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Öğrenci Çalışma yaprağı 1 

Senaryo: 

Ordu Fatsa’daki Delenin Dağı tepesini güneşi görmek için tıraşlıyacaklar ! 

 

 

Ordu'nun Fatsa İlçesi’nın Yalıköy Beldesi’nin de 200 metre yükseklikteki ’Delinin Dağı’ 

tepesi, güneşin doğuş ve batışlarına engel olduğu için 1993 yılında da dönemin Belediye 

Başkanı Yusuf Ziya Şen’in girişimiyle tıraşlanmaya başlandı 

Ordu'nun Fatsa İlçesi'nın Yalıköy Beldesi'nin de 200 metre yükseklikteki 'Delinin Dağı' 

tepesi, güneşin doğuş ve batışlarına engel olduğu için 1993 yılında da dönemin Belediye 

Başkanı Yusuf Ziya Şen'in girişimiyle tıraşlanmaya başlandı. Tepenin 50 metre kadar 

kesilmesi planlanırken, maddi imkansızlıklar yüzünden 30 metre kadar tıraşlandıktan sonra 

çalışma durduruldu. 

Yalıköy Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Karamustafaoğlu, sorunun devam etmesi üzerine bir 

ay önce güneşi engelleyen tepenin yeniden tıraşlanması için çalışma başlattı. Yalıköy'ün 

etrafının deniz, dağ ve tepelerle çevrili olduğu belirten Başkan Karamustafaoğlu, şunları 

söyledi: "Çukurda kalmış bir yer. Aslında mantık çok doğru mantık. Seneler öncesi eski 

belediye başkanımız o mantığı yakalamış ve tepeyi tabiri caizse tıraşlanamaya başlamış. 

Hafriyat alınmış, malzeme alınmış ve bayağı bir tıraşlanmış. Akşam saatlerinde baktıkları 

zaman güneşin 20-25 dakika daha geç battığı tespit edilmiş. O alanın tıraşlanması tabana 

doğru 20-25 metre daha devam etseydi, bugün daha iyi olacaktı. Şimdi biz çalışmayı devam 

ettiriyoruz. Bu konuda gerekli yerlere de ulaştım. Özel İdare ve karayolları her türlü 

malzemeyi alabilirler. Orası 20-25 metre daha inerse güneş akşam saat 18.00'e kadar 

Yalıköy'ün üzerinde kalır." Karadeniz Bölgesi'nin iklim koşullarından dolayı nemli bir bölge 

olduğunu hatırlatan Yalıköy Belediye Başkanı Tahsin Karamustafaoğlu, romatizmal 

hastalıkların beldede çok fazla görüldüğünü anlattı. Başkan Karamustafaoğlu şöyle dedi: 

"Güneş görmeyince romatizmal hastalıklar da artıyor. Güneş denizden batıyor. Güneş'in 

batışını da bu tepe kesiyor. Yani güneş belli bir seviyeye geldiği anda bu tepe önünü kapattığı 

için Yalıköy güneşsiz kalıyor. Bu sene Özel İdare, köy yollarında bir iyileştirme yaptı. 

Dağdan 2-3 bin kamyon malzeme verdik ve köy yollarını iyileştirdiler. 3 metreye yakın 

tıraşlandı dağ. Plaja bile çok faydası oldu. Güneş görmeye başladı. Vatan 
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ANAHTAR DELİĞİ 

 

Amaç:   Bir kaynaktan çıkan ışığın, bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde 

yayılabileceğini belirtmek 

Malzemeler:  Karton kutu, Elektrik devre düzeneği,  Engel , Lamba  

 Deneyin Yapılışı: 

 Öğrenciler gruplara ayrılır. 

 Etkinliğe ilgi çekici sorularla giriş yapılır. 

 Etkinliğin yapılışı hakkında ön bilgi verilir. 

 Düzeneğin düğmesine basılarak  lamba açılır. 

 Engel anahtar deliğine konulur. 

 Deney düzeneği  öğrencilere verilir. 

 Öğrencilere ‘ Gece Karanlıkta dışarıdan evin kapısına geldiniz, elinizde anahtarınız 

var. İlk olarak ne yaparsınız?’ sorusu yöneltilir. 

 Öğrencilere evlerinin kapısını  açmasını söyleyerek anahtar deliğindeki engeli 

kaldırmaları istenir. 

 Daha sonra engeli anahtar deliğine tekrar koymaları istenir. 

 Anahtar deliğinde engel konulduğunda ve engel katlığında ki iki durumun 

karşılaştırmaları, ve farkları belirtmeleri istenilir. 

Deneyin sonunda gözlemlerin ne anlama geldiği ve bu deneyden çıkarılacak sonucun ne 

olduğu tartışılır. Işık bir engelle karşılaşırsa ışığı görebilir miyiz sorusu ile etkinlik 

sonlandırılır. 
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HAPSEDİLEN IŞIK 

Bu etkinliğin sonunda, ışığın bir engelle karşılaşması durumunda neler olacağını öğrenmiş 

olacağız.  

Başlamak için ; 

Işık kaynağı, büyük ve küçük karton kutu 

Birlikte yapalım; 

 

 Işık kaynağını soldan 1. fotoğraftaki gibi büyük bir karton kutunun üzerine 

yerleştirelim . 

 Karanlık bir ortam oluşturalım. 

 Ortadaki fotoğrafta olduğu gibi küçük karton kutuyu ışık kaynağının üzerine 

kapatalım. Bu sırada kutunun, altındaki büyük kutunun üzerine tam oturmuş olmasına 

özen gösterelim. Etrafa ışık yayıldı mı?  

 Şimdi küçük karton kutunun değişik yerlerinde delikler açalım. 

 

Ne Oldu? 

1. Küçük karton kutu ışık kaynağının üzerine kapatıldığında ışık yayıldı mı bunun sebebi 

nedir? 

2. Küçük karton kutuya delikler açıldığında gözlemlerinizin sonuçlarını nasıl 

açıklarsınız? 

3. Işığın istediğimiz noktadan yayılması için ne yapmalıyız? 

NELER ÖĞRENDİK? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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