










Yücel YAVUZ
Trabzon Valisi

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. 



Rahmi BEKTAŞ Şeyma YÜKSEL Onur BAŞ

Ercan AYÇİÇEK

4006 tübitak fuarları yürütme ve izleme kurulu

Gülsüm MEMİŞKAPTANOĞLU
Şube Müdürü

Muhammet TÜRKMEN

Erol ŞAHİN

Ural YAMAN

İsmail UZUN

Emrah PİŞGİN

Sedat AYDIN

Nilgün MISIR



İÇİNDEKİLER

1. AKÇAABAT OSMANBABA ORTAOKULU ........................................................................................................................ 1
2. AKÇAABAT YILDIZLI TOKİ ORTAOKULU ....................................................................................................................... 15
3. ARSİN HARMANLI ORTAOKULU ................................................................................................................................. 23
4. ARSİN MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU ................................................................................................................. 37
5. ARSİN YEŞİLYALI İMAM HATİP ORTAOKULU ............................................................................................................... 61
6. BEŞİKDÜZÜ MERKEZ ORTAOKULU ............................................................................................................................. 76
7. ÇARŞIBAŞI İMAM HATİP ORTAOKULU ........................................................................................................................ 93
8. DÜZKÖY ALAZLI ORTAOKULU ................................................................................................................................... 110
9. DÜZKÖY ÇAL ORTAOKULU........................................................................................................................................ 125
10. DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI ORTAOKULU............................................................................................................................. 136
11. DÜZKÖY DOĞANKAYA ORTAOKULU ......................................................................................................................... 147
12. MAÇKA CUMHURİYET ORTAOKULU ......................................................................................................................... 158
13. OF MİKDAT SARIALİOĞLU ORTAOKULU ................................................................................................................... 174
14. OF GÜRPINAR ORTAOKULU ..................................................................................................................................... 190
15. ORTAHİSAR BEŞİRLİ İMKB ORTAOKULU ................................................................................................................... 205
16. ORTAHİSAR AKOLUK ORTAOKULU ........................................................................................................................... 224
17. ORTAHİSAR CUDİBEY ORTAOKULU .......................................................................................................................... 238
18. ORTAHİSAR CUMHURİYET ORTAOKULU .................................................................................................................. 260
19. ORTAHİSAR ÇAĞLAYAN  ANADOLU İMAM ORTAOKULU .......................................................................................... 278
20. ORTAHİSAR İBRAHİM ALEMDAĞ ORTAOKULU ......................................................................................................... 292
21. ORTAHİSAR MEHMET AKİF EROY ORTAOKULU ........................................................................................................ 307
22. ORTAHİSAR PELİTLİ 75.YIL CUMHURİYET ORTAOKULU ............................................................................................ 325
23. ORTAHİSAR YUNUS EMRE ORTAOKULU ................................................................................................................... 340
24. ORTAHİSAR PİRİ REİS ORTAOKULU .......................................................................................................................... 354
25. TRABZON BİLİM VE SANAT MERKEZİ ....................................................................................................................... 369
26. SÜRMENE ÇAMBURNU FAZILOĞLU MAHMUT BIÇAKÇI ORTAOKULU ...................................................................... 398
27. SÜRMENE DURSUN KARABACAK ORTAOKULU ........................................................................................................ 412
28. TONYA FERİDE AHMET ŞENER ORTAOKULU ............................................................................................................ 417
29. TONYA HOŞARLI ORTAOKULU .................................................................................................................................. 331
30. YOMRA MERKEZ ORTAOKULU ................................................................................................................................. 448



1

AkçAAbAt OSMANbAbA ORtAOkULU



2

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖKHAN VARDAR

AYNALI GAZ LAMBASI

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

ÇETEN

Danışman Öğretmen
TAŞTAN AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
emirCaN ÖzmeN-8/a
CeyHuN altıNtePe-8/a

Hazırlayan Öğrenciler
meltem akıN-5/a
betül akıN-5/a

Öğrencilerin geçmişten günümüze kullanılmakta 
olan gaz lambasının tarihini, çeşitlerini ve kültürel ürün-
lerden olan gaz lambası ‘ya yeni özellikler kazandırmak 
suretiyle günümüz teknolojisi ile buluşturması ve daha 
işlevsel hale getirilmesi. Bölgemizde kullanılan gaz 
lambasının türlerini inceleme ve lambanın ışığını ayna 
yardımıyla daha fazla alana yayma. Öğrenciler kültürel 
ürünlerimizden olan kuzine gaz lambasıyım tanımış böl-
gemizde hangi tür gaz lambaları kullanıldığını öğrenmiş, 
gaz lambalarının farklı fonksiyonlarını görmüş ve ihtiya-
ca göre lambaya yeni özellikler ekleyerek kullanımını 
daha işlevsel hale getirmişlerdir.

Öğrencilerin yöresel tahıl ambarlarından olan Çe-
te’ni tanıması, yaşatması, unutulmalarını engellemek 
amacıyla geliştirmesi ve kullanıcılarına kolaylık sağla-
ması amacı ile pratik hale getirerek matematik dersiyle 
ilişkili olarak geometrik şekillerini kullanması. Kültürü-
müzün bir parçası yöresel tahıl ambarlarından olan Çe-
te’ni tanıtma, yaşatma ve ders içinde uygulama. Öğren-
ciler unutulmaya yüz tutmuş yöresel tahıl ambarlarından 
olan Çete’ni tanımış ve kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı 
elde etmiş ve çocuklara yöresel tahıl ambarlarından 
olan Çete’ni matematik dersi ile beraber sunmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZEYNEP ÇİLEK

ÇEYİZ SANDIĞI

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

ÇOK AMAÇLı KAzMA

Danışman Öğretmen
GÜLER ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
GülSüm kalkıŞım-7/a
irem aSlaN-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval altıNtePe-5/a
SemaNur babul-5/a

Öğrencilerin geçmişten günümüze kültürel ürünle-
rimizden olan annelerimizinseniz sandığını tanıması,  
çeşitlerini, kullanım alanlarını öğrenerek yaşatması, çe-
yiz sandığını günümüz teknolojisi ile buluşturması. Kül-
türümüzün bir parçası olan çeyiz sandığını tanıtma ve 
yaşatma. Öğrenciler kültürel ürünlerimizden olan çeyiz 
sandığını tanımış, bölgemizde hangi tür çeyiz sandığı 
kullanıldığını, çeyiz sandığının farklı fonksiyonlarını gör-
müş ve kuşaktan kuşağa aktarma fırsatını elde etmiştir.

Öğrencilerin yöresel tarım aletlerimizden olan kaz-
ma çeşitlerini tanıması, kullanım alanlarını öğrenerek 
yaşatması, unutulmalarını engellemek amacıyla kazma 
çeşitlerini birleştirerek yeni bir tasarım meydana getir-
mesi. Kültürümüzün bir parçası olan kazma çeşitlerini 
tanıtma, yaşatma ve yeni bir tasarımla birleştirme. Öğ-
renciler unutulmaya yüz tutmuş tarım aletlerimizden 
olan ‘’kazma çeşitlerini tanımış ve kuşaktan kuşağa ak-
tarma fırsatı elde etmiş ve dehada geliştirmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİL YILMAZ

GEMİ VE KAYIK DÜMENİ

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

TAHTA BALATALI BİLYALİ

Danışman Öğretmen
GÖKHAN VARDAR

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval akkaya-8/a
NurÇiN altıNtePe-8/a

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkDeNiz altıNtePe-6/a
temel elmaS-6/a

Öğrencilerin geçmişten günümüze kadar kullanıl-
makta olan dümenin ne işe yaradığını araştırma, tanı-
ma, yapısı ve özelliklerini inceleme ve günümüz tek-
nolojisi ile buluşturma. Gemi ve kayıklarda kullanılan 
dümenleri inceleme tanıtma. Öğrencilerin geçmişten 
günümüze kadar rotayı belirlemekte kullanılan dümeni 
tanımış, yapısı hakkında bilgi sahibi olmuş, yöremizde 
yeni nesil gemi ve kayıklarda kullanılan dümen çeşitleri 
hakkında bilgi öğrenme fırsatını elde etmiştir.

Öğrencilerin geçmişten günümüze kültürel ürünle-
rimizden olan bilyeli arabayı tanıması, çeşitlerini, kul-
lanım alanlarını öğrenerek yaşatması, bilyeli arabayı 
günümüz teknolojisi ile buluşturması. Kültürümüzün bir 
parçası olan bilyeli arabayı tanıtma ve yaşatma. Öğren-
ciler kültürel ürünlerimizden olan bilyeli arabayı tanımış, 
bölgemizde hangi tür bilyeli arabayı kullanıldığını, bilyeli 
arabanın farklı fonksiyonlarını görmüş ve kuşaktan ku-
şağa aktarma fırsatını elde etmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TAŞTAN AYDIN

GÜVENLİ ORAK

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

HORON KIYAFETİ

Danışman Öğretmen
GÜLER ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
SarP altay SaliHOĞlu-5/a
kOray küÇükOSmaN-5/a

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP Havva -5/a
yaĞmur yılDız-5/a

Yöresel tarım aletlerimizden orak, hem matematik 
dersinde çap, yarıçap ve daire, geometri konularında 
hemde günlük hayatımızda güvenli bir şekilde kullan-
mayı amaçladığımız orak ile ilgili projemiz. Tahıl ürünle-
rini biçmede kullanılmaktadır. Kullanırken olası kazalar 
söz konusudur. Yaptığımız projede orağın ağzına geç-
meli keskin olmayan bir diğer ağız daha takılmakta ve 
işimiz bittiği zaman güvenli olsun diye keskin olmayan 
ağız keskin olan tarafın üzerine çekilmektedir. Böylelikle 
güvenlik sağlanmış olup, yaralanmaların önüne geçmek 
amaçlanmıştır.

Öğrencilerin yöresel kültürel ürünlerimizden olan 
horon kıyafetini(erkek)  tanıması,  kullanım alanlarını 
öğrenerek yaşatması, unutulmalarını engellemek ama-
cıyla horon kıyafetlerini günümüz gençlerine tanıtması. 
Kültürümüzün bir parçası olan horon kıyafetini tanıtma 
ve yaşatma. Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş kültürel 
ürünlerimizden olan ‘’horon kıyafetini’  tanımış ve kuşak-
tan kuşağa aktarma fırsatı elde etmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞEVKET KARAOSMANOĞLU

İNEK ÇANI-ÇINGIRAK

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

İNSANCIL FARE KAPANI

Danışman Öğretmen
NİL YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
kOray küÇükOSmaN-5/a
HüSeyiN efe kalıNtaŞ-5/a

Hazırlayan Öğrenciler
berkaN elmaS-7/a
abDurraHmaN elmaS-7/a

Öğrencilerin yöresel müzik aletlerinden olan inek 
çanı (çıngırak) tanıması,  kullanım alanlarını öğrenerek 
yaşatması, unutulmalarını engellemek amacıyla geliş-
tirmesi ve müzik dersinde uygulaması. Kültürümüzün 
bir parçası olan inek çanı (çıngırak)  tanıtma, yaşatma 
ve geliştirme. Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş müzik 
aletlerinden olan inek çanı (çıngırak)  tanımış ve kuşak-
tan kuşağa aktarma fırsatı elde etmiş, notaların daha 
eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlamış, müzik der-
sine olan ilgiyi artırmıştır.

