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ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. MEF Eğitim Kurumları; ülkemizdeki fen öğrenimini desteklemek, bu alanda 
yetenekli öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek ve onların “Geleceğin Bilim 
İnsanları” olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla lise ve dengi okul öğrencileri 
arasında yirmi üç yıldır “Araştırma Projeleri Yarışması” düzenlemektedir.

2. Yarışmaya, Türkiye’den ve yurt dışından ortaokul sonrası eğitim yapan lise ve 
dengi okul öğrencileri katılabilecektir.

3. Yarışmaya yurt dışından katılan projeler kendi aralarında yarışacaklardır.

4. Araştırma Projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında hazırlanacaktır.

5. Projeler bilimsel bir araştırma niteliği taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce 
herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan projeler 
başvuru aşamasında elenecektir. (Orijinal olmayan projelerin sorumluluğu, proje 
sahipleri ve danışman öğretmenlere aittir.)

6. Yarışmaya bir öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci tarafından 
hazırlanabileceği gibi, grup çalışması biçiminde (maksimum 3 öğrenci 2 öğretmen) 
de hazırlanabilir. (Ödüller, projeyi hazırlayan kişi sayısına bakılmaksızın proje 
başına verilecektir.)

7. Yarışmaya başvuracak öğrencilerin dolduracağı Proje Başvuru Formları, en 
geç 20 Şubat 2015 tarihinde kurumumuzda olacak şekilde, Okul Müdürlüğü 
tarafından imzalanarak varsa ekleriyle birlikte MEF Okulları posta adresine veya  
proje@mef.k12.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonraki 
başvurular değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

8. Projeler, Üniversitelerin Öğretim Üyelerinden oluşan Jüri tarafından değerlendirile-
cektir.

9. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir. Örneğin, kimya 
alanında gönderilmiş bir projenin içeriği biyoloji ağırlıklı ise, o proje, bir biyoloji 
projesi olarak değerlendirilebilir.

10. Yarışmaya katılanlardan, projeleri sergilenmeye değer görülen proje sahiplerine, 
İstanbul’da düzenlenecek serginin yeri ve tarihi nisan ayı içerisinde bildirilecektir.

11. Sergi düzenleme (masa ve pano temini), MEF Eğitim Kurumları tarafından yapıla-
caktır. Hazırlanan proje kapsamında kullanılması gerekli malzemeler önceden 
belirtilen telefonlar aracılığı ile Proje Yarışması Koordinatörlüğü’ne bildirilmeli ve 
olumlu olumsuz teyidi alınmalıdır.

12. Şehir dışından  gelecek proje sahibi öğrenciler ile danışman öğretmenlerin geliş-
gidiş (tren, otobüs, gemi), yol ücret bedelleri, yarışma salonunda ulaşım standı 
görevlilerince tarafınıza ödenecektir.

13. Şehir dışından ve yurt dışından gelecek katılımcılarımızın, sergi süresince 
konaklama masrafları kurumumuzca karşılanacaktır. Konaklama planındaki oda 
düzeni 2 veya 3 kişiliktir. Bu planlama, tarafınızca doldurulan ve kurumumuza 
gönderilen bilgi formları ile belirlenmektedir.

14. Sergi süresince yemek ihtiyaçlarınız, sabah kahvaltıları, öğle yemekleri ve akşam 
yemekleri kurumumuzca karşılanacaktır. 

15. Yarışmada her dalda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülü kazanan 
öğrencilerle, projeyi yöneten danışman öğretmenlere aşağıda belirtilen 
miktarlarda para ödülü ve ayrıca sergiye katılan tüm öğrencilere, danışman 
öğretmenlere ve/veya Okul Müdürlüklerine başarı belgesi ve anı plaketi takdim 
edilecektir.

16. Yarışmada ayrıca jürinin uygun gördüğü sayıdaki çalışmaya ‘Jüri Özel Ödülü’ 
verilecektir.

DERECESİ ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 3.000 TL. 3.000 TL.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 2.500 TL. 2.500 TL.
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 2.250 TL. 2.250 TL.
TEŞVİK ÖDÜLÜ 2.000 TL. 2.000 TL.
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ 1.500 TL. 1.500 TL.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Tel:     (0212) 287 69 00 
     Faks:  (0212) 287 46 79
     E-posta:  proje@mef.k12.tr

Web sitesi  : www.mefproje.com & www.mef.k12.tr 

Başvuru Adresi : MEF Eğitim Kampusu 
     Ulus Mah. Öztopuz Cad. Leylak Sok. 34340 
     Ulus-Beşiktaş / İstanbul
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MEF EĞİTİM KURUMLARI
LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI 24. ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

MEF Eğitim Kurumları, Türkiye genelindeki lise ve dengi okul öğrencileri 
arasında yapılan geleneksel ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI’nın bu yıl 
24.’sünü düzenlemektedir. Bilindiği gibi büyük ilgi gören ve takdir toplayan 
bu yarışma; FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ dallarında hazırlanan projelerin katılımı 
ile gerçekleşmektedir. 

MEF Eğitim Kurumları, bu organizasyonla, yarının Türkiye’sini yaratacak olan 
yetenekli ve istekli liseli gençlerimizi, temel ve uygulamalı bilim dallarında 
çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Okulunuzun Müdürlüğüne gönderilen başvuru ve değerlendirme formların-
da son başvuru tarihi bildirilmiştir (20 Şubat 2015). 24. ARAŞTIRMA PROJE-
LERİ YARIŞMASI’ na katılmak isteyen lise öğrencileri, belirtilen tarihe kadar 
başvuru ve değerlendirme formlarını düzenleyerek, ilgili bölümlerini Okul 
Müdürlüğü’ne onaylattıktan sonra kurumumuza göndereceklerdir.

Başvurular, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından in-
celenecek, sergilenmeye değer bulunan projeler belirlenecektir.

