Ankara Fen Lisesi Deniz (Resif) Akvaryumu Projesi
Okulumuz yeni ve ek binalarına kavuştu, çevre düzenlemesi de tamamlanınca – anılarımızdaki
görünümünden ve özgünlüğünden pek bir şey yitirmeden – yenilenmiş olarak çok daha güzel
bir hale büründü. Klasik çizgilerimizle uyumlu, daha yüksek tavanlı ve eskiden olduğu gibi
nefis bir panoramik Ankara manzarası izleyebileceğimiz teras balkonuyla yeni bir spor
salonuna kavuştuk. Ek okul binasındaki yeni 9 adet sınıf, dört yıla çıkan lise süresi nedeniyle
oluşan ihtiyacın karşılanması yanında 3 adet yeni fen laboratuvarı olanağı sağladı. Yeni
sınıfların açılmasıyla, eski binadaki bodrum katı sınıfları atölyeye dönüştürülerek; ahşap
tasarımı, 3 boyutlu yazıcı, model uçak ve maket yapımı, halı dokuma vb. çalışmaların yanında
resim ve müzik atölyelerine yer açılmış oldu. Artan okul nüfusu ve yılların yıpranmışlığıyla
ihtiyacı karşılamaktan çok uzak kalmış olan yurt binaları yenilenerek, daha geniş odalar ve
ferah çalışma mekanlarıyla öğrencilerin çok daha konforlu fiziki şartlara kavuşması sağlandı.
Kısacası okulumuz bu projeyle, fiziki olarak da Fen Lisesi’nin hak ettiği ayrıcalıklı konumuna
tekrar kavuşmuş oldu. Projede emeği geçen tüm yetkililere ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.
1989-1992 arası okul yıllarımızda öğretmenler odasının olduğu koridorda, danışmaya yakın
orta büyüklükte (1 metre boyunda ve yaklaşık 200 lt) bir akvaryumumuz vardı. Bu akvaryuma
3 sene boyunca birçok arkadaşımızın da desteğiyle baktım. Düzgün bakım gördüğünde,
koridorda öğrencilerin ve ziyaretçilerin ilgisini çeken ve oranın gri beton dekoruna canlılık
veren bir durumdaydı.
Projemiz kısaca giriş hole 200 x 60 x 60 (cm) boyutlarında içinde bolca canlı mercanların,
anemonların, karideslerin, bilumum omurgalı ve omurgasız canlıların yanında cerrah balıkları,
tang balıkları, soytarı balıkları, kelebek balıkları, denizatları vs. vs. yaşayan güzel bir resif
akvaryumu kurmak.
Okulumuz adına bu projeden beklediğimiz 3 temel fayda var;
1. Giriş holde muhteşem görünümlü estetik bir obje olması,
2. Fen Lisesi öğrencilerinden meraklı ve elbette gönüllülerin bakım sorumluluğunu
üstlendiği, dönemden döneme emanet edilerek süregelen bir gelenek haline gelmesi,
3. Öğrencilerin akvaryum üzerinde kimya, biyoloji, fizik,
alanlarında uygulamalı projeler yapması.

elektronik ve yazılım

3. fayda adı gibi gerçekten derya deniz. Bazı örnekler vermek gerekirse;







Sudaki bilumum element ve bileşiklerin derişim kontrolü, Magnezyum, Kalsiyum,
Stronsyum vb. iz element derişimleri ölçümü, suyun sıcaklık, sertlik (kH) ve alkalinite
(pH) seviyelerinin ölçümü ve kontrol altında tutulması.
Canlı kayalarda (Fiji kayaları) yaşayacak aerobik ve anaerobik bakteri kolonileriyle
deniz canlısı yaşamı için hayati önem taşıyan Azot çevrimi, aerobik bakterilerle
Nitrifikasyon: Amonyak --> Nitrit --> Nitrat dönüşümü, anaerobik bakterilerle
Denitrifikasyon çevrimi NO3 --> NO2 --> N2O --> N2 .
Protein skimmer üzerinde köpüklenmeyle organik bileşiklerin sistemden ayıklanması.
Sump sistemi içerisinde beslenecek Alglerle (yosun duvarı) biyolojik filtreleme
denemeleri.



Bakımında kolaylık sağlamak için teknolojinin nimetlerinden yararlanmak. Akvaryum
parametrelerinin uzaktan ölçülmesi, izlenmesi ve kontrolü için çeşitli donanım ve
yazılım projeleri.

Deniz akvaryumları, belgesellerde görebildiğimiz onca güzel rengiyle muhteşem canlıları
sağlıklı yaşatabilmek için sudaki birçok dengenin doğru kurulabilmesini gerektiriyor. İşin sırrı
suyun kimyasını ve sudaki bakteri kolonilerinin ekosistem olarak yürütmekte olduğu
döngüleri sağlıklı kurabilmek ve tutabilmekten geçiyor. Biraz ilgi ve bakımın yanına
teknolojinin otomatik hale getirdiği birçok fonksiyonu ekleyince zahmetsizce manzaranın
keyfini çıkarmak mümkün. Özetle deniz akvaryumları; Fen Lisesi öğrencilerine üzerinde fizik,
kimya, biyoloji, elektronik ve yazılım gibi birçok alanda uygulamalı projeler üretilebilen bir
ortam sağlıyor.
Bir resif akvaryumunu
bahsediyorum;

gözünüzde

canlandırabilmeniz

için

şöyle

akvaryumlardan

Sanırım resif akvaryumuyla neyi anlatmaya çalıştığım bu fotoğraflardan daha iyi anlaşılmıştır.
Bir nevi okul koridorunda “Mavi Derinliğin Sırları” belgeseli.
Projemiz 2 m boyunda, 720 lt hacimde, giriş koridorda göz dolduracak, birçok canlıya ev
sahipliği yapabilecek ve sağlıklı, sürdürülebilir bir resif akvaryumu kurulum projesidir.
Akvaryumu sadece bir estetik obje olarak algılamayıp yukarıda faydalarda 2. ve 3.
maddelerde anlatmaya çalıştığım üzere özellikle biyoloji ve kimya öğretmenlerimizin de
desteğiyle üzerinde öğrencilerin birçok deneysel çalışma ve uygulamalı proje yapabilecekleri
bir ortam olarak değerlendirmek gerekiyor.

Yapmış olduğum ön çalışmalar ve almış olduğum teklifler ışığında; içindeki canlılar (deniz
kabukluları, mercanlar ve balıklar) olmaksızın sağlıklı bir resif akvaryumu sisteminin kurulması
25-30 bin TL bütçe gerektiriyor.
Ankara Fen Liseliler Derneği olarak mezunlarımızın bağış ve katkılarıyla bu projeyi hayata
geçirmek ve yenilenmiş olan okulumuza hediye etmek istiyoruz. Bu amaçla desteğinize
ihtiyacımız var.
Katkıda bulunmak isteyenler

Alıcı: Ankara Fen Liseliler Derneği
T. İş Bankası, Başkent Şubesi, Ankara
Hesap No: 4299 214968
IBAN: TR87 0006 4000 0014 2990 2149 68
NOT: Deniz akvaryumu projesi bağışlarınız için EFT’de açıklama kısmına “AKVARYUM PROJESİ
BAĞIŞ” yazmayı unutmayınız.
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