Öğrencilerin yöresel tasarım olan fare kapanını öğ-
renerek yaşatması, geliştirmesi ve yöre halkına kolaylık 
sağlaması amacı ile pratik hale getirerek hem habitat 
ve doğal koşulları öğrenmesi, fen bilgisi dersiyle ilişkili 
olarak anlatılmasını sağlamak. Kültürümüzün bir par-
çası fare kapanını tanıtma, yaşatma, geliştirme ve ders 
içinde uygulama. Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş 
fare kapanını tanımış,  kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı 
elde etmiş ve çocuklara fare kapanını fen bilgisi dersi ile 
beraber sunmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURETTİN BAYRAKTAR

YÜKSELEN KAZAN

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

KEMENÇE

Danışman Öğretmen
ŞEVKET KARAOSMANOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
abDulkaDir altıNtePe-8/a
OrHaN kaaN akıN-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
muratCaN kalkıŞım-5/a
atakaN aktOĞaN-5/a

Öğrencilerin yöresel yal kazanını öğrenerek yaşat-
ması, pratik hale getirerek yöre halkına kolaylık sağla-
ması, zorluklarla karşılaşmamaları için kolaylaştırıcı ta-
sarımların uygulanması düşünülmüştür. Kültürümüzün 
bir parçası olan yöresel yal kazanını, yaşatma ve yöre 
halkına kolaylık sağlama. Öğrenciler unutulmaya yüz 
tutmuş yöresel yal kazanını tanımış,  kuşaktan kuşağa 
aktarma fırsatı elde etmiş ve gelecek nesillere daha et-
kili ve kolaylıklar sunan bir kazan meydana çıkarmıştır.

Öğrencilerin yöresel müzik aletlerinden olan kemen-
çeyi tanıması,  kullanım alanlarını öğrenerek yaşatması, 
unutulmalarını engellemek amacıyla geliştirmesi ve mü-
zik dersinde uygulaması. Kültürümüzün bir parçası olan 
kemençeyi tanıtma, yaşatma ve geliştirme. Öğrenciler 
unutulmaya yüz tutmuş müzik aletlerinden olan kemen-
çeyi tanımış ve kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı elde 
etmiş, müzik dersine olan ilgiyi artırmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİL YILMAZ

PERVANELİ TAHTA YAYIK

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

SERENDER-NALYA-OTEL

Danışman Öğretmen
NURETTİN BAYRAKTAR

Hazırlayan Öğrenciler
NiSaNur kalkıŞım-6/a
CereN küÇükOSmaN-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
raifCaN küÇükOSmaN-6/a
azra kalıNtaŞ-6/a

Öğrencilerin yöresel pervaneli tahta yayığı öğre-
nerek yaşatması, unutulmalarını engellemek amacıyla 
geliştirmesi ve kullanıcılarına kolaylık sağlaması amacı 
ile pratik hale getirerek fen bilgisi dersiyle ilişkili olarak 
tereyağının ayrışarak oluşmasının anlatılması. Kültürü-
müzün bir parçası pervaneli tahta yayığı tanıtma, ya-
şatma ve ders içinde uygulama. Öğrenciler unutulmaya 
yüz tutmuş pervaneli tahta yayık tanımış ve kuşaktan 
kuşağa aktarma fırsatı elde etmiş ve çocuklara tahta ya-
yığı fen bilgisi dersi ile beraber sunmuştur.

Öğrencilerin yöresel ahşap tahıl ambarlarından olan 
semenderi tanıması, kullanım alanlarını öğrenerek ya-
şatması, unutulmalarını engellemek amacıyla geliş-
tirmesi ve turistleri yeni otel inşalarına farklı tasarımla 
buluşturması. Kültürümüzün bir parçası olan semenderi 
tanıtma, yaşatma ve geliştirme. Öğrenciler unutulmaya 
yüz tutmuş tahıl ambarlarından olan ‘ser Ender’i tanımış 
ve kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı elde etmiş, bölgemi-
zin gelişmekte olan turizmine katkı sağlayacağı tahmin 
edilmektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖKHAN VARDAR

SULU SOBA

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

AYARLI YÜK SEMERİ

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
kaDir kalkıŞım-5/a
emirHaN altıNtePe-5/a

Hazırlayan Öğrenciler
melike kalkıŞım-8/a
Hilal baŞaraN-8/a

Öğrencilerin geçmişten günümüze kullanılmakta 
olan kuzine Soba’nın tarihini, çeşitlerini ve kültürel ürün-
lerden olan kuzine soba ‘ya yeni özellikler kazandırmak 
suretiyle günümüz teknolojisi ile buluşturması ve daha 
işlevsel hale getirilmesi bölgemizde kullanılan kuzine 
soba türlerini inceleme ve Soba’ya farklı fonksiyonlar 
ilave etme öğrenciler kültürel ürünlerimizden olan kuzi-
ne Soba’yı tanımış bölgemizde hangi tür kuzine soba 
kullanıldığını öğrenmiş, kuzine soba ‘nen farklı fonksi-
yonlarını görmüş ve ihtiyaca göre sobaya yeni özellikler 
ekleyerek kullanımını daha işlevsel hale getirmişlerdir..

Öğrencilerin yöresel kültürel ürünlerini yaşatmak ve 
unutulmalarını engellemek amacıyla kültürel ürünleri 
günümüz teknolojisi ile buluşturma. Yöresel yük taşıma 
ürünlerini tanıtma, güncelleştirme ve yaşatma. Öğren-
ciler unutulmaya yüz tutmuş kültürel ürünlerinden olan 
“yük semerini tanımış, teknoloji ile buluşturup ölçü kav-
ramını daha iyi öğrenmişler ve yük semerini kuşaktan 
kuşağa aktarma fırsatını elde etmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

DAM-KURUT-SAKLA

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

TEK BEL’LE

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
kaNi küÇük-6/a
SemiH baraN elmaS-6/a

Hazırlayan Öğrenciler
yaSemiN kalkıŞım-6/a
Cemre altıNtePe-6/a

Öğrencilerin yöresel kültürel ürünlerimizden olan 
tütün saklama ve koruma evi olan ‘damı tanıması,  kul-
lanım alanlarını öğrenerek yaşatması ve unutulmalarını 
engellemek amacıyla damı günümüz teknolojisi ile bu-
luşturması. Kültürümüzün bir parçası olan damı tanıtma 
ve yeni tahıl ürünleriyle farklı amaçla kullanmak. Tü-
tün ün artık bölgemizde yapılmamaya başlamasından 
sonra yerli ürünlerimizden mısır, fındık ve fasulye gibi 
ürünlerin kurutulması ve saklanması amacı ile farklı ve 
estetik bir tasarımla buluşturulmuştur.

Öğrencilerin yöresel tarım aletlerinden olan “beli 
tanıması, kullanım alanlarını öğrenerek yaşatması, 
unutulmalarını engellemek amacıyla geliştirmesi ve kul-
lanıcılarına kolaylık sağlaması amacı ile pratik hale geti-
rilmesi. Kültürümüzün bir parçası tarım aletlerinden olan 
“beli tanıtma, yaşatma ve geliştirme. Öğrenciler unutul-
maya yüz tutmuş tarım aletlerinden olan “beli tanımış ve 
kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı elde etmiş ve kullanıcı-
larına pratik belleme yöntemlerini sunmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

AKILLI SINIFLAR-AKILLI RESTAURANTLAR

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

AKıLLı YAMKA

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre erbaŞaraN-7/a
yuNuS kalkıŞım-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
kaDir kalkıŞım-5/a
emirHaN altıNtePe-5/a

Öğrencilerin yöresel kültürel ürünlerini yaşatmak ve 
unutulmalarını engellemek amacıyla serende i günümüz 
teknolojisi ile buluşturup eğitimin hizmetine sunmak. Yö-
resel tahıl ambarımızı tanıtma, güncelleştirme ve akıllı 
sınıflar olarak yeni ve farklı bir tasarımla eğitimin hiz-
metine sunmak. Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş tahıl 
ambarlarını tanımış, teknoloji ile buluşturul, kuşaktan 
kuşağa aktarma fırsatını elde etmiştir.

Yapmış olduğumuz akıllı yakmada kenarda bulunan 
be su dökerken rahatsızlık veren plastik boruyu tama-
men kaldırdık. Yakmamız daha pratik bir şekilde işlevini 
yerine getirmeye başlamıştır.

Yakmamız tamamen hafif metalden yapılmış olup 
toprağa ulaşacak olan su artık yakmamızın kenarından 
değildi borunun içinden ve yakmanın sivri ucunun etra-
fından eşit bir şekilde akıtılmaya başlanmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUNCAY ALŞEN

BAS-SULA-KÖSTERE

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

TÜRK-İSLAM SANATINDA RAHLE

Danışman Öğretmen
ZEYNEP ÇİLEK

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre kaNtarCı-7/a
ayŞe kalkıŞım-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
baHaDır altıNtePe-7/a
muHammet tOPSakal-7/a

Öğrencilerin geçmişten günümüze kadar kullanıl-
makta olan kösterenin ne işe yaradığını araştırma, 
tanıma, yapısı ve özelliklerini inceleme ve günümüz 
teknolojisi ile buluşturma. Köstereyi inceleme tanıtma 
teknoloji ile buluşturup kullanıcısına kolaylık sağlama. 
Öğrencilerin geçmişten günümüze kadar belirlemekte 
kullanılan köstereyi tanımış, yapısı hakkında bilgi sahibi 
olmuş, yöremizde yeni nesil küsterede kullanılacak olan 
su tesisatını incelemiş ve teknoloji hakkında daha ileri 
ve yaratıcı fikirlere sahip olmuştur.

 Öğrencilerin geçmişten günümüze kullanılmakta 
olan rahlenin tarihini, çeşitlerini ve kültürel ürünlerden 
olan rahlenin unutulmasını engellemek amacıyla günü-
müz teknolojisi ile buluşturması. Bölgemizde kullanılan 
rahle türlerini inceleme ve rahlenin farklı fonksiyonlarını 
ortaya çıkarma. Öğrenciler kültürel ürünlerimizden olan 
rahleyi tanımış bölgemizde hangi tür rahle yapıldığını, 
rahlenin farklı fonksiyonlarını görmüş ve kuşaktan kuşa-
ğa aktarma fırsatını elde etmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLER ŞAHİN

YARMA TAŞ DEĞİRMENİ

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

YAYLI KALBUR-GALBUR

Danışman Öğretmen
ZEYNEP ÇİLEK

Hazırlayan Öğrenciler
elzem küÇük-7/a
muHammet taŞÇı-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur baŞaraN-7/a
SeliN altıNtePe-7/a

Öğrencilerin yöresel tarım aletlerimizden olan yar-
ma taş değirmenini tanıması,  kullanım alanlarını öğre-
nerek yaşatması, unutulmalarını engellemek amacıyla 
çeşitlerini bir araya getirmesi. Kültürümüzün bir parçası 
olan yarma taş değirmeni çeşitlerini tanıtma, yaşatma 
ve birleştirme. Öğrenciler unutulmaya yüz tutmuş tarım 
aletlerimizden olan ‘taş değirmenini tanımış ve kuşaktan 
kuşağa aktarma fırsatı elde etmiş.