PANO DÜZENİ

Serginin temel amacı ise, yapılan proje çalışmasını, sergiyi gezenlere anlatıp 
tanıtmaktır. Bunun için MEF Eğitim Kurumları, öğrenciye 100x140 cm 
ölçülerinde bir masa ile 100x140 cm ölçülerinde bir pano verecektir. Öğrenci, 
projesiyle ilgili deneysel düzeneği ya da uygulama modelini masa üzerinde; 
proje ile ilgili raporu da A4 boyutunda kâğıtlara yazılmış olarak pano üzerinde 
sergileyecektir.

DEĞERLENDİRME

Jüri üyeleri, sergiyi gezip projeyi gerçekleştiren öğrencilerle görüşerek proje-
leri değerlendireceklerdir. Jüri üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmeler, 
MEF Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması Genel Koordinatörlüğü’ 
nün yarışma yürütme kurulunda toplanacaktır. Yürütme Kurulu, verilen not-
ların ortalamalarına göre sıralama yapacak ve dereceye giren öğrencileri be-
lirlemeye yönelik listeyi hazırlayacaktır. Araştırma Projeleri Yarışması Genel 
Koordinatörlüğü bu listeyi esas alarak kazanan öğrencileri açıklayacaktır. Bu 
öğrencilerin ödülleri ile sergiye katılan tüm öğrencilerin başarı belgeleri, sergi 
sonunda düzenlenecek törende kendilerine verilecektir.

BİLİME DESTEK PLATFORMU

Geçtiğimiz yıllarda, büyük merkezlerin dışında ve üniversiteler çevresinden 
uzak yörelerdeki liselerimizde okuyan bazı öğrenciler çalışmalarında kulla-
nacakları malzemeleri bulmakta güçlük çektiklerini, bu zorluklar nedeniyle 
yarışmaya katılamadıklarını ve desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir.

Bu tür zorluklar çeken öğrenci ve danışman öğretmenlerimiz için iş dünyası, 
girişimciler bu konuya eğilerek, geleceğin bilim adamlarına destek olmak 
amacıyla aralarında bir insan kaynağı yaratmışlardır. Böylece gençlerimiz pro-
jelerini hazırlarken imkânsızlıklarla baş başa kalmayacaklardır.

Bilime Destek Plâtformu’nun aslî görevi, bu tür zorluklar çeken öğrenci ve 
danışman öğretmenlerimiz ile iş dünyası ve girişimcileri, geleceğin bilim 
adamlarına destek olmak, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir araya 
getirmektir.

Platformun işleyişi son derece basit:
• Liseler, yarışmamıza katılmayı düşündükleri proje kapsamındaki ihti-

yaçlarını danışman öğretmen / öğretmenler önerisi ve okul müdürlüğünün 
onayı ile talep formunu doldurarak bize bildirirler.

• Talep tarafımıza ulaşınca, koordinatörlüğümüz bir değerlendirme yap-
maktadır.

• Uygun görülen talepler, seçeceğimiz gönüllü bilim dostu bir platform üyesi 
ile paylaşılmaktadır.

• Bundan sonra üyemiz, okul ile temasa geçerek koordinatörlüğümüzden 
edindiği bilgiler ve talep formu sureti ile uygun gördüğü biçimde ihtiyacı 
karşılamaktadır.

• Sonuçtan Yarışma Koordinatörlüğü de bilgi sahibi olmaktadır.

BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?

Bilim, insanoğlunun ilk çağlardan başlayarak günümüze kadar düzenli 
olarak biriktirdiği bilgiler bütünüdür. Bu bilgiler, insanların kendilerini ve 
çevrelerindeki tüm varlıkları anlamak, meydana gelen olayları açıklayabilmek 
amacıyla yaptıkları çalışmaların bir birikimidir.

Bilime, dünyanın değişik yerlerinden pek çok bilim adamının katkısı olmuş ve 
olmaya devam edecektir. “Çok sayıda bilim adamının ortak çalışmasının so-
nucu” diye niteleyebileceğimiz bilimin temelinde, insanın düşünme yeteneği, 
yaratıcılığı ve sistemli çalışması yatmaktadır.
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR?

1. Araştırılacak konu saptanır.
2. Bu konuda daha önce yapılan çalışmalar incelenir.
3. Araştırılacak olayın gözlemlenmesi amacıyla ön deneyler yapılır, 

uygulanacak deney yöntemleri ve yapılacak deneyler plânlanır.
4. Deneylerden elde edilen bilgiler düzenlenir.
5. Düzenlenen bilgiler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı araştırılır.
6. Elde edilen bulgular ışığında hipotezler kurulur.
7. Elde edilen anlamlı ilişkiler incelenip tartışılarak belirli sonuçlara varılır.
8. Varılan sonuçlar ve elde edilen bulgular bilim adamlarına ve gelecek kuşak-

lara aktarılmak üzere yazılı hale getirilir.

PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?

Yaptığınız proje çalışmasının en önemli adımlarından birini, araştırma 
konunuzla ilgili hazırlayacağınız proje raporu oluşturur. Proje raporu, gözlem, 
deney ve ölçüm sonuçlarının kaydedilerek, elde edilen sonuçların yazılı olarak 
ortaya konmasıdır. Çalışmanız sonucunda elde ettiğiniz bilgiler, böylece 
korunacak, başkalarına ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Ayrıca yaptığınız 
çalışmanın değerlendirilmesinde raporunuzun önemli rolü olduğunu hiçbir 
zaman unutmamalısınız.

Bu nedenle gerek yazım ve gerekse içerik bakımından raporunuzun yazılımına 
çok özen göstermelisiniz.

Proje raporunda gereksiz uzatma ve tekrarlara kesinlikle yer vermeyiniz. 
Raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız.

Projenin Adı
Kısa ve öz olarak tek bir cümle şeklinde yazılmalı, yapılan çalışma hakkında 
fikir verecek bir ad olmalıdır. 

