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TÜBİTAK 47. ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI KATILIM, BÖLGE FİNALİ ve TÜRKİYE FİNALİ DERECE LİSTESİ 

 

 

Sıra Proje Dalı Proje Adı Proje Konusu Katılan Öğrenci İsimleri 
Danışman 
Öğretmen 

Bölge Finali 
Derecesi 

Türkiye 
Finali 

Derecesi 

1 FİZİK 

HİDROJENİN 
ISITMADA 

YAKIT OLARAK 
KULLANILMASI 

 Fosil yakıtlarının (kömür, 

petrol, doğalgaz vb.) 

fonksiyonel olarak 

kullanımından kaynaklanan 

zararlı çıktıları ve maddi 

güçlükleri karşısında hem 

yenilenebilir hem de daha 

zararsız bir yaşam olanağı 

sunacak olan hidrojeni 

kullanarak fosil yakıtlarına 

alternatif bir kaynak 

üretilebilir. Bu kaynakla 

birlikte evde ve işyerinde 

rahatlıkla kullanılarak 

ısınmanın sağlanacağı 

düşünülmektedir.  

Projemizde yöntemler 

deneyerek hidrojeni en uygun 

ve en tehlikesiz olarak 

kullanıma sunacak yöntemi 

bulmaya çalıştık. 

ABDULKADIR ÖZARSLAN 
CIHAN TOKLU 

ALİ HAYDAR USLU BÖLGE 1.Sİ - 

2 
TEKNOLOJİK 

TASARIM 

ISITME 
ENGELLİLER 

İÇİN TİTREŞİMLİ 
VE IŞIKLI YATAK 

Projemizde işitme 

engellilerin muhtemel 

yaşadığı bir soruna çözüm 

bularak hayatlarını bir nebze 

olsun kolaylaştırmayı, 

uyanılması gereken saatte 

yatağın titreşmesi ve ışıklı-

sesli uyarı verilmesiyle hem 

kalkma vaktinin geldiğini 

MUSTAFA KALKAN 
AHMET ALPEREN AYAN 

METİN ÖZFİDAN BÖLGE 2.Sİ  



haber vermek hem de 

uyanmayı kolaylaştırmayı 

hedefledik.  
 

3 
TEKNOLOJİK 

TASARIM 
YENİ NESİL 
BUZDOLABI 

Bazı lüks araçlarda bulunan 

elleriniz doluyken tamponun 

alt tarafına ayağınızın 

uzatılmasıyla  bagaj 

kapağının otomatik olarak 

açılması özelliğini 

buzdolapları için uyarladık. 

Ayrıca özellikle çocuklu 

evlerde buzdolabı kapağı 

açık bırakılabiliyor. 

Buzdolabının kapağının açık 

kalması enerji sarfiyatını 

arttırdığı gibi buzdolabı 

motorunun da ömrünün 

kısalmasına yol açıyor. 

Bilindiği üzere evlerimizde 

en yüksek enerji tüketen ev 

aletlerinin başında buzdolabı 

geliyor. İşte bu sıkıntılardan 

yola çıkılarak projemizi 

tasarladık.  
 

SONER UYGUN 
BURHAN ÇAYBASI 

METİN ÖZFİDAN BÖLGE 1.Sİ - 

4 BİLGİSAYAR 

KÜLTEKİN 
(KÜLTÜR VE 
TEKNOLOJİ 

İNSANİ)  
3D ANİMASYON 

FİLMİ 

 

 Yörelerin unutulmaya yüz 

tutmuş ilim adamlarından 

yola çıkılarak o yörenin 

kültürünün de içine alındığı 

özellikle çocukların seveceği 

üç boyutlu karakterler 

oluşturarak, seslendirilmiş 

animasyonlarla anlatılması 

böylelikle yeni nesillerin 

kültürlerine ilgisi azalmadan 

bilgisayar grafiği (oyun, 

ALEYNA KIZILIRMAK 
FURKAN CAN 

RAZİYE AYDEMIR -  



animasyon) materyalleri ile 

kültür ilgisinin pekişmesi 

amaçlanmıştır. 