Öğrencilerin yöresel kültürel ürünlerimizden olan 
kalburu tanıması,  kullanım alanlarını öğrenerek yaşat-
ması ve unutulmalarını engellemek amacıyla kalburu 
günümüz teknolojisi ile buluşturması. Kültürümüzün 
bir parçası olan kalburu tanıtma ve yaşatma. Öğrenci-
ler unutulmaya yüz tutmuş kültürel ürünlerimizden olan 
‘’kalburu tanımış ve günümüz teknolojisiyle buluşturarak 
kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı elde etmiştir.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLER ŞAHİN

YÖRESEL DİL

akÇaabat OSmaNbaba OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
rabia eSila kalkıŞım-5/a
yaĞmur elmaS-5/a

Öğrencilerin yöresel dilimizi öğrenerek yaşatması, 
pratik hale getirerek hem farklı dilleri öğrenmesi, Türkçe 
dersiyle ilişkili olarak anlatılmasını sağlamaları. Kültü-
rümüzün bir parçası olan yöresel dilimizi, yaşatma ve 
ders içinde uygulama. Öğrenciler unutulmaya yüz yö-
resel dillerini tanımış,  kuşaktan kuşağa aktarma fırsatı 
elde etmiş ve gelecek nesillere Türkçe dersi ile beraber 
sunmuştur.

AkçAAbAt yıldızlı toki oRtAokUlU
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AkçAAbAt yıldızlı toki oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MUSTAFA SUİÇMEZ, MUHAMMED ŞAFAK

KUTSAL ADıMLAR

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

BALONLU YATAK

Danışman Öğretmen
GÜLLER YAVUZYILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
eSra kutlu

Hazırlayan Öğrenciler
Havva kaya   8 - C

Hac ibadetini maket üzerinde gösterdik. Maketi ince-
leyen kişi rahatlıkla hac menâsikini kavradı.

Balonlar şişirilerek masanın altına yerleştirildi, yüze-
yi artırarak basınç değişimi gözlendi. Yüzey alanı arttık-
ça basınç azaldı ve balonlar patlamadı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEDİHA AYDIN

IŞIĞI GÖREBİLİYORUM

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

KELEBEK ÇARKI

Danışman Öğretmen
GÜLLER YAVUZYILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
PıNar yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
yiĞitHaN Özkara  6 - C

Işık ışınları doğrular boyunca yayılır. Kartonlardaki 
aynı seviyedeki deliklerden bakıldığında mumun ışığı 
görülür.

Balonlar şişirilerek masanın altına yerleştirildi, yüze-
yi artırarak basınç değişimi gözlendi. Yüzey alanı arttık-
ça basınç azaldı ve balonlar patlamadı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLSÜM GÜLER

AGNES’S WORD WİTH ADJECTİVES

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

NASIL EKERSEN ÖYLE  BÜYÜRÜM

Danışman Öğretmen
NURAY ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
beyza karaDumaN  7 . SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
irem Demir

Dış görünüş ve kişiliği anlatan sıfatlar daha kalıcı 
öğretildi.

Uygun şartları sağlanan bitkilerin her yöne büyüye-
bileceğini göstermek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ARzU BOSTANCı

MATEMATİK BULMACASI

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

ÇİVİLERLE ALAN HESABI

Danışman Öğretmen
ÖMÜR GENÇ HACIFETTAHOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
yuŞa yılDırım
alPer zafer karSlı

Hazırlayan Öğrenciler
NurefŞaN zeHra kırCı  7. SıNıf

Bulmaca sayesinde tüm matematik bilgilerini tekrar 
etmiş olduk.

Basit yöntemlerle geometrik şekillerin alanını hesap-
ladık. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FUNDA ÖZKAN

KUTU KUTU PENSE PİRAMİTLER DÖNERSE

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

SİHİRLİ KARELER

Danışman Öğretmen
NALAN VİLDAN ALİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
bilGe kaĞaN Özkurt  6 - D

Hazırlayan Öğrenciler
SeliNay biriNCi  8 - a

Cisimleri düzlem üzerinde döndürerek dönme açıla-
rını hesapladık.

3 x 3 lük 5 + 5 lik sihirli kareleri piramit yöntemi kul-
lanarak çözdük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
KANSU ERTEM

TÜRK YILDIZLARI

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

TÜRKÇE TAKVİMİ

Danışman Öğretmen
NİHAL NOHUT

Hazırlayan Öğrenciler
elif SiNaNOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
beliNay ÖzDemir beyza kulakaÇ
rabia DurmuŞ

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların temsil ettiği 
eski Türk Devletlerinin bayrakları hazırlanarak tanıtıldı.

Noktalama işaretleri ile ilgili örnekler takvimleştirile-
rek öğrenme daha eğlenceli ve kalıcı hale getirildi.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN ÖZCAN

YAZIM KURALLARI HAYATIMIZDA

akÇaabat yılDızlı tOki OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
azra erkaN
azra Çak 

Yazımı karıştırılan kelimeler öğrenciler tarafından 
tişörtlere baskı veya dikiş tekniğiyle aktarılarak kelime-
lerin doğru yazımları gösterildi.

ARsin hARmAnlı oRtAokUlU
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ARsin hARmAnlı oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

ALTıN ORAN

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

ATIK PİL TOPLUYORUZ

Danışman Öğretmen
HÜSEYİN ATEŞ

Hazırlayan Öğrenciler
yuSuf meral 8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
ertuĞrul turaN 7. SıNıf

Projemizde öncelikle altın oranı  konusunu araştır-
dım. 

Altın dikdörtgen ve altın üçgen çizimlerini yaptım.
Altın oranın yüzyıllardır sanat, mimari, matematikte 

kullanıldığını öğrendim.
Fibonacci sayı dizisini inceledim. Sayının bir önceki 

sayıya oranını, değişik sayılarda inceledim.  Sayılar bü-
yüdükçe oranın 1,61803? değerine yaklaştığını gördüm.

Çevremde  yapısında altın oran bulunduran  varlık-
ları araştırdım. 

Bu örnekleri tek tek  inceledim. Yapısında altın oran 
bulunduran  varlıkların resimleri üzerinde inceleme yap-
tım. Sınıf arkadaşlarımın kollarındaki oranlar altın orana 
yakın mı? Ölçümler ve hesaplamalar yaptım.

Atık pil toplayarak çevre kirliliğine karşı farkındalık 
oluşturabilir miyiz?

Atık pilin  çevreye verdiği zararları araştırdık.Çevre-
ye verdiği zararları anlatan broşürler hazırladık.Mahalle 
camilerinde duyurular yaptık.Velilerimize el broşürleri 
yolladık.Okul servis araçlarına , mahalle merkezlerine 
broşürler astık.Projemizde atık pillerin konulabileceği 
toplama kutularını (TAP)Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhra-
catçıları Derneğinden temin ettik. Duyurular sonrası atık 
pilleri topladık.Toplamış olduğumuz atık pilleri  (TAP) 
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneğine gön-
dereceğiz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HÜSEYİN ATEŞ

ATIK YAĞ TOPLUYORUZ

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

AYNADA GÖRÜNTÜ SAYISI

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
feyza CaN 7. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
mertCaN yılDız 5. SıNıf

Atık yağ toplayarak çevre kirliliğine karşı farkındalık 
oluşturabilir miyiz?

Atık yağın çevreye verdiği zararları araştırdık. Çev-
reye verdiği zararları anlatan broşürler hazırladık. Ma-
halle camilerinde duyurular yaptık. Velilerimize el bro-
şürleri yolladık.

Projemizde atık yağların konulabileceği toplama 
kapları hazırladık.

Duyurular  sonrası  atık yağ topladık.
Toplamış olduğumuz atık yağları Trabzon Ortahisar 

Belediyesine göndereceğiz.

PROJE AMACI:Kesişen iki aynada oluşan görüntü 
sayılarını matematiksel olarak ifade etmek

İki düz ayna alınarak dik durabilmeleri için arka taraf-
larından tahtaya yapıştırıldı.

Aynaların altına açı kâğıdı konularak 30, 45, 90 ve 
120 derecelik açılarda oluşan görüntü sayıları tespit 
edildi.

AÇI GÖRÜNTÜ SAYISI
30 11
45 7
60 5
90 3
120 2

Açı ve görüntü sayıları değerlerine bakılarak mate-
matiksel bir formül bulunmaya çalışıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

AZ KUVVET, ÇOK YÜK

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

ÇEVREMİZDEKİ FRAKTALLAR

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

Hazırlayan Öğrenciler
berNa DOĞaN 8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
eSra SaĞlam 8. SıNıf

Projemizde makara sistemimizi kuracağımız bir ah-
şap kutu, kancalı vidalar, tekli makaralar, ağırlık takımı 
ve ip kullandık.Kancalı vidalarımızı kutunun bir kenarına 
6 cm aralıklarla monte ettik.İlk kancaya tekli makara-
lardan birin taktık.İkinci vidaya ipin bir ucunu bağladık.
İpi tekli bir makaranın içerisinden geçirerek önceki tekli 
makaranın kancasına bağladık.Aynı işlemleri diğer ma-
karalar için tekrarladık.Sistemimizde 1 adet sabit, 4 adet 
hareketli makara oluşturmuş olduk.Kurduğumuz sistem 
sayesinde 2 kg ağırlığındaki yükü, 125 gr ağırlıkla den-
geledik. Sistemimiz sayesinde 16 kat kuvvet kazancı 
elde ettik.

Çevremizde fraktallara örnek olabilecek valıklar ne-
lerdir ? Projemizde öncelikle fraktalar konusunu araştır-
dım. Çevremde fraktalar oluşturan  varlıkları topladım. 
Bu örnekleri tek tek  inceledim. Yapısında fraktal bulun-
duran varlık resimleri üzerinde inceleme yaptım.  Bazı 
nesnelerde hem fraktal hem de altın oran olduğunu gör-
düm.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

EL SANATLARIMIZDA YANSIMA, 
ÖTELEME VE DÖNME

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

ELEKTRİK MOTORU YAPALIM

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
betül Selim 7. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
abDullaH ŞeNGül 8. SıNıf

Matematik dersinde öğrendiğimiz yansıma, öteleme, 
dönme hareketlerinin el sanatlarında da kullanıldığını 
fark ettim. El sanatlarında bu hareketler kurallarına uy-
gun yapılıyor mu? Projemizde öncelikle çevremden el 
işi örnekleri topladım.Bu örnekler üzerinde tek tek hangi 
yöntemin kullanıldığını inceledim.Yansıma kullanılan ör-
neklerin fotoğrafını çektim. Fotoğraf üzerinde yansıma 
eksenlerini gösterdim.Öteleme kullanılan örneklerin fo-
toğrafını çektim. Fotoğraf üzerinde öteleme miktarını ve 
yönlerini belirttim.Dönme kullanılan örneklerin fotoğrafı-
nı çektim. Fotoğraf üzerinde dönme açısını hesapladım.