Giriş ve Amaç
Bu kısımda, kendi çalışmanızın konusundan ve başkalarının daha önce bu 
konuyla ilgili yaptıkları çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın, diğer 
çalışmalardan hangi yönleriyle farklılıklar gösterdiğini belirtiniz ve çalışmanız-
da neleri amaçladığınızı açıkça yazınız.

Araç ve Yöntemler
Bu kısımda,
• Proje çalışmanızda izlediğiniz yolu,
• Kullandığınız materyal ve ölçü aletlerini,
• Yaptığınız deneyleri,
• Kontrollü deneyleri nasıl yaptığınızı,
• Verileri toplama ve istatistiksel değerlendirme yöntemlerinizi,
• Gözlemlerinizi,
• Grafikleri çizmek için yaptığınız hesaplamaları kısa ve anlaşılır bir dille 

yazınız.

Sonuçlar ve Tartışma
Bu bölümde proje çalışmanızdan elde ettiğiniz sonuçları yazınız. Bu bölüm, 
raporunuzun en önemli kısmıdır. Bulgularınız; sayısal değerler, matematiksel 
eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Sayısal sonuçlarınızı mümkün olduğu 
kadar çizelgeler ve grafikler şeklinde veriniz. (Bulgular, uluslararası birim 
sistemine uygun olmalıdır.)

Bulgularınızı tartışırken geçerlilik sınırlarını da belirtiniz ve sonuçları olum-
suz yönde etkileyen nedenler varsa, bunları açıklayınız. Kendi bulgularınızı, 
konunuzla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların bulgularıyla karşılaştırınız. 
Yaptığınız çalışmayla amacınıza ne ölçüde ulaştığınızı belirtiniz. Aynı konuda 
yapılabilecek diğer çalışmalardan da söz ederek, konuya ilgi duyanlara yol 
gösterecek önerilerde bulununuz.

Yararlanılan Kaynaklar
Bilimsel araştırmalarda kaynak gösterme bir yandan bilim ahlâkının bir 
gereği, diğer yandan da çalışmanın ve dayandığı temellerin doğruluğunun ve 
güvenilirliğinin bir kanıtıdır.
Bir bilimsel çalışmada kaynak göstermenin amaçları “Bir bilimsel çalışmada  
neden kaynak kullanılır?” başlığı altında açıklanmıştır.
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BİR BİLİMSEL ÇALIŞMADA NEDEN KAYNAK KULLANILIR?

1. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmayı yapan kişinin katkısının neler 
olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin gerçek sahiplerinin hakkını vermek,

2. Araştırmacının savunduğu görüşleri ve/veya ulaştığı sonuçları destekle-
mek,

3. Okuyucuya verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda dene-
tim olanağı sağlamak,

4. İlgili konuda yeni araştırmalar yapmak isteyenlere başvurabilecekleri kay-
naklar sunmak, amacıyla bilimsel çalışmalarda kaynak kullanılmalıdır. Kay-
nak gösterilirken mutlaka gösterilen kaynak ile ilgili bilgiler eksiksiz ve 
doğru olarak verilmelidir.

ÇALIŞMANIZDA YARARLANDIĞINIZ KAYNAKLARI NASIL GÖSTERMELİSİNİZ?

Bir Kitabı Kaynak Gösterdiğinizde;
Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Kitabın adı, varsa derleyen, 
hazırlayan veya çevirenin adı ve soyadı, baskı sayısı, yayınevi (veya yayınlayan 
kurum), yayın yeri, yayın tarihi belirtilmelidir. Örneğin: 
• GÜNDÜZ T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 

Yayınları, Ankara, 1975.
• BRAUN R. D., Introduction to Instrumental Analysis, Mc Graw-HiII Book 

Co., New York, 1987.
• MAHAN B. H., Üniversite Kimyası, Çev. C. Şenvar ve E. Edgüer, 5. baskı, 

Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1989. gibi yazılmalıdır.
 
Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;
Yazarın Soyadı Adı (veya adının baş harfi ve nokta), Makalenin adı, Derginin 
adı (Derginin tam adı veya varsa uluslararası kısaltması), Cilt No., Sayı No., 
Makalenin başlangıç ve bitiş sayfaları, Yılı belirtilmelidir. Örneğin: 
• SMITH MA, “The Nature of Distribution Functions for Colliding Systems”, 

Journal of Chemical Education, Cilt 7, sayı 3, s. 218-223, 1993. gibi yazıl-
malıdır.

Herhangi Bir Yayın içerisindeki Bir Makaleyi Kaynak Gösterdiğinizde;
• DİNÇKAYA E., “Aljinatta peroksidaz immobilizasyonu”, IX. Kimya ve Kimya 

Mü-hendisliği Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, KTÜ Fen-Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, s 397, Trabzon, 1993. şeklinde bilgi vermelisiniz.

 

FİZİK PROJE ÖZETİ (21. Araştırma Projeleri Yarışması Fizik 1. si)

Projenin Adı   : Bileşik Göz Yapısının Çoklu Sensör Ağlarına
      Uyarlanması
Projeyi Hazırlayanlar  : B.Özün ÖZKAN,Ö.Ece TOSUN
Okulu    : İzmir Özel Türk Fen Lisesi - İzmir
Danışman Öğretmen  : Yelda SERİNDAĞ

GİRİŞ-AMAÇ
Hartline bileşik gözlü canlı olan atnalı yengecini inceleyerek her gözcükteki 
fotoreseptörlerin biri uyarıldığında diğerini engelleyecek şekilde bağlı 
olduğunu (yanal engelleme mekanizması); bunun ışıkla algılamada kontrastı 
arttırdığını ve şekillerin algılanmasının keskinleştiğini bulmuştur. Amacımız 
bileşik göz yapısından esinlenerek çoklu sensör ağlarında yanal engellemenin 
ve bombeli yüzeyin avantajlarını belirlemektir.