5 FİZİK 

FAN BUHAR 
CIHAZIYLA; 
DAHA AZ 
ENERJİ, 

 DAHA FAZLA 
ISINMA VE 

KONFOR, HEPSİ 
BİR ARADA. 

 

 Ülkemizde ısınmak için 

kullandığımız enerji ihtiyacı 

her geçen gün artmaktadır. 

Merkezi ısıtmanın ve kat 

kalorifer sistemlerinin 

günümüzde çok yaygın olarak 

kullanılması, bu sistemlerde 

temiz ve kolay tüketilebilen 

yakıt olarak doğalgazın tercih 

edilmesi, bizi ülke dışındaki 

doğalgaz kaynaklarına daha 

fazla mecbur etmektedir.  

Projemizin amacı ısınmada az 

enerji kullanarak daha fazla ısı 

elde etmek ve enerjide %5 - 

%30 arasında tasarruf 

sağlayarak hem aile bütçesine 

katkıda bulunmak hem de 

ülke ekonomisine katkı 

sağlamaktır. 

YUNUS EMRE ZEYTUN 
SERVET TOKLU 

SALİH HARUN 
KARSAK 

BÖLGE 1.Sİ - 

6 BİLGİSAYAR 

BAZI MS, 
BOYUNDAN 
ASAĞI İNME 

İNEN VE  
KONUŞAMAYA

N BİREYLER İÇİN 
BAŞ KONTROLÜ 

İLE 
BİLGİSAYAR 
KULLANIMI 

Özel gereksinimli insanların 

daha kaliteli bir yaşam 

seviyesine getirilmesi 

toplumsal bir 

sorumluluktur. Bu nedenle 

özel gereksinimli insanlardan 

olan MS, boyundan aşağısına 

inme inen 

ve konuşamayan hastalar için, 

uzmanlarla yapılan 

görüşmemizde kendi 

hastalarından örnek 

vererek gün içerisinde çektiği 

sıkıntıları ve tedavi sürecinde 

çektikleri sıkıntıları dile 

HAKAN UGUR 
KARAÇETIN 

MEHMET KEREM AKIN 
YAKUP İLHAK BÖLGE 2.Sİ  



getirdiler. 

Bilgisayar demek bir anlamda 

özgürlük ve iletişim demek 

bundan dolayı biz de bu 

insanların 

bilgisayar kullanımına imkân 

vererek kendilerini gün 

içerisinde rahat hissetmelerini 

ve insanlarla 

iletişim kurmalarını 

kolaylaştırmak için bir 

uygulama yapmayı amaçladık. 

7 BİLGİSAYAR 

KAMERA ILE 
GÖRÜNTÜ 

İŞLEME 
ALGORİTMALAR

İNI  
KULLANARAK 

UZAKTAN, 
ETKİLEŞİMLİ 

TAHTA 
KONTROLÜ 

 
 Fatih projesi kapsamında 

okullardaki tüm sınıflara 

Etkileşimli Tahta (Akıllı 

Tahta) kurulmakta ve eğitimin 

teknoloji ile gelişmesi 

sağlanmaktadır. Her ne kadar 

etkileşimli tahtalar eğitimde 

kolaylık sağlasa da bu durum 

öğretmenin sınıf hâkimiyetini 

yitirmesine ve etkileşimli 

tahtaya bağımlı hale 

gelmesine sebep olmaktadır. 

Çünkü etkileşimli tahta 

kullanılırken sayfa değiştirme, 

aşağı ve yukarı sayfa 

hareketini sağlama gibi 

etkenlerden dolayı öğretmen 

etkileşimli tahtadan 

uzaklaşamamaktadır. 

Projemizin amacı, öğretmenin 

etkileşimli tahtadan 

uzaklaşarak sınıf hâkimiyetini 

artırmak ve öğrencilerle iç içe 

ders işlemesini sağlamaktır. 

ADEM ZENGIN 
ARDA BURAK DEMIR 

BARIŞ KURBAN BÖLGE 3.Sİ  

 