Geleneksel el sanatlarımızın birçok dalında yine bu 
yöntemlerin süsleme yöntemi olarak kullanıldığını gör-
düm.

Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürecek 
bir tasarım yapmayı amaçladık. Projemizde 16 volt güç 
kaynağı, iki adet U mıknatıs, ahşap kutu, destek ayakla-
rı ve bobin teli kullandık. Destek ayaklarını ahşap kutu-
nun üzerine koli bandı ile sabitledik. U mıknatısları bant 
ile birleştirdik. Mıknatısları destek ayaklarının boşta ka-
lan bobinlerin oturacağı kısmına yerleştirdik. Bir kalemin 
etrafına bobin telini sararak değişik sarım sayılarında 
bobinler elde ettik. Bobinleri düzeneğe yerleştirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

ELEKTRİKSEL DİRENCİN BAĞLI OLDUĞU 
FAKTÖRLER

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

ENGLİSH İS FUN

Danışman Öğretmen
HAYRİYE YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
umut GüveNÇ 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
SeliN OrGaN  ayŞe DeNiz ateŞ
beDirHaN karakullukÇu

Proje Amacı: Elektriksel dirence etki eden faktörleri 
araştırmak.

Projemizde 12 voltluk güç kaynağı, kurşun kalem 
uçları, ışık kaynağı kullanıldı.

Bu malzemelerle bir elektrik devresi oluşturuldu.
Aynı kalınlıktaki kurşun kalem uçları üç değişik boy-

da kesildi.
Değişik boyda kesilen kalem uçları devreye eklene-

rek lamba parlaklığı gözlendi.
Daha sonra aynı boyda kurşun kalem uçları inceltile-

rek üç değişik kalınlıkta uçlar elde edildi.
Uçlar devreye eklenerek lamba parlaklıkları gözlen-

di.

Batıl inançlar araştırılıp fincanlar yapılarak bir oyun 
tasarlandı.Öğrenciler her fincanın altındaki batıl inanca 
göre yorumlarda bulundu.Geleceğe dair tahminlerde 
bulunuldu.Başka bir etkinlikte en yaygın 100 fiili öğren-
mek için yarışma düzenlendi , kral ve kraliçe seçildi.Ay-
rıca hayvan seslerinin İngilizceleri araştırılıp bir poster 
hazırlandı.Daha sonra seslerden hayvanı tanıma oyunu 
oynandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

EROZYONA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

GÜNEŞ OCAĞI

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
HatiCe yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet kemal zeNGiN 7. SıNıf

Erezyonu gözleyeceğimiz bir model tasarlamayı 
amaçladık. Projemizde 4 adet ahşap blok,5 ltlik 3 su bi-
donu,1 ltlik 3 su bidonu,ip,çimenli toprak ve bahçe top-
rağı kullandık.Büyük bidonlardan birine çimenli toprağı, 
diğerlerine  bahçe toprağı doldurduk.Birinci ve ikinci 
bidonların altına birer tahta blok, üçüncü bidonun altı-
na ise iki tahta blok yerleştirdik.Küçük bidonları büyük 
bidonların ağız kısımlarına yerleştirdik.Bidonlara aynı 
miktarda su döktük.Akan suların bulanıklıklarını göz-
lemledik.

Proje Amacı: Çukur aynaların ışığı toplama özellikle-
rinden yararlanarak güneş ocağı tasarlamak.

Çanak antenin iç bükey yüzeyini parlak alüminyum 
bant ile kapladık. 

Böylece iç bükey, parlak, düzgün bir yüzey elde ettik.
Çanak antenin ön kısmına kola kutusunu koyduk.
Güneşli bir günde, öğle saatinde düzeneği bahçeye 

yerleştirdik.
Yüzeyden yansıyan ışınları su dolu kola kutusunun 

üzerine düşürdük.
Termometre ile suyun sıcaklığını 3dk arayla ölçerek 

kaydettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

HATALI SOLLAMA

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

HİDROLİK KALDIRAÇ YAPALIM

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
kaDir yılmaz 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
SerDar OrGaN 8. SıNıf

Hatalı sollamalar uzun ve geniş araçların küçük 
araçların görüş alanlarını kısıtlamasıyla gerçekleşir.
Bunu çözecek bir tasarım yapmayı amaçladık.Uzun ve 
geniş araçların arkasına yol görüntüsünü gösterecek 
ekranlar yerleştirmenin sorunu çözebileceğini düşün-
dük.Projemizi model üzerinde göstermek için oyuncak 
kamyon,iki cep telefonu kullandık.Telefonlardan birini 
aracın ön kısmına,diğerini aracın arka kısmına monte 
ettik.Telefonlar arasında görüntülü konuşma ile görüntü 
aktarımı sağladık

Projemize başlamadan önce sıvıların basıncı iletme 
özellikleri hakkında araştırmalar yaptık. Sıvıların üzerine 
etki eden basıncı her yönde ve aynı şiddette aktardıkla-
rını öğrendik. Bu bilgiden hareketle günümüzde birçok 
alette kullanılan sıvıların bu özelliğini gözlemleyebilece-
ğimiz bir model oluşturmaya karar verdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE MELEK AYYILDIZ

KABLOSUZ AĞLAR VE CANLILAR 
ÜZERİNE ETKİLERİ

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

KİMYASAL DEĞİŞİM

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
SuDeNaz kOrkmaz 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
mert yaDiGarOĞlu 8. SıNıf

Kablosuz ağlar ve cep telefonu sinyallerinin yoğun 
olduğu ortamlarda canlılar üzerine olabilecek olumsuz 
etkileri ortaya koymak ve farkındalık yaratmak.Son yıl-
larda kablosuz ağlar hayatımıza yoğun olarak girmiş ki-
şisel e sosyal hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. 
Peki ama güvenlimidir? Hangi seviyeden sonra zarar 
vermeye başlar, vücudumuzu DNA? larımızı  etkiler mi, 
düşünce yapımızı bozar mı ? eğer bu kadar etkileniyor-
sak görünmeyen bu radyo ve mikrodalga frekansları 
DNA? larımızı ne ölçüde etkiliyor?  Bu soruların ceva-
bını bulmak için bir deney yaptık ; deneyimizde iki farklı 
ortamda  tohum yetiştirmeye bunlardan birini Kablosuz 
ağların daha yoğun olduğu bir ortam diğerini ise uzak 
olduğu ortam seçtik , ve süreci gözlemledik.

Projemizde kimyasal değişimlerde meydana gelen 
renk değişimi, şekil değişimi, gaz çıkışı vs. gibi deği-
şimleri gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlamayı 
amaçladık. Bu amaçla değişik deneyleri araştırdık ve 
amacımıza en uygun bulduğumuz köpük deneyini yap-
mayı kararlaştırdık. Erlenmayerin içerisine sıvı sabun, 
potasyum iyodür ve gıda boyası ekledik. Erlenmayer-
deki karışımın üzerine potasyum iyodür eklediğimizde 
yoğun bir gaz çıkışı, şekil değişimi gözlemledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

KURŞUN KALEM UCUNDAN AMPUL YAPIMI

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

MAVİ KAPAK TOPLUYORUZ

Danışman Öğretmen
HÜSEYİN ATEŞ

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre ŞeNGül 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
DuyGu kılıÇ 6. SıNıf
Güllü akyüz 8. SıNıf

Projemizde 12 voltluk bir güç kaynağı, kurşun kalem 
uçları, krokodil uçlu kablo, kavanoz kullanıldı.Krokodil 
uçlu kablolar bir tahta parçasına sabitlendi.Oluşturulan 
sistem kablo uçları içeride kalacak şekilde kavanoza 
sabitlendi.Krokodil uçlar arasına kalem ucu konuldu.
Elektrik devresi oluşturuldu.Elektrik devresine akım ve-
rildiğinde kurşun kalem ucunun ısınıp yanmaya başladı-
ğı gözlendi.Yanan kurşun kalem ucunun yoğun bir ışık 
oluşturduğu gözlendi.

Mavi kapak toplayarak çevre kirliliğine karşı far-
kındalık ve sosyal sorumluluk alma bilinci oluşturabilir 
miyiz? Plastiklerin   çevreye verdiği zararları araştırdık. 
Çevreye verdiği zararları anlatan broşürler hazırla-
dık. Mahalle camilerinde duyurular yaptık. Velilerimize 
el broşürleri yolladık. Okul servis araçlarına , mahalle 
merkezlerine broşürler astık. Duyurular sonrası mavi 
kapakları topladık. Kampanyamıza Arsin Atatürk İlk ve 
Ortaokulu öğrencileri de destek oldular. Toplamış oldu-
ğumuz 57 kg ağırlığındaki mavi kapakları Türkiye Omu-
rilik Felçlileri Derneğine yolladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

OYNUYORUM-ÖĞRENİYORUM

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

PROTEZ KOLA UYUM

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyye OrGaN 5. SıNıf
SiNem akyüz 5. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
mertCaN SuNGurlu 7. SıNıf

Oyun oynayarak en sık kullanılan kesir, denk kesir, 
ondalık gösterim, yüzdelik gösterimler öğrenilebilir mi?

Projemizde öncelikle en sık karşılaştığımız kesir, 
yüzdelik gösterimleri belirledik. 

Kurallarını iyi bildiğimiz hafıza oyununu seçtik.
Öğretmenimizin de yardımıyla oyun kartlarını hazır-

ladık. 36 adet kart hazırladık.
Aynı çokluğu belirten iki kartı arka arkaya açan kart-

ları alır. Yeni kart açma hakkı elde eder. Eğer iki kart art 
arda açılmazsa sıra rakibe geçer. En fazla kart toplayan 
oyunu kazanır.

Sınıfımızda arkadaşlarımızla oyunu oynadık.

Projemizde bir adet protez el, ahşap tokmak, iki 
adet fırça, bir parça bez kullanıldı. Projemizi 16 denek 
üzerinde gerçekleştirdik. Bir anket tablosu hazırlandı. 
Anket tablosunda hiçbir şey hissetmedi, korku hissetti, 
korkuyla beraber acı hissetti şeklinde üç sütun oluştu-
ruldu. Deneklerden bir elleriyle maket elin uç kısmından 
tutmaları ve bu eli protez elleriymiş gibi düşünmeleri is-
tendi. İki adet fırçadan biri deneklerin gerçek ellerine, 
diğeri maket ele aynı anda sürülerek deneklerin maket 
elle bağ kurmasına çalışıldı. Bu işlem devam ederken 
deneklerin göremeyeceği şekilde saklanmış olan ahşap 
tokmak aniden hızlıca maket ele vuruldu. Deneklerden 
ne hissettiklerini tabloya işaretlemeleri istendi. Deney iki 
aşamalı olarak tekrarlandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

RENKLİ IŞIKLAR EVİ

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

SİMETRİ ŞEHRİ

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

Hazırlayan Öğrenciler
eNeS kul 7. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
rümeySaNur yılmaz 8. SıNıf
iSmail Cem yılmaz 8. SıNıf

Projemizde bir adet karanlık kabin, mavi, kırmızı ve 
yeşil renkli gece lambaları, değişik renklerde el işi kâğıt-
ları kullandık.