YÖNTEM-MATERYAL
Dışbükey ve düz düzenek hazırladık. Ommatidiumları temsilen LDR, canlının 
gördüğü cismi temsilen LED kullandık. Ölçümleri yanal engellemeye uğrata-
rak ham halleriyle karşılaştırdık. Sonra iki düzeneği karşılaştırdık. 2 adet 20x30 
cm delikli pertinaks, 50 adet LDR, 100 metre bakır kablo, Keithley Multimetre, 
15 adet 50 cm alüminyum çubuk, 8 cm³lük 14 adet alüminyum küp.

BULGULAR
Yanal engelleme mekanizması kontrastı arttırır. Dışbükey yüzeyde mekanizma 
daha iyi sonuçlar vermiştir.

TARTIŞMA
Çoklu sensör ağlarında yanal engelleme ve dışbükey yüzey kullanımı verimi 
arttırır.

KAYNAKLAR
1. Hartline., H.K., Wagner, H.G., 1956, Ratcliff, Floyd, Inhibition in the Eye of 

Limulus, Journal of General Physiology, 39:5 sf.651-673
2. Joseph Rosen and David Abookasis, “Seeing through biological tissues us-

ing the fly eye principle”
3. Özçelik, E., Temmuz2006, Ardışık görüntüler ile piksel altı bilgi çıkarımı ve 

çözünürlük iyileştirme, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ, İstanbul
4. Demirsoy, A., Yaşamın Temel Kuralları, Meteksan Yayınları, Ankara, Cilt 2 

Kısım 219923 sf.158-169
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FİZİK PROJE ÖZETİ (22. Araştırma Projeleri Yarışması Fizik 1. si)

Projenin Adı   : “El Yapımı Optik Cımbız”
Projeyi Hazırlayanlar  : Nazlı GÖLLER - Pınar DEMETÇİ
Okulu    : TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi - İzmit
Danışman Öğretmen  : Meral UĞURLU

GİRİŞ-AMAÇ
Mikrometrik boyuttaki parçacıkları optik kuvvet uygulayarak dokunmadan 
manipüle edecek, pahalı olmayan bir optik sisteminin geliştirilmesi.

YÖNTEM VE MATERYAL
Kolay bulunabilecek malzemelerle kurulan optik cımbızlama düzeneğiyle, 
maya hücrelerinin tuzaklanması hedeflendi. Kendi optik cımbızımızı yapmak 
için, el yapımı mikroskop düzeneği, kızılaltı lazer ve dikromatik ayna kullanıldı. 
Daha rahat çalışmak ve masrafları azaltmak için dört mercekle bir mikroskop 
objektifi kullanılıp mikroskop düzeneği kuruldu. Tuzaklamayı görüntülemek 
için kameranın kendi lensi yerine oküler kullanılarak CCD kamerayla benzer 
bir işlev daha ucuza sağlanmış oldu. 

BULGULAR
Çeşitli lazer tiplerini karşılaştırıldı. Çok küçük bir hacme odaklanabilen Gauss 
yoğunluk profiline sahip lazer kullanıldı maliyeti düşürmek için mikroskop 
yerine kendi lens düzeneğimiz oluşturuldu. Düzeneğimizle maya hücreleri, 
yaklaşık 85μm hareket ettirilmiştir. Yani düzeneğimiz mikrometrik düzeyde 
manipülasyona elverişlidir. 

TARTIŞMA
Bir optik cımbızla kendi düzeneğimizin görüntüsü kıyaslandığında farkın 
görüntü kalitesi ve büyütme oranı olduğu görüldü. Büyütme oranındaki 
fark; farklı ince kenarlı mercek kullanılmasıyla giderilebilir. Ancak optik 
cımbızlamada amaç manipülasyon olduğundan, görüntü kalitesindeki fark pek 
önemli değildir. Düzeneğimiz, üniversite laboratuvarlarında, molekül dizilimi 
ve hücre manipülasyonu gerektiren çalışmalarda kullanılabilir. Düzeneğimizin 
optik cımbızların genelinden en büyük farkı, daha az malzeme ile göreceli 
olarak daha kolay taşınabilen bir düzenek olmasıdır. İleri aşamalarda 
düzeneğimizi taşınabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 

KAYNAKLAR
Koç Üniversitesi’nden Sayın Doç. Dr. Alper Kiraz ve Doktora Öğrencisi Sayın 
Alexandr Jonàš’dan bilgi/araç gereç desteği aldık. 
1. Ashkin, A., (2011), Editorial: Light and Life, Laser Photonics Reviews 5, New 

Jersey, USA.
2. Brown, K.A., Aguilar, J.A., Westervelt, R.M., (2010), Coaxial Atomic Force 

Mic-roscope Tweezers, Applied Physics Letters 96, Massachusetts, USA

FİZİK PROJE ÖZETİ (23. Araştırma Projeleri Yarışması Fizik 1.’si)

Projenin Adı  :  Manyetik Kuplajla Hareket Aktarımının Uygulanması  
      Ve Geliştirilmesi
Projeyi Hazırlayanlar :  Berk KARADAYILMAZ, Zeynep AKKUŞ
Okulu   :  İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi
Danışman Öğretmen :  Burak AYHAN

GİRİŞ ve AMAÇ
Bu çalışmada farklı ortamlarda enerji aktarımını; sürtünmeyi en aza 
indirebilmek için kullanılan yağlı sistemleri ve bundan kaynaklı kirliliğini 
ortadan kaldırmak amacı ile manyetik kuplaj kullanarak incelemek istedik. 

YÖNTEM ve MATERYAL
Enerji aktarımını temas olmadan sağlamak için iki adet özdeş dairesel disk içi-
ne neodyum mıknatıs koyarak mıknatısların birbirine uygulayacağı manyetik 
kuvvetle disklerden birine verilecek dönme kinetik enerjisini diğerine aktarı-
labildik.
Karşılıklı disklere bağladığımız motorların giriş ve çıkış akımları ile çıkış potan-
siyel farklarını güç kaynağımızın potansiyel farkını 5-24 V aralığında değiştire-
rek hesapladık ve oluşturduğumuz tablo sonucuna göre verim hesabı yaptık.

BULGULAR
Ölçümlere göre verimler % 14.8 ; % 28 ; % 41.4 ;% 49 ; % 58.5 hesaplandı.
Daha sonra  diskler arasındaki  manyetik geçirgenliği arttırmak için poliakrilik 
asitle kaplı Fe3O4 fazlı manyetik sıvı kullandık.Buradan % 1.7 lik bir verim 
artışı elde ettik.

TARTIŞMA 
Enerji aktarımının manyetik kuplajla sağlandığı sistemimiz başarı ile çalışmak-
tadır. Giriş geriliminin dolayısıyla akım şiddetinin artmasıyla karşı diske aktarı-
lan enerjinin de arttığı deneysel olarak ispatlanmıştır. Sistemimiz uygulamada 
dönme hareketi gerektiren araçlarda mekanik titreşimleri ve sarsıntıları or-
tadan kaldırarak sönümleyici bir malzeme olarak kullanılabilir. Bir aktarma 
organı olarak kullanıldığında dönme ekseni uzun olan sistemlerden kaynakla-
nabilecek kırılma ve sıkışma da ortadan kalkmış olur.Sistemimiz diskler arasına   
ahşap,plastik,cam gibi malzemeler konulduğunda da çalışabilmektedir.Bu da 
çalışma alanının genişlemesini sağlamaktadır.
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KAYNAKLAR
1. hbogm.meb.gov.tr/MTAO/2TemelMatematik ve Fizik/unite14 
2. http://www.engquest.org.au/students-sm-up.cfm 
3. B. D. Cullity, “Introduction to magnetic materials” (1972) 1-2 , 85-87
4. F. Bueche, “Technical Physics” (1977), 555-558
5. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 11.Sınıf Fizik Ders Kitabı,Ankara 2012.180-

181
6. Melvin Merken. “Physical Science with Modern Applications” (1972) 225, 

293-301
7. J.Gordon Stipe “The Development of Physical Theories”,  (1967), 267-269.

KİMYA PROJE ÖZETİ (21. Araştırma Projeleri Yarışması Kimya 1. si)

Projenin Adı   : PAN Nanofiberler ile Uranil Sorpsiyonunda 
      Yüzey Modifikasyonu, pH ve Çözelti Hacminin 
      Sorpsiyon Verimine Etkisi
Projeyi Hazırlayanlar  : Ahmet Fatih ARSLAN, Ali Burak SARAÇOĞLU
Okulu    : İzmir Özel Türk Fen Lisesi - İzmir
Danışman Öğretmen  : Aylin ÖĞÜNÇ

GİRİŞ ve AMAÇ
Nanoteknolojinin günümüzde yaygın kullanılması, bu alanda yapılan çalışma-
ların artmasına neden olmuştur. Nanofiber üretmek için kullanımı yaygınlaşan 
yöntemlerden biri de elektrodokuma yöntemidir. PAN, elektrodokuma yönte-
minde sık kullanılan bir polimer olup, molekül yüzeyine aktif grupların bağ-
lanmasıyla aktivitesi arttırılabilmektedir. Bu projede, uranil iyonlarının yüzey 
modifiye PAN nanofiberler ile sudan uzaklaştırılması hedeflenmiştir.

YÖNTEM ve MATERYAL
Çalışmada öncelikle akrilonitrilin polimerleşmesi sonucu fiber üretimi için 
gerekli polimer malzeme olan PAN sentezlenmiştir. Sentezlenen PAN ın, DMF 
ortamında çözeltisi hazırlanarak elektrodokuma işlemi gerçekleştirilmiştir. 
Fiber yapıları optik mikroskop ile incelenmiş, fiber eldesi için optimum 
koşullar belirlenmiştir. PAN fiberlerin üzerinde amidoksimasyon işlemi 
yapılarak adsorpsiyon kapasitesini arttıracak PAN-oksim fiberler üretilmiştir. 
Ardından, elde edilen fiberler 100 ppb uranil çözeltisine eklenerek sorpsiyon 
gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR
Sorpsiyon öncesi ve sonrası çözelti konsantrasyonları ICP-MS yardımıyla 
ölçülerek PAN-oksim fiberlerin çözeltideki UO22+ iyonlarını tutma yüzdesi 
%81 (±10) ve bir gram fiber başına adsorplanan metal katyonunun kütlesi 
280 (±11) μg olarak hesaplanmıştır. Tüm deney süreci farklı pH değerlerinde 
tekrarlandığında, maksimum sorpsiyon yüzdesinin pH 4 te sağlandığı 
belirlenmiştir. SPE deneylerinin gerçekleştirilmesi ile fiberler üzerinden geçen 
çözelti hacminin artmasının sorpsiyon yüzdesini anlamlı düzeyde düşürmediği 
saptanmıştır.

TARTIŞMA
Yürütülen araştırma ile, elde edilen PAN-oksim fiberlerin, insan sağlığı ve 
çevreye olumsuz etkileri olan uranil iyonlarının sulardan uzaklaştırılmasında 
kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

KAYNAKLAR:
1. Ji-Huan He1, Yu-Qin Wan, Jian-Yong Yu “Effect of Concentration on Elec-

trospun Polyacrylonitrile (PAN) Nanofibers” Fibers and Polymers 2008, 
Vol.9, No.2, 140-142

2. http://www.epa.gov/radiation/radionuclides/uranium.html
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KİMYA PROJE ÖZETİ (22. Araştırma Projeleri Yarışması Kimya 1. si)

Projenin Adı  : Coumarin 2 boyasının floresan yoğunluğunun farklı 
     ortamlarda analizi ve karbon  nanotüple etkileşiminin 
     floresan verimine etkisi
Projeyi Hazırlayanlar : Bahadır GENÇTÜRK- Cihan Alper ÇELİKAY
Okulu   : Ankara Fen Lisesi - Ankara
Danışman Öğretmen : Murat SARIZ

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmanın amacı florofor moleküllerin çeşitli ortamlardaki floresans 
değişimlerinin ölçülmesi ve bu ortamlarda karbon nanotüplerle karıştırılarak 
optik karakterizasyonunun belirlenmesidir. Florofor moleküller ve karbon 
nanotüplerin kullanım alanları oldukça genişlemektedir, ortak kullanım 
alanlarında karşılaşmaları muhtemeldir. Bu iki molekülün bir arada olduğunda 
nasıl bir etkileşimin gerçekleşeceğini incelemek projenin ana hedefidir.

Projede florofor moleküllerin çeşitli uyaranlara maruz kaldığında verdiği 
tepkiler optik karakterizasyon yöntemleriyle tayin edilmiş, daha sonra florofor 
moleküllerin tepkisi aynı uyaranlar altında karbon nanotüp varlığında optik 
karakterizasyon yöntemleriyle belirlenmiştir.

Deneyin ilk bölümünde florofor madde aydınlık-karanlık ve oksijenli-oksijensiz 
ortamlarda incelenmiş, yapılan optik taramalarla ışık yoğunluğundaki 
değişimler gözlenmiştir. Deneyin ikinci bölümünde ise nanotüplü ve nanotüpsüz 
örnekler hazırlanarak aynı ortamlara maruz bırakılmış ve nanotüp-coumarin 
etkileşimi üzerinde durulmuştur.

Nanotüp kullanılmadan hazırlanan örneklerde ışıma yoğunluğunda en çok 
azalma oksijenli ve aydınlık ortamda, en az azalma ise karanlık ve nitrojenli 
ortamda görülmüştür. Nanotüp kullanılan örneklerde nanotüp ve coumarin 
arasındaki etkileşimden dolayı ışık yoğunluğunda azalma gözlemlenmiştir.
Bu çalışma hücre etiketlemede, medikal taşımada kullanılan florofor mad-
delerin ve karbon nanotüplerin bir arada nasıl bir etkileşimde bulunduğunu 
ortaya koymuş, kullanım alanları giderek genişleyen bu iki yapıyla yapılacak 
çalışmalara örnek teşkil etmiştir.

KAYNAKLAR
1. Principles Of Instrumental Analysis F.James Holler, Douglas A. Skoog&Stan-

ley R. Crouch 2006 
2. Lakowicz, Joseph R. Principles of Fluorescence Spectroscopy(second edi-

tion). Kluwer Academic / Plenum Publishers, 1999 p. 10
3. Valeur, Bernard, Berberan-Santos, Mario 2012. Molecular Fluorescence: 

Principlesand Applications2nd ed.,Wiley-VCH, p. 64
4. Jabłoński, Aleksander “Efficiency of Anti-StokesFluorescence in Dyes” Na-

ture 1933, volume 131, pp. 839-840.
5. Baykal, Beril “Sythesis of Vertically Aligned CNT Arrays Using Liquid Based 

Precursors and Their Functionalization by Conjugated Polymers Thesis”, 
Jan 2011

6. Kroto H.W.,Heath J.R., O’Brien S.C., Curl R.F., Smalley R.E., Nature, 1985, 
318, 162

7. Bethune D.S.,Kiang C.H., De Vries M.S., Gorman G., Savoy R., Nature, 1993, 
363, 605.

8. Desai, 2005, Friedli, 2001
9. H. Shi, X. He, Y. Yuan, K. Wang and D. Liu, Anal. Chem., 2010, 82, 2213–

2220.
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KİMYA PROJE ÖZETİ (23. Araştırma Projeleri Yarışması Kimya 1. si)

Projenin Adı  : ZnO Nanopartikül ile Birleştirilmiş Zeytin Çekirdeği  
     ve Chladophora prolifera Ekstresi Eklenmiş 
     TermoplastikPoliüretan’dan Oluşturulan Dışı Bakteriyal  
     Selüloz İçi Heparinle Kaplı Biyouyumlu Antimikrobiyal  
     Yapay Damarlar
Projeyi Hazırlayanlar : İbrahim Can KAYMAZ
Okulu   : VALİ VECDİ GÖNÜL ANADOLU LİSESİ
Danışman Öğretmen : Figen ÖZYILDIZ

GİRİŞ ve AMAÇ
Çalışmamızda antimikrobiyal özelliği saptanmış zeytin çekirdeği ve dolgu 
maddesi olarak Chladophora prolifera(alg) ekstrelerinin özelliğinin korunması, 
taşınması için ZnO nanopartikülleriyle birleştirilip sentezlenen ZnO-Zeytin 
çekirdeği(ZnO-ZÇ) ZnO-alg(ZnO-A) konjugatlarının dayanıklı elastik olan 
termoplastik poliüretana (TPU) eklenerek yapay damarlara dönüştürülmesi ve 
biyouyumlu, antibakteriyal özellikli bir damar oluşturulması hedeflenmiştir.

YÖNTEM ve MATERYAL
Çinko oksit nanopartikülleri(ZnO NP) yağ banyosunda hidrotermal yöntemle 
sentezlenmiştir. Zeytin çekirdeği ve alg ekstratının ZnO NP’larıyla konjugas-
yonu gerçekleştirilmiştir.  TPU’dan, TPU’ya ZnO NP,  ZnO-ZÇ ve ZnO-A konju-
gatları eklenerek ekstrüzyon işlemiyle pelletler oluşturulmuştur. Oluşturulan 
pelletler ekstrüzyon işlemiyle yapay damar şekline dönüştürülmüştür. Oluştu-
rulan yapay damarların dışı biyouyumluğunu artırmak için HS besi ortamında 
Acetobacter xylinum (700178(ATCC)) bakterisiyle inkübe edilmiş bakteriyal se-
lülozla ve iç yüzeyi pıhtılaşmayı engellemesi biyouyumlu olması için heparin 
sodyumla kaplanmıştır.

BULGULAR
Üretilen istenilen özellikte 20 nm boyutundaki ZnONP, ZnO-ZÇ ve ZnO-A kon-
jugatları SEM’de görüntülenmiştir. MTT canlılık testi kullanılarak ZnO NP’nun 
25 µg, zeytin çekir-deği ekstresinin 100 µg, alg ekstresinin 100 µg, ZnO-A kon-
jugatının 25 µg ve ZnO-ZÇ konjugatının 50 µg konsantrasyonlarında toksik 
etki göstermemiştir.

TARTIŞMA
Denemizde yapay damar örneklerini oluşturmak için kullandığımız TPU’un 
dirençli olması piyasada bulunan yapay damar örneklerine alternatif olarak 
ileriki aşamalarda kullanılabilecek bir materyal olabileceğini gösterebilir.

KAYNAKLAR
1. Khan, Y.,Durrani, S., K., Mehmood, M., Ahmad, J., Khan, M.,R., Firdous, 

S,2010, Low Temperature Synthesis of Fluorescent ZnO Na-noparticles, 
Applied Surface Science,1756-1761.

BİYOLOJİ PROJE ÖZETİ (21. Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji 1. si)

Projenin Adı  : Doğal Maddelerin Optik Özelliklerinin Kullanımı Ile 
     Deformasyonlu Dokuların Tespiti.
Projeyi Hazırlayanlar : Kamile ÖZBEK - Ecem SELİM
Okulu   : Özel Avrupa Lisesi – İstanbul
Danışman Öğretmen : Öznur  PAMUKÇU GEZER 

GİRİŞ ve AMAÇ
Bu çalışmada , kinin bileşiklerinin, doğal bir mineral olan  Wernerite taşının, A1 
ultraviyole ışığında floresan (parlama) özelliğinin kullanımıyla deformasyon-
lu dokuların  saptanması, takibi ve tedavisinde alternatif kolaylık sağlaması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda bu hücrelerin sağlıklı hücrelere göre fazla besin 
tüketme ve hızlı bölünme özellikleri kullanılmıştır.

YÖNTEM ve MATERYAL
Deneysel çalışmalarımız, yoğun aminoasit içeriğiyle vücut hücrelerine 
benzerlik gösteren mantarlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Enjekte edilecek 
madde içeriklerine göre bölümlendirilen mantarların kök ucuna, kök çevresine 
ve toprağına wernerite süspansiyonu ve kinin çözeltileri verilmiştir. Madde 
emilimi sonucu mantarlar üzerinde oluşan parlaklık belirli zaman aralıklarında 
lüksmetre ile ölçülmüştür.

SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Çalışmalarımız sonunda lüksmetreyle ölçülen değerlerin parlaklığın 
göstergesi olarak geçen süre ile doğru orantılı olarak arttığını göstermiştir. 
Grafikte görüldüğü gibi floresan özellik en çok wernerite süspansiyonunda 
gözlemlenmiştir. Bu da geliştirdiğimiz hipotezleri doğrulamıştır.

Çalışmalarımız sonucunda kitle halinde bulunan deformasyonlu dokuların, 
doğal maddelerin optik özelliklerinin kullanımıyla tespit edilebilmesi, kitlenin 
bulunduğu bölgenin belirlenerek tedavi sürecinin buna göre planlanabilmesi, 
sağlıklı hücrelerin zarar görmemesi, Alzheimer, damar hastalıkları ve  doku 
tanımalarında kullanılabilmesi, maliyetinin az olması yöntemimizi diğer 
yöntemlerden farklı kılmaktadır. 
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KAYNAKLAR 
1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PET ve CT bölümü (Sertaç Asa )
2. The Biology of Cancer by Robert A. Weinberg
3. http://webmineral.com/data/Scapolite.shtml
4. www.bilimseverler.com/tag/ultraviyole-isik
5. Bahçeşehir Üniversitesi ISSS birimi ( Selçuk Özyurt , Bülent Aydın)
6. ‘’Kanserde alternatif ve tamamlayıcı tıp ‘’  Prof.Dr.Erkan Topuz

BİYOLOJİ PROJE ÖZETİ (22. Araştırma Projeleri Yarışması Biyoloji 1. si)

Projenin Adı  :  Arıtılmış Atık Sudan Azot ve Fosforun Uzaklaştırılmasında 
     ve Organik Gübre Üretiminde Farklı Mikroalg Türlerinin 
     Verimliliklerinin Karşılaştırılması
Projeyi Hazırlayanlar : Helin HOCAOĞLU – İlke Esin AYDINER
Okulu   : TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi - İzmit
Danışman Öğretmen : Elif MOLLAMEHMETOĞLU

GİRİŞ VE AMAÇ
İçerisinde yüksek miktarda azot ve fosfor bulunan arıtılmış atık sular, deniz ve 
göllere verilmeleri durumunda ötrofikasyona sebep olurlar. Arıtma sistemlerine 
eklenen  mikroalgler; hem azot ve fosforun gideriminde daha verimli olmaları 
hem de kurulacak sistemin maliyetinin az olması nedeniyle daha avantajlıdır. 
Projemizde Scendesmus obliquus, Chlorella vulgaris ve Chlamydomonas 
reindhartii mikroalgerinin azot ve fosfor giderimindeki verimliliklerinin 
karşılaştırılması; ayrıca arıtma ardından gübre olarak değerlendirilmeleri 
hedeflenmiştir.

YÖNTEM VE MATERYAL
Mikroalg türleri; BBM, otoklavlı ve otoklavsız atık su içerisinde büyütülerek 24 
gün boyunca optik yoğunlukları ölçülmüştür. Tübitak MAM’da yaptırılan su 
analiziyle sudan azot ve fosforu uzaklaştırma verimlilikleri karşılaştırılmıştır. 
Santrifüj ve etüv kullanılarak üretilen gübrelerin verimliliklerinin fasulye 
bitkisi üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. 

BULGULAR
Scendesmus obliquus türünün atık sudan azot ve fosforun uzaklaştırılmasın-
da ve kuru gübre üretiminde, olası diğer türlerden daha verimli olduğu 
görülmüştür. 

TARTIŞMA
Sonuçta Scenedesmus obliquus türü en avantajlı tür olarak belirlenmiştir. 
Mikroalglerin arıtmalarda kullanılması üzerine yapılacak araştırmalar ve 
verimliliği artıracak sistemlerin geliştirilmesi durumunda ciddi bir çevresel 
sorun olan ötrofikasyona karşı, verimliği ve kâr oranı yüksek çözümler günlük 
hayatta uygulamaya konabilecektir.

KAYNAKLAR
1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2009). Çevre İstatistikleri: Sorularla Resmi 

İstatistikler Dizisi-8. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sayfa 27.
2. Halistürk İ., Topcu B., Yoldaş S. Atıkların Arıtılmasında Mikroorganizma-

ların Kullanılması. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sayfa 11
3. Camplbell N.A., Reece J.B., Biology, Pearson Yayıncılık, Sekizinci baskı, say-

fa 1227.
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4. Ekici Ö.K. (Mayıs 2011), Azot Kirliği Ekosisteme Zarar Veriyor. Tübitak Bilim 
ve Teknik Dergisi, sayfa 6.

5. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2007). TEACH Chemical Sum-
mary, Nitrates and Nitrites: Toxicity and Exposure Assesment for Children’s 
Health] 

6. Tablo 1. Göller, Göletler, Bataklıklar ve Baraj Haznelerinin Ötrofikasyon 
Kontrolü Sınır Değerleri: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004), Resmi 
Gazete

7. Tablo 2. Ödemiş Belediyesi Arıtılmış Su Analizi. Web. < http://www.odemis.
bel.tr/atiksu-aritma-tesisi-laboratuvar-analiz sonuclari.html>

8. Tablo 3. Bursa TSO Organize Sanayi Müdürlüğü Arıtma Raporu. Web. 
< http://www.bosb.org.tr/aritmarapor/aritmarapor_201206.pdf >

9. Wang, B., Li, Y., Wu, N., ve Lan, QC., (2008), CO2 Bio-Mitigation Using Mi-
croalgae. Applied Microbiology and Biotechnology 79, sayfa 707-718.

10. Soran H. (1992) Bitkilerin Atıksu Arıtımında Kullanılması. Hacettepe Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayfa 264.

11. Li, Y., Horsman, M., Wu, N. ve Lan CQ., (2008), Effects of nitrogen sources 
on cell growth and lipid production of Neocloris oleoabundans. Applied 
Microbiology and Bio-technology 81, sayfa 629-636.

12. Shi J., Podola B., Melkonian M. (2007). Removal of nitrogen and phosporus 
from wastewater using microalea immobilized on twin layers: an expri-
mental study. Journal of Applied Phycology, 

13. Spoehr H.A. (1951). Chlorella as a food source. Proceedings of American 
Philosop-hical Society.

14. Algea Base. Scenedesmus. Web. <http://www.algaebase.org>
15. CCCryo. BBM-Medium . Web.  

<http://cccryo.ntr.io/sources/files/medien/BBM.pdf>
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Projenin Adı  : Ganos Dağı Ormanlı-Uçmakdere Güzergahı Bitki Atlası
Projeyi Hazırlayanlar : Beril ERDİL –Gülçe ÖZDEMİR
Okulu   : Tekirdağ Belediyesi Anadolu  Öğretmen Lisesi
Danışman Öğretmen : Kadir DÜŞÜNEN

GİRİŞ VE AMAÇ
Biz bu çalışmada çevreyi tanıma amacına hizmet etmek için bir flora rehberi 
hazırlamayı hedefledik. 

YÖNTEM VE MATERYAL
Araştırmalarımıza iki yıllık süre içerisinde farklı zaman dilimlerinde 8 gezi 
düzenledik.    Geziye başlangıç noktası olarak Ormanlıyı seçtik. İlgili güzergahta 
yürümeye başladığı-mız anda gördüğümüz tüm bitkileri fotoğraflamaya 
başladık, aynı zamanda koordinatları tespit ederek kayıt altına aldık, diğer 
taraftan kurallarına uygun olarak topladığımız bitki örneklerini etiketleyerek 
tür teşhisinde kullanmak için bir çeşit herbaryum hazırladık.
Gördüğümüz bitkiyi hangi zaman diliminde görebileceğimizi hazırladığımız 
kitapçıkta sayfanın altındaki çizelgede belirttik.  Bitkilerin Alemden Cins’e 
kadar sistematiğini yaparken TUBİVES adlandırma kriterlerini dikkate aldık. 
Bazı bitkilerin fotoğraflarını ayrıntıları gösterebilmek için iki adet koyduk. 
Bitkileri sıralar-ken yürüyüş  güzergahımızdaki  sıraya göre değil Türkçe isim 
sırasına göre sıraladık.

BULGULAR
Yaptığımız çalışmada Bitkiler alemindeki üç şubeye ait  50 tür tanımladık. 
Bu şubelerden Magnoliophyta şubesine ait 46 tür,Pteridophyta ve Pinopyhta 
şubelerine ait 2’şer tür tespit edilmiştir.
Sınıf seviyesinde yapılan tasnifte ise 6 farklı sınıf görülmektedir. 
Takım seviyesinde ise 23 farklı takıma ait türler yer almaktadır.
Familya düzeyinde de 30 familya görmekteyiz.

TARTIŞMA
Bu çalışmada   fotoğrafları yer alan 50 bitki türü  ilgili koordinatlara 
gidildiğinde  tabloda belitilen ay ve haftalarda kişinin bulunduğu alanda 
mutlaka görülebilecektir.Çevreye duyarlı, bitki sevdalıları, araştırmacılar, 
meraklılar, ilgili ve yetkililer için bir rehber olacaktır.
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