık ve stand- by konumunda 
bir saatte harcadığı elektrik değerini bulduk. 

Yapılan gözlemler sonucu etkileşimli tahtaların 
stand-by konumunda saatte 0.0005585 kW/h’lik enerji 
harcadığı tespit edilmiştir. Türkiye’de 570.000 etkileşim-
li tahtanın bulunmasıyla ülke genelinde bir saate boşa 
tüketilen enerji miktarının 4,18875 kW/h olduğu bulun-
muştur. Bu miktarın yıllık değeri ise (okul saatleri dahil 
değildir) 2.387.587,5 kW/h’dir ve 2016 yılı başı itibariyle 
1 kW/h’lik elektrik 0,4151 TL’ye eşittir. Bu bilgiler ışığın-
da Türkiye’nin etkileşimli tahtaların yanlış kullanımından 
dolayı uğradığı bir yıllık zararın 991.087,571 TL olduğu 
sonucuna vardık.



335

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞADIMAN HUNUTLU

GÜNLÜK HAYATTA NEDEN YABANCI KELİMELE-
Rİ KULLANIYORUZ?

yOmra feN liSeSi yOmra feN liSeSi

ÇAM, VİŞNE VE KAYISI REÇİNELERİNİN ANTİ-
BAKTERİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
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Projemizde yabancı kelimeleri neden tercih ettiğimi-
zi araştırdık.

Yaptığımız araştırmaya göre 100 kişiden;
- 28’i “Söylemek istediğim şeyin Türkçede tam karşı-

lığı yok ya da Türkçe karşılığını bilmiyorum.”
- 27’si “Ağız alışkanlığı.”
- 22’si “Yabancı kelime kullanınca kendimi daha ha-

valı hissediyorum.”
- 16’sı “Yabancı dilde sıkça dizi izlerim/müzik dinle-

rim.”
Geri kalan 7 kişiden ise bunlardan daha bağımsız 

cevaplaralındı(oyunların etkisi vb). Uygulanan ankete 
göre insanların yabancı kelimeleri tercih etmesinin baş-
lıca sebebi anlatılmak istenen şeyin Türkçe karşılığı-
nın bulunamaması veya bilinmemesi olarak belirlendi. 
Türkçe içerik olarak çok zengin bir dildir. Fakat yabancı 
kaynaklı kelimeleri kullanarak dilimizi sığlaştırmaktayız. 
Alıntı bir kelimeyi kendi dilimizde bulunan kelimeye ter-
cih ederek dilimizdeki mevcut anlamları zayıflatmakta 
ve tek anlama gelen kelimelere,hatta oluşturulan an-
lamsız kelime gruplarına itimat etmekteyiz. Böylece 
dilimizi fakirleştirmekte, geniş türetme gücünün önünü 
kapatmaktayız.

Reçine, genellikle bitkinin kendini mikroorganizma-
lara ve mantarlara karşı korumak amacıyla salgıladığı, 
çoğunlukla uçucu yağlarla birlikte bulunan ve salgılan-
dıktan sonra bir daha bitki tarafından kullanılamayan 
kimyasal bir bileşimdir. Reçineler, çok yaygın olmasa 
bile bazı alternatif tıp çalışmalarında tedavi amaçlı ola-
rak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise çam, vişne ve ka-
yısı ağaçlarından elde edilen reçine özlerinin bazı gram 
(-) ve gram (+) bakteriler üzerindeki etkisi incelenmiştir.
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DENİZLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ
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Bu araştırmada derişim farkından yararlanılarak de-
nizlerden elektrik üretiminin yapılabileceğinin ölçülmesi 
amaçlanmıştır.

Farklı derişimlerde tuzlu su çözeltisi hazırlanmış ve 
bu çözeltiler ayrı kap içerisine

koyularak derişim pili esasına dayalı elektrik üretil-
miştir. Deneysel çalışmalar sonucunda elektrik üretimi 
sağlanmıştır.

-Bu yöntem ile iki farklı derişime sahip komşu deniz-
lerde elektrik üretimi yapılabilir. Elde edilen enerji trans-
formatörler yardımıyla arttırılabilir ve kullanılabilir hale 
getirilir.

-Ülkemizde Marmara Deniz ‘i ,Karadeniz ve Ege De-
nizi sınırlarında elektrik üretilebilir.

-Aynı zamanda denizlerin dibi ve üst kısımlarındaki 
derişim farkından bu yöntem uygulanabilir.