Projemizi diğer ışıklardan etkilenmemesi için karan-
lık bir kabinde gerçekleştirmemiz gerektiğinden maran-
gozda 1 m2 boyutunda karanlık bir kabin yaptırdık.

Üç farklı renkteki ışığı çalıştıracak şekilde elektrik 
tesisatı döşedik.

Kırmızı, mavi, yeşil, sarı ve beyaz renkli kağıtları ka-
binin içerisine astık.

Renkli ışıklar altında kağıtların hangi renkte görün-
düklerini belirledik.

Simetriyi şehirlerimizi planlarken kullanmak ne gibi 
faydalar sağlar?

Projemizde öncelikle simetri konusu ve simetrik 
planlanmış şehirleri araştırdık. 

Ülkemizde bu şekilde planlanmış şehirler olmadığını 
ama dünyada pek çok örneği olduğunu gördük.

Simetrik planlanmış bir şehirde adres bulmanın 
daha kolay olacağını düşündük.

Örnek resimler üzerinde incelemeler yaptık. Simetri 
eksenlerini inceledik.

Biz de bir şehir maketi tasarladık. Dörder tane geo-
metrik cisim yaptık. Bu cisimleri koordinat düzleminde 
simetri oluşturacak şekilde yerleştirdik.

Binaların birbirinin manzarasını kesmemesine, ışığı 
eşit almasına dikkat ettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YUSUF YILDIZ

SUYA VE IŞIĞA DOĞRU

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

TRABZON’A ÖZGÜ SÖZCÜKLER

Danışman Öğretmen
ELİF ERGÜN

Hazırlayan Öğrenciler
aliHaN iSkeNDerOĞlu 5. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
temelCaN ŞeNGül 7. SıNıf

Projemizde bitkilerin suya ve ışığa yönelimini göz-
lemlemeyi amaçladık.

Bunu gözlemleyebileceğimiz bir model araştırdık.
Bu modelin bitkinin kök ve gövde kısmının ışığa ve 

suya yönelimini gözlemleyebileceğimiz şekilde olması 
gerekiyordu.

Fasülye bitkisini çabuk yetişmesi, kolay bulunması 
ve sarınımlı gövdeye sahip olması nedeniyle seçtik.

Fasülyelerimizi bir pamuk üzerinde çimlendirdik.
Çimlenen tohumlardan ikisini tasarladığımız labirent 

şeklindeki kutuya ektik ve gelişimini gözlemledik.

Ağız özelliklerinin de bölgeyi zengin kılan unsurlar 
arasında olduğunun görülmesini sağlamak.

Trabzon’un ağız özellikleri  araştırıldı. 
Ağız özelliklerini taşıyan metinler  incelendi.
Yörede kullanılan bazı kelimeleri görseller üzerinde 

kullanıldı.
Bölgede kullanılan yöresel kelimeleri içeren bir söz-

lük hazırlandı.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYA ATEŞ

TRİGONOMETRİ VE GÜNLÜK YAŞAM

arSiN HarmaNlı OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
merve iSkeNDer 8. SıNıf

Matematik dersinde öğrendiğimiz trigonometrik 
oranları günlük yaşamda kullanabilir miyiz?  Projemizde 
13 metrelik bir ip kullandık. İpin üzerine belli aralıklarla 
uzunlukları belirten çizgiler çizdik. İpin bir ucunu gönde-
rin ucuna sıfır noktasından sabitledik. Açıölçer yardımı 
ile 30 derecelik açı oluşturacak şekilde ipimizi uzatıp öl-
çüm yaptık. İpin yere değen noktasını işaretleyip ölçtük. 
Yaklaşık 11,40 m bulduk.

Yine açıölçer  yardımı ile 45 derecelik açı oluştura-
cak şekilde ipimizi uzatıp ölçüm yaptık. İpin yere değen 
noktasını işaretleyip ölçtük. Yaklaşık 8,14 m bulduk.

Okulumuzun bahçe kapısındaki rampanın eğimini 
hesapladık.

ARsin mEhmEt AkiF ERsoy oRtAokUlU
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ARsin mEhmEt AkiF ERsoy oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

IŞIKLI ELDİVEN

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

4D ANİMALS

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM KAPLAN BIYIKLI

Hazırlayan Öğrenciler
berat HaCıHaSaNOĞlu  8/a

Hazırlayan Öğrenciler
ufukHaN yılDız  8/b
berkaN SuNGur  8/b

AMACIMIZ; KARANLIKTA POLİSLERİN ARAÇLARI 
YÖNLENDİRMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK. 

NASIL YAPTIK?
ELDİVEN ALDIK. ELDİVENİN İÇ KISMINA KIRMIZI 

IŞIK YERLEŞTİRİP DİKTİK. ELDİVENİN DIŞ KISMI-
NA YEŞİL IŞIĞI YERLEŞTİRDİK. VE ONU DA DİKTİK. 
ARALARINDAN KABLO GEÇİREREK ELEKTRİK BAN-
DIYLA BANTLADIK. SONUNDA IŞIKLI ELDİVENİMİZİ 
ELDE ETTİK.

AMACIMIZ;
İNGİLİZCE HAYVAN İSİMLERİNİ EĞLENCELİ 

YOLLARLA ÖĞRENEBİLMEK VE DOĞRU BİR ŞEKİL-
DE SÖYLEYEBİLMEK

NASIL YAPTIK?
4D ANİMAL PROGRAMI İNDİRİLİR. ÇIKTISI ALI-

NAN HAYVAN RESİMLERİ ÜZERİNE TUTULAN 
PROGRAM SAYESİNDE HAYVAN RESİMLERİ 3 BO-
YUTLU OLARAK GÖRÜNÜR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

ABAJURLU KİTAPLIK

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

AĞAÇ KURTAMA PROJESİ

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

Hazırlayan Öğrenciler
SeNaNur HalDız 8/b

Hazırlayan Öğrenciler
fuNDaNur SelÇuk  8/a

AMACIMIZ;
İNSANLARIN KİTAPLARA DAHA KOLAY ULAŞA-

BİLMESİ
NASIL YAPTIK?
ÖNCE TAHTADAN ABAJUR YAPTIK. DAHA SON-

RA YAPIŞKAN KAĞITLA ETRAFINI SARDIK. EN SON 
LEDLERİ DÖŞEDİK.

AMACIMIZ;
KÂĞITLARIN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
BUGÜN DÜNYA ÜZERİNDE BİR KİŞİ İÇİN YAKLA-

ŞIK OLARAK 7 AĞAÇ KESİLİR Kİ BU DA 49MİLYAR 
AĞAÇ DEMEKTİR. SADECE SİGARA İÇİN YILDA 100 
MİLYON AĞAÇ KESİLİYOR.

NASIL YAPTIK?
ÖNCELİKLE AĞAÇ İSKELETİNİ YAPTIK. ARDIN-

DAN AĞAÇ GÖRÜNTÜSÜ VERMEYE ALIŞTIK. MDF 
DEN YAPRAK KONTRAPLAKTAN ÇÖP KUTUSU YA-
PARAK TAMAMEN AĞAÇ MALZEMESİNDEN YARA-
LANARAK YAPTIĞIMIZ TASARIMIMIZA ÇÖP KUTU-
SUNU YERLEŞTİRDİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

ANKABİL

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

DEĞİŞTİR PİLİ BUL DEĞİŞKENİ

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP iSkeNDer 7/a
feyza akbaŞ          7/a

Hazırlayan Öğrenciler
HayrettiN SerDaN 5/a

AMACIMIZ;
EĞLENEREK BİLEŞİK OLUŞTURMAYI ÖĞREN-

MEK.
NASIL YAPTIK?
EVA KÂĞITLARINI AĞAÇ ŞEKLİNDE KESTİK. 

ÜZERİNE MEYVE ŞEKLİNDE KAĞIT KESİP ANYON, 
KATYONLARI YAZDIK. MUKAVVAYI KAPLAYARAK 
EVA KAĞITLARINI YAPIŞTIRDIK. DAHA SONRA AN-
YON VE KATYONLARI ÇAPRAZLAYARAK BİLEŞİK-
LERİMİZİ OLUŞTURDUK.

AMACIMIZ;
BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARININ ÖĞ-

RETİLMESİ.
NASIL YAPTIK?
BASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİ HAZIRLADIK. İLK 

ÖNCE BİR PİL BAĞLANAN DEVREDE AMPUL PAR-
LAKLIĞINI GÖZLEMLEDİK. SONRA PİL SAYISINI 
ARTTIRARAK AMPUL PARLAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİM-
LERİ GÖRDÜK. 

DENEY: 
ELEKTRİK DEVRESİNDE PİL SAYISININ ARTIRIL-

MASI AMPULÜN PARLAKLIĞINI NASIL DEĞİŞTİRİR?
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN: PİL SAYISI
BAĞIMLI DEĞİŞKEN: AMPULÜN PARLAKLIĞI
KONTROL EDİLEN DEĞİŞKEN: ANAHTAR, KAB-

LO, DUY, AMPUL
SONUÇ: DEVREDE PİL SAYISI ARTIRILIRSA AM-

PUL PARLAKLIĞI ARTAR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

CİĞERLERİNE BAK

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

ÇAY KARIŞTIRMA MAKİNESİ

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD emre ateŞ  6/b
aDem veyiS                          6/b

Hazırlayan Öğrenciler
yiĞitCaN maNDıralı 7/b

AMACIMIZ;
SİGARA İÇEN BİR İNSANIN CİĞERLERİNE ÇEK-

TİĞİ DUMANIN GÖSTERİLMESİ.
NASIL YAPTIK?
PET ŞİŞEMİZİN İÇİNE YARISINI DOLDURACAK 

ŞEKİLDE SU KOYUYORUZ. KAPAĞIMIZIN ORTASINI 
SİGARA SIĞACAK ŞEKİLDE DELİYORUZ. SİGARAYI 
YERLEŞTİRİP YAKIYORUZ. EN SON ŞİŞEMİZİ BU 
HALDE GENİŞ KABIN İÇİNE YÜKSEKTE KALACAK 
ŞEKİLDE YERLEŞTİRİP ŞİŞENİN DİBİNE YAKIN YE-
RİNDEN DELİYORUZ.

AMACIMIZ;
ÇAY KARIŞTIRMA İŞLEMİNİ HIZLANDIRMAK.
NASIL YAPTIK?
3 TAHTAYI KARE ŞEKLİNDE ÇAKTIK. ÜST TABA-

NI İÇİN MENTEŞEYİ KENARDAKİ TAHTAYA ÇAKTIK. 
MENTEŞENİN DİĞER UCUNA DA BAŞKA BİR TAHTA 
ÇAKTIK. TAM ORTASINA DELİK AÇIP MOTORU YER-
LEŞTİRDİK. SONRA DA BAĞLANTILARI AYARLADIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

ÇİVİLİ YATAK

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

ÇOK AMAÇLı ROBOT

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyye yavuz 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
Samet kılıNÇ  8/b fuNDa Nur SelÇuk 8/a
berkaN SuNGur  8/b

AMACIMIZ;
KATI BASINCININ YÜZEY ALANIYLA İLİŞKİSİNİ 

GÖSTERMEK .
NASIL YAPTIK?
MDF YE EŞİT ARALIKLARLA ÇİVİLER ÇAKTIK. VE 

SPREY BOYAYLA BOYADIK. ÇİVİLİ BÖLGEYE ŞİŞİ-
RİLMİŞ BALONU KOYUP DİĞER TAHTA PLAKAYLA 
ŞIKIŞTIRDIK VE BALONUN KOLAY KOLAY PATLAMA-
DIĞINI GÖZLEMLEDİK.

AMACIMIZ;
İNSAN GÜCÜNÜN YERİNE HİDROLİK GÜCÜ 

KULLANMAK.
NASIL YAPTIK?
ÇITALAR YARDIMIYLA KASNAK OLUŞTURDUK. 

ŞIRINGALARI UYGUN YERLERE MONTE ETTİK. 
ELEKTRİK AKSAMINI YERLEŞTİRDİK. HAREKETİ 
İÇİN DE KAYIŞ TEKER SİSTEMİ KULLANDIK. SON 
OLARAK RENKLENDİRME İLE PROJEMİZİ TAMAM-
LADIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DEMET ÖZAK

IŞIKLI ORGANLAR

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

GİZLENEN  ŞEKER

Danışman Öğretmen
HATİCE BAYALAN

Hazırlayan Öğrenciler
Sefa    bektaŞ 5/a    affaN ali Çalık 5/a
GülCa kartal 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
yaĞmur yılDız                4/C
NeCati bayram beDer  4/C

AMACIMIZ;
LEDLERLE BESİN GRUPLARININ SİNDİRİMİNİN 

BAŞLADIĞI VE BİTTİĞİ YERİ GÖSTERMEK.
NASIL YAPTIK?
SİNDİRİM SİSTEMİ AFİŞİ ÜZERİNE SİNDİRİM 

GRUPLARININ BAŞLADIĞI VE BİTTİĞİ YERİ FARKLI 
RENKTEKİ LEDLERLE GÖSTERDİK.

AMACIMIZ;
TÜKETİLEN BAZI ÜRÜNLERDEKİ ŞEKER MİK-

TARLARININ GÖZLENMESİ.
NASIL YAPTIK?
BAZI YİYECEK İÇECEK ÜRÜNLERİNİ SEÇTİK. 

İÇİNDEKİ ŞEKER MİKTARLARINI HESAPLAYIP AYNI 
MİKTARDA KÜP ŞEKERLERİ ÜRÜNLERİN ÖNÜNE 
YERLEŞTİRDİK. VE ÜRÜNLERDE BULUNAN ŞEKER 
MİKTARLARINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMA-
YA ÇALIŞTIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

ELEMENT EŞLEŞTİRME

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

FİL MACUNU

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
GüNay kOz                   8/b
muStafa maNDıralı 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkDeNiz yılmaz furkaN  ayDıNOĞlu  
GÖkme kÖSe  efe ÖzkaN kurtOĞlu

AMACIMIZ;
ELEMENTLERİN İSİMLERİNİN VE SEMBOLLERİ-

NİN EŞLEŞTİRME OYUNUYLA KALICI ÖĞRENİLME-
SİNİ SAĞLAMA .

NASIL YAPTIK?
ELEMENT İSİM VE SEMBOLLERİNİ MUKAVVA 

ÜZERİNDE DÜZENLEDİK. ELEMENT İSMİYLE SEM-
BOLÜ DOĞRU EŞLEŞTİRİLDİĞİNDE DEVRENİN TA-
MAMLANIP AMPULÜN YANDIĞINI GÖZLEMLEDİK.

AMACIMIZ;
BASİT VE EĞLENCELİ BİR KİMYASAL TEPKİME 

OLUŞTURMAK.
NASIL YAPTIK?
FİL MACUNU, BİR REAKSİYONA KATALİZÖR ET-

KİSİNİ ÇARPICI BİR BİÇİMDE GÖSTERMESİ AÇISIN-
DAN HOŞ BİR DENEYDİR.

YETERİNCE DERİŞİK HİDROJEN PEROKSİT ÇÖ-
ZELTİSİ İÇEREN BİR KABA (MESELA %30), BİR MİK-
TAR SIVI SABUN EKLENEREK KARIŞTIRILIR. BU KA-
RIŞIMA POTASYUM İYODÜR İLAVE EDİLİRSE ÇOK 
HIZLI BÜYÜYEN BİR KÖPÜK ELDE EDİLİR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

SES TOKADI

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

İNGİLİZCE TEOG SÖZLÜK

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM KAPLAN BIYIKLI

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuzHaN ayDıN   7/b
NiSaNur  yılmaz  8/a

Hazırlayan Öğrenciler
SeNaNur HalDız  8/b

AMACIMIZ;
SESİN DALGALAR HALİNDE YAYILDIĞINI GÖS-

TERMEK.
NASIL YAPTIK?
ÇÖP KOVAMIZIN TABANINA 15 CM ÇAPINDA BİR 

DELİK AÇTIK.GENİŞ OLAN KISMINA ÇÖP POŞETİNİ 
GERGİN BİR ŞEKİLDE LASTİKLE TUTTURDUK.GER-
GİN YÜZEYE KUVVET UYGULAYARAK TTREŞİM 
OLUŞMASINI SAĞLADIK.OLUŞAN TİTREŞİM YANİ 
SESİN DE GÖRÜNMESİ İÇİN SİS BOMBASI KULLAN-
DIK.

AMACIMIZ;
8.SINIF TEOG ÜNİTELERİNİN BÜTÜN  İNGİLİZCE 

KELİMELERİNE KISA ZAMAN DA ULAŞABİLMEK.
NASIL YAPTIK?
İLK ÖNCE SÖZLÜĞÜMÜZÜN MUKAVVA KULLA-

NARAK KUTU KISMINI TASARLADIK.DAHA SONRA 
ÜNİTE ÜNİTE TÜM KELİMELERİ BİLGİSAYARDA YAZ-
DIK.RESİMLERİ BULDUK VE GEREKLİ BÖLÜMLERE 
YAPIŞTIRDIK.KUTUDA HER ÜNİTE İÇİN BÖLÜMLER 
OLUŞTURDUK.HER ÜNİTENİN KELİMELERİNİ AN-
LAMLARIYLA BİRLİKTE  BÖLÜMLERE YERLEŞTİR-
DİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM KAPLAN BIYIKLI

İNGİLİZCE TOMBALA

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMI

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
SiNaN kılıNÇ                  5/b
ela SeliN maNDıralı  5/b

Hazırlayan Öğrenciler
SevDaNur kara                       7/a
kaĞaN batur abDraHmaN  7/a

AMACIMIZ;
OYUN YOLUYLA İNGİLİZCE-TÜRKÇE KELİMELE-

RİN EŞLEŞTİRİLİP ÖĞRENİLMESİNİ SAĞLAMA .
NASIL YAPTIK?
ÖNCE FİİLLERİ BELİRLEDİK. SONRA KARTLAR 

HAZIRLADIK. FİİİLLERİN İNGİLİZCELERİNİ KESİP 
KARTLARA YAPIŞTIRDIK. TÜRKÇELERİNİ DE KESİP 
KUTUYA KOYDUK.

AMACIMIZ;
LED LAMBAYI GÜÇ KAYNAĞINA DOĞRUDAN 

BAĞLAMADAN KABLOSUZ ENERJİ AKTARIMIYLA 
ÇALIŞTIRMAK.

NASIL YAPTIK?
YALITIMLI BAKIR TELİMİZİ BİR ŞİŞEYE  15-20 

KEZ SARARAK HALKA HALİNE GETİRDİK (BOBİN) 
VE UÇLARINA LED LAMBAMIZI BAĞLADIK.YİNE 
AYNI ŞEKİLDE YAPTIĞIMIZ DİĞER HALKAMIZIN UÇ-
LARINI PİLE VE TRANSİSTÖRE BAĞLADIK.LEDLİ 
HALKAMIZI PİLLİ HALKAMIZIN ÜZERİNE GETİRDİ-
ĞİMİZDE TEMAS ETMEDEN YANDIĞINI GÖRDÜK.
HATTA ARAYA KİTAP KOYDUĞUMUZDA BİLE LED 
YANMAYA DEVAM ETTİ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

KALEM UCU LAMBA

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

KALEYDESKOP (ÇİÇEK DÜRBÜNÜ )

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
eNeS veyiS  7/b

Hazırlayan Öğrenciler
NazlıCaN Sarı 6/b

AMACIMIZ;
ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN İLETKENİN ISINMA-

SINDAN YARARLANARAK BİR
 LAMBA YAPMAK.
NASIL YAPTIK?
BAĞLANTI KABLOLARIMIZI GÜÇ KAYNAĞINA 

BAĞLADIK. UÇLARININ ARASINA KALEM UCUMUZU 
KOYDUK VE BEHERGLASI ÜZERİNE KAPATTIK.GÜÇ 
KAYNAĞINI ÇALIŞTIRDIĞIMIZDA ÜZERİNDEN AKIM 
GEÇEM KALEM UCUMUZ ISINDI VE AKKOR HALİNE 
GELEREK ETRAFINA ISI VE IŞIK SAÇTI.

AMACIMIZ;
BİRBİRİNE EŞ AÇILI AYNALARDA(60 DERECE) 

GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNU GÖSTERMEK
NASIL YAPTIK?
BİRBİRİNE EŞİT BOYLARDA 3 TANE DİKDÖRT-

GEN DÜZ AYNAYI(4.5*13CM*3ADET) PARLAK KISIM 
İÇTE KALACAK ŞEKİLDE YAPIŞTIRDIK VE İÇİNE 
RENKLİ BONCUK, PUL KOYDUK. GÖRÜNTÜ OLU-
ŞUMLARINI GÖZLEMLEDİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

KAMERALI SİLAH

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

KAN GRUBUN NE?

Danışman Öğretmen
EMEL AYAN

Hazırlayan Öğrenciler
abDülkerim iSkeNDer    7/a

Hazırlayan Öğrenciler
SeNaNur kOrkmaz 6/a

AMACIMIZ;
ŞEHİT ASKER SAYISINI SIFIRA İNDİRMEK.
NASIL YAPTIK?
TÜFEĞİMİZE ARABA KAMERASINI MONTE ET-

TİK. TÜFEĞİMİZİ BOYADIK. VE DENEME SÜRÜŞLE-
RİNE BAŞLADIK.SİPERDEN ÇIKMADAN NİŞAN ALA-
BİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK.

AMACIMIZ;
DÖRT FARKLI KAN GRUBUNU 
(A-B-AB-O) VE RH FAKTÖRÜNÜ BELİRLEMEK, 

GÖSTERMEK.
NASIL YAPTIK?
         PARMAK ALKOL İLE SİLİNEREK LANSET İLE 

DELİNİR.İLK KAN SİLİNİR DAHA SONRA ÇIKAN ÜÇ 
DAMLA KAN LAM ÜZERİNE AYRI AYRI DAMLATILIR. 
BİRİNCİ DAMLA KANA ANTİ-A SERUMU, İKİNCİ DAM-
LA KANA ANTİ-B SERUMU, ÜÇÜNCÜ DAMLA KANA 
ANTİ-D SERUMU DAMLATILARAK TEST SERUMLA-
RI İLE KANIN KARIŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA 
LAM ÜÇ DAKİKA KADAR YATAY VAZİYETTE SALLA-
NIR. ALYUVARLARIN AGLUTİNE (ÇÖKELME) OLUP 
OLMADIĞINA BAKILIR. ANTİ-A TEST SERUMUNDA 
ÇÖKELME VARSA KAN A GRUBU ANTİ-B TEST SE-
RUMUNDA ÇÖKELME VARSA KAN B GRUBU HER İKİ 
TEST SERUMUNDA ÇÖKELME VARSA KAN AB GRU-
BU HER İKİ TEST SERUMUNDA ÇÖKELME YOKSA 
KAN O GRUBUDUR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

KAŞIKLARDAN ABAJUR

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

KIRK PABUÇ

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
NurGülay maNDıralı  8/a

Hazırlayan Öğrenciler
SaliHa bakır      7/b
yaSemiN veyiS   7/b

AMACIMIZ;
PLASTİK KAŞIKLARIN VE PET ŞİŞELERİNİ GERİ 

DÖNÜŞÜM AMAÇLI DEKORATİFTE KULLANMAK.
NASIL YAPTIK?
İLK ÖNCE PET ŞİŞEYİ GEREKTİĞİ YERLERDEN 

KESTİK. İÇİNE ÇUBUKLARI YERLEŞTİRDİK. KAŞIK-
LARI SARI SPREY BOYAYLA BOYADIKTAN SONRA 
LAMBAYI İÇİNE YERLEŞTRİDİK. BOYANAN KAŞIK-
LARI ABAJURUN ÜSTÜNE YERLEŞTİRDİK.

AMACIMIZ;
İLK 20 ELEMENTİN İSİMLERİYLE SEMBOLLERİNİ 

EŞLEŞTİRME OYUNU OYNAYARAK ÖĞRENME VE 
BÖYLELİKLE HATIRLAMAYI KOLAYLAŞTIRMA  

NASIL YAPTIK?
20 TANE ELEMENTİN SEMBOLLERİNİ VE İSİM-

LERİNİ AYRI AYRI KÂĞITLARA YAZARAK TOPLAM 40 
TANE KART ELDE ETTİK. BÖYLECE EŞLEŞTİRME 
OYUNU İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİ ELDE ETMİŞ 
OLDUK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

LASTİKTEN KOLTUK

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

LEDLİ LİMON PİLİ

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
NaGiHaN SuNGur  8/b

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer HaktaN yılDız   Gamze uzuN
yuSuf keNaN yılmaz 

AMACIMIZ;
ATIK LASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ .
NASIL YAPTIK?
3 TANE ARABA LASTİĞİ BULDUK. DAHA SONRA 

LASTİKLERİN İKİSİNİ BİRLEŞTİRDİK. BİR TANE LAS-
TİĞİ ORTADAN KESTİK. KESİLEN LASTİĞİ KOLTU-
ĞUN ARKASINA KOYDUK.

AMACIMIZ;
ASİTLERİN ELEKTRİK İLETKENLİĞİNDEN YA-

RARLANARAK ENERJİ AKIŞINI SAĞLAMA VE  GÖZ-
LEMLEME.

NASIL YAPTIK?
ALÜMİNYUM VE GALVENİZLİ ÇİVİ LİMONUN YÜ-

ZEYİNE BATIRILARAK MÜMKÜN OLDUĞUNCA İÇER-
DEKİ SULU KÜTLEYE TEMAS ETMESİ SAĞLANIR. 
İKİ METAL PARÇA ARASINDA BİRAZ MESAFE BIRA-
KILMASI GEREKİR. BU İKİ METAL PARÇASI PİLİN İKİ 
KUTBUNU OLUŞTURACAKTIR. BİR LİMON PİLİ 0.9 
VOLT CİVARINDA ELEKTRİK ÜRETİR. BAKIR TARA-
FI (+) KUTBUNU VE  GALVENİZLİ ÇİVİ  TARAFI İSE 
(-) KUTBUNU OLUŞTURUR. GALVENİZLİ ÇİVİ NİKEL 
İÇERİR. BU SEBEPLE LİMONDA DAHA ÇABUK ÇÖ-
ZÜNÜR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BÜŞRA UÇARER

SAYILARIN İCADI

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

PİSAGOR PUZZLE

Danışman Öğretmen
BÜŞRA UÇARER

Hazırlayan Öğrenciler
Şafak kOtaN   7/a

Hazırlayan Öğrenciler
ebru ŞiriN 8/a

HİÇ KENDİNİZE NİÇİN 1 BİRDİR,
2 İKİDİR YA DA 3 ÜÇTÜR DİYE SORDUNUZ MU?
CEVABI BASİT :
AÇILAR
HER BİR SAYI KENDİ KADAR İÇ AÇISINA SAHİP-

TİR.

AMACIMIZ PİSAGOR TEOREMİNİN TANGRAMLA 
İSPATI. DİK ÜÇGENİN İKİ DİK KENARININ KARELE-
RİNİN  TOPLAMI (AYNI ZAMANDA BUNLAR DİK KE-
NARLARA AİT KARELERİN ALANLARIDIR.) BÜYÜK 
KENARIN KARESİNİN TOPLAMINA YANİ ALANINA 
EŞİTTİR. BİZ TANGRAM İLE BU OLAYI BASİTLEŞTİ-
REREK İSPATLIYORUZ.



52

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

MONİTÖR AKVARYUM

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

OPTİK İLÜZYON

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
Dilara DiNÇ   8/a

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla maNDıralı  7/a

AMACIMIZ;
ATIK MALZEMELERİ KULLANARAK ORTAYA KUL-

LANILABİLİR BİR AKVARYUM HAZIRLAMAK VE GERİ 
DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ KULLANARAK BİR POM-
PA YAPMAK

NASIL YAPTIK?
İLK ÖNCE CAMLARI KESTİRDİK. CAMLARI MO-

NİTÖRÜN İÇİNE SIĞACAK ŞEKİLDE BİRLEŞTİRDİK. 
CAM FANUSU MONİTÖRÜN İÇİNE YERLEŞTİRDİK. 
İÇİNE BALIK VE TAŞLARI KOYDUK. AKVARYUMUN 
İÇİNİ LED LAMBALARLA DÖŞEDİK.

AMACIMIZ;
HERŞEYİN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ OLMADIĞINI VE 

DUYULARIMIZIN BİZİ YANILTABİLECEĞİNİ İSPATLA-
MAK .

NASIL YAPTIK?
DÜZ ÇİZGİLERDEN OLUŞAN ŞABLONUMUZU 

ASETATA BASTIRDIK.DİĞER ŞABLONLARI A4 KAĞI-
DA ÇIKTI ALDIK VE  ASETATIMIZI ÜZERİNDE  YAVAŞ-
ÇA  SAĞA VEYA SOLA  ÇEKEREK HAREKET ETTİR-
DİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

PAT PAT BALON

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

PAT PAT TEKNE

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
HaSaN tüySüz  6/a
efSaNur Çelik   6/a

Hazırlayan Öğrenciler
kamil HiSOĞlu  6/b

AMACIMIZ;
ASİT İÇEREN SIVILARIN ETKİLERİNİN GÖZLEN-

MESİ.
NASIL YAPTIK?
BALONU ŞİŞİRDİK. ŞİŞİRİLMİŞ BALONA LİMON 

VEYA PORTAKAL KABUĞUNU SIKTIK. BALONUN 
PATLADIĞINI GÖZLEMLEDİK. PORTAKAL KABU-
ĞUNU SIKTIĞINIZDA ELİNİZE YAPIŞKAN, YAĞLI VE 
AROMATİK BİR SIVI GELİR. BU HİDROJEN KARBÜR 
İÇEREN UÇUCU BİR YAĞDIR. VE ÇOK HIZLI BİR 
ŞEKİLDE DE YANAR. BİR BALON ÜZERİNE BU YAĞ 
DAMLACIKLARI SIKILDIĞIN DA İSE SİZİ VE ARKA-
DAŞLARINIZI ŞAŞIRTACAK BİR OLAY OLUR…BA-
LON PATLAR.

AMACIMIZ;
ASİT İÇEREN SIVILARIN ETKİLERİNİN GÖZLEN-

MESİ.

NASIL YAPTIK?
BUHAR KAZANIMIZI YAPMAK İÇİN TENEKE KU-

TUMUZU
DİKDÖRTGEN ŞEKLİNDE KESTİK VE KENARLA-

RINI HAMUR YAPIŞTIRICISIYLA YAPIŞTIRDIK. KISA 
KENARLARDAN BİRİNE PİPETLERİMİZİ YERLEŞTİ-
RİP ORAYIDA YAPIŞTIRDIK. SÜT KABINI KESEREK 
GEMİ ŞEKLİNE GETİRDİK. GEMİNİN ORTASINA BİR 
DELİK AÇARAK PİPETLERİMİZİ ORDAN ÇIKARDIK 
VE GEMİNİN

ALTINA SABİTLEDİK. GEMİMİZİ SUYA İNDİRME-
DEN ÖNCE

KAZANI SUYLA DOLDURDUK VE HAVA KAÇIR-
MAMASINA

DİKKAT ETTİK. MUMU YAKTIĞIMIZDA GEMİMİZ
HAREKET ETTİ
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

PERİSKOP

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

SERİNLETİCİ ŞAPKA

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞba Çakır   8/b

Hazırlayan Öğrenciler
OSmaN Çukur 5/a

AMACIMIZ;
DENİZ VE KARA SAVAŞLARINDA, HAREKÂTI 

KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA KULLANILAN, EM-
NİYETLİ MESAFELERDEN HEDEFİ GÖRÜNMEDEN 
İNCELEMEYE YARAYAN OPTİK BİR ALET OLAN PE-
RİSKOP TASARIMI YAPMAK.

NASIL YAPTIK?
İKİ ADET SÜT KUTUSUNU BİRBİRİNE SABİTLİ-

YORSUNUZ. DAHA SONRA İSE BİRİSİNE BİR DELİK 
AÇIP 45 DERECE İLE AYNAYI BURAYA YERLEŞTİ-
RİYORSUNUZ. DIŞARIDAN AYNAYA BAKTIĞINIZDA 
SİZE YUKARIYI OLDUĞU GİBİ GÖSTERECEKTİR.

AMACIMIZ;
ELEKTRİK MOTORU KULLANARAK SERİNLETİCİ 

ŞAPKA YAPMAK.
NASIL YAPTIK?
ŞAPKANIN UCUNU DELEREK MOTORU YER-

LEŞTİRDİK. SONRA MOTORUN UCUNA PERVANEYİ 
YERLEŞTİRDİK. KABLOLARI BİRLEŞTİREREK PİLİ 
MOTORUN YANINA TAKTIK. LASTİĞİ ÜZERİNDEN 
GEÇİRİP SABİTLEDİK. SERİNLETİCİ ŞAPKAMIZ HA-
ZIR OLDU.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

SIVI İÇİNDE ŞİMŞEKLER

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

SONSUZ GÖRÜNTÜ

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
CereN yatkıN  7/a

Hazırlayan Öğrenciler
SuDem GÖkGÖz 6/b

AMACIMIZ;
KİMYASAL TEPKİMEYİ GÖZLEMLEMEK.
GEREKLİ MALZEMELER:
SÜLFİRİK ASİT  20 ML
ETİL ALKOL  10 ML
POTASYUM PERMANGANAT
DENEY TÜPÜ
MAŞA
NASIL YAPTIK?
DENEY TÜPÜ KISKAÇA TUTTURULUR. İÇİNE 

ÖNCE SÜLFÜRİK ASİT, SONRA ETİL ALKOL KONT-
ROLLÜ OLARAK DÖKÜLÜR. EN SON BİR MİKTAR 
POTASYUM PERMANGANAT DENEY TÜPÜNE DÖ-
KÜLEREK TEPKİME OLUŞMASI BEKLENİR.

SONUÇ:
SIVI KARIŞIMIN İÇİNDE POTASYUM PERMANGA-

NATIN DÖKÜLMESİYLE ŞİMŞEĞE BENZEYEN KIVIL-
CIMLAR ÇIKTI. BU DA BİZE KİMYASAL TEPKİMENİN 
OLUŞTUĞUNU GÖSTERİR.

AMACIMIZ;
DÜZLEM AYNALAR KULLANILARAK SONSUZ 

GÖRÜNTÜ ELDE ETMEK
NASIL YAPTIK?
30 CM BOYUTUNDA 6 ADET DÜZLEM AYNA 

KULLANILARAK BİR KÜP ELDE ETTİK. AYNALARIN 
PARLAK KISMI KÜPÜN İÇİNDE KALACAK ŞEKİLDE 
TASARLADIK. IŞIKLI OYUNCAĞIMIZI AYNALARDAN 
OLUŞTURDUĞUMUZ KÜPÜN İÇİNE YERLEŞTİRDİK .
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

ŞİMŞEK ELEKTRİK

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

ŞİŞEYE YUMURTA SOKABİLİR MİSİN?

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
GülCaN kum  7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Sefa bektaŞ  5/a

AMACIMIZ;
BULUTLARDA YÜKLÜ OLAN ELEKTİRK ENERJİ-

SİNİ ŞİMŞEK ÇAKTIĞI ZAMAN PANELLERE BAĞLI 
OLARAK ORTAYA ÇIKARMAK VE ZATEN VAR OLAN 
DOĞAL ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANMAK

NASIL YAPTIK?
ÖNCE TAHTA ZEMİNİ HAZIRLADIK. DAHA SON-

RA ELEKTRİĞİN EVLERE KADAR ULAŞABİLECEĞİ-
Nİ GÖSTERMEK İÇİN BİR KAÇ EV YAPIP ZEMİNE 
YAPIŞTIRDIK. TAHTANIN KENARINA UZUN BİRKAÇ 
ÇITA ÇAKTIK VE KEÇEDEN YAPTIĞIMIZ BULUT İLE 
ŞİMŞEĞİ BUNA SABİTLEDİK. KAVANOZ KAPAĞINI 
EZİP ALÜMİNYUM FOLYOYLA SARIP ZEMİNE UYGU-
LADIK.

AMACIMIZ;
VAKUM ETKİSİNİ GÖZLEMLEMEK .

NASIL YAPTIK?
BİR YUMURTAYI KATI OLUNCAYA KADAR SUDA 

KAYNATINIZ. 
YUMURTA SOĞUDUKTAN SONRA KABUĞUNU 

SOYUNUZ.
 GENİŞ AĞIZLI SÜT ŞİŞELERİNDEN BİRİNİN İÇİ-

NE YANAR BİR KİBRİT ATINIZ. SOYULMUŞ YUMUR-
TAYI HEMEN ŞİŞENİN AĞZINA KOYUNUZ. YUMUR-
TANIN ŞİŞENİN AĞZINA BİRAZ BÜYÜK GELDİĞİNİ, 
KENARDAN TAŞTIĞINI GÖRECEKSİNİZ. YUMURTA 
BU SEBEPTEN ŞİŞENİN İÇİNE DÜŞEMEZ. AZ SON-
RA KİBRİT SÖNER, YUMURTA ŞİŞENİN BOYNUN-
DAN İÇERİ GİRER VE TOK BİR SES ÇIKARARAK

 DİBİNE DÜŞER.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

TEK BAŞINA OYUN

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

YÜZÜK OYUNU

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
GüNay kOz 8/b

Hazırlayan Öğrenciler
feyza CaN   8/b

AMACIMIZ;
ÇOCUĞUN TEK BAŞINA TAHTEREVALLİDE OY-

NAYABİLMESİ.

NASIL YAPTIK?
30 CM UZUNLUĞUNDA OLAN BİR TAHTAYI DİK-

DÖRTGEN PRİZMA TAHTAYA SİLİKONLA YAPIŞTIR-
DIM. SONRA ÇOCUĞA OTURMAK İÇİN BİR BÖLÜM 
YAPTIM. ARDINDAN TAŞLARI ÇOCUĞUN AĞIRLI-
ĞINDAN FAZLA YAPTIM. ÇÜNKÜ TAŞLAR ÇOCUĞU 
YUKARIYA KALDIRACAK VE BÖYLELİKLE ÇOCUK 
TEK BAŞINA RAHAT RAHAT OYUN OYNAYABİLE-
CEKTİR.

AMACIMIZ;
BASİT ELEKTRİK DEVRESİNDEN YARARLANA-

RAK OYUN TASARLAMAK.
NASIL YAPTIK?
TAHTADAN KASNAĞI OLUŞTURDUK. ELEKTRİK 

DÜZENEĞİNİ KURDUK VE ÖZELLİKLE BAKIR TELE 
BİÇİMSİZ ŞEKİLLER VEREREK YÜZÜĞÜN GEÇME-
SİNİ ZORLAŞTIRACAK PARKUR OLUŞTURDUK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

LED ABAJUR

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

DÜŞMEYEN ADAM

Danışman Öğretmen
ELİF YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
Derya Çelik                 7/b
SeDaNur albayrak   7/b

Hazırlayan Öğrenciler
GONCaGül akÇay 6/b

AMACIMIZ;
ABAJURLERİN YER İŞGALİNE SON VERMEK VE 

ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAMAK.

NASIL YAPTIK?
MODELİMİZDE LEDLERİ DUVARA ABAJUR ŞEK-

LİNDE MONTE ETTİK VE YERDEN TASARRUF SAĞ-
LADIK.AYRICA LED LAMBALAR DAHA TASARRUFLU 
OLDUKLARI İÇİN DAHA KULLANIŞLI OLDUĞUNU 
FARKETTİK.

AMACIMIZ;
YERÇEKİMİNİN BASİT SARKACA ETKİSİNİ GÖZ-

LEMLEMEK
NASIL YAPTIK?
DESTEK ÇUBUKLARIMIZI ÜÇ AYAKLARA VE BİR-

BİRLERİNE BAĞLANTI PARÇALARI YARDIMIYLA 
BAĞLAYARAK BİR DİKDÖRTGEN OLUŞTURDUK. 
OYUNCAK ADAMIMIZI İPE BAĞLADIK VE İPİN UCU-
NA BİR AĞIRLIK TAKTIK.ÇUBUĞUN ÜZERİNDEN 
GEÇİRDİĞİMİZ İPİ BIRAKTIĞIMIZDA DAİRESEL BİR 
HAREKET YAPARAK ÇUBUĞA DOLANDIĞINI VE 
OYUNCAK ADAMIN YERE DÜŞMEDİĞİNİ GÖRDÜK.



59

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

MAX ALT

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

ÇİLEKLİK

Danışman Öğretmen
HASAN SEMİZ

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP iSkeNDer  7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Dila Nur ayDOĞDu 8/b

AMACIMIZ;
MERCEKLERİN ISIYI ODAKLAMA ÖZELLİĞİNİ 

KULLANARAK GÜNEŞ PİLLERİNDEN DAHA FAZLA 
ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE ETMEK.

NASIL YAPTIK?
KONTRAPLAK ÜZERİNE GÜNEŞ PİLİNİ YERLEŞ-

TİRDİK. DAHA SONRA MERCEĞİ GÜNEŞ PİLİNE 
GÖRE AYARLADIK. GÜNEŞ IŞIĞININ MERCEK SA-
YESİNDE GÜNEŞ PİLİNE DAHA YOĞUN ULAŞMA-
SINI SAĞLAMIŞ OLDUK. BU SAYEDE GÜNEŞ PİLİN-
DEN MAXİMUM VERİM ALMAYA ÇALIŞTIK.

AMACIMIZ;
KÜÇÜK ALANLARDA ÇİLEK YETİŞTİREBİLMEK
NASIL YAPTIK?
AKAR VE SU BORUSUNU BELLİ ARALIKLARLA 

DELDİRDİK. ÇİLEK FİDELERİNİ BULDUK. SU BORU-
LARINI SAKSILARA YERLEŞTİRDİK. İÇİNE BİR MİK-
TAR TOPRAK DOLDURDUK. KAPATTIĞIMIZ DELİK-
LERİ AÇARAK ÇİLEK FİDELERİNİ YERLEŞTİRDİK. 
SONRA BORULARDAN AŞAĞIYA BİR MİKTAR SU 
DÖKTÜK. BÜYÜMESİNİ GÖZLEMLEDİK.
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ARsin yEşilyAlı imAm hAtip oRtAokUlU

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR MALKOÇ

KÖKÜN GÜCÜ

arSiN meHmet akif erSOy 
OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
merve arSlaN 6/b
ayŞe yavuz        6/b

AMACIMIZ;
KÖKÜN GÜCÜNÜ KANITLAMAK 
NASIL YAPTIK?
YUMURTA KABUKLARININ İÇİNE TOPRAK YER-

LEŞTİRDİK. TOPRAKLARIN İÇİNE FASULYE TOHUM-
LARINI BIRAKTIK. EŞİT ZAMAN ARALIKLARINDA 
TOHUMLARI SULADIK VE TOHUMLARI IŞIK ALABİ-
LECEK BİR KONUMA YERLEŞTİRDİK. ZAMANLA TO-
HUMLARIN ÇİMLENİP BÜYÜMESİNİ YAKLAŞIK İKİ AY 
GÖZLEMLEDİK. VE KÖKLERİNİN YUMURTA KABUK-
LARINI ÇATLATTIĞINI GÖRMÜŞ OLDUK.
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ARsin yEşilyAlı imAm hAtip oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

AKILLI ÇÖP KUTUSU

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

AKILLI EV

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk uNutmaz 6. sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN bülbül uSame talHa CeylaN
m. talHa DumaN 6. SıNıf

Hazırladığımız akıllı çöp kutusu, herhangi ısısı yük-
sek bir cisim içine atıldığında alarm vermektedir. Böyle-
ce sigara izmaritinin çöplere atılmasını önlemeyi amaç-
ladık.

Hazırladığımız akıllı ev modern dünyamızın en po-
püler olan konularından biri. Biz de evimizi hırsızlığı, 
yangını ve depremi  haber verecek şekilde hazırladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

HESABI İÇİN FARKLI BİR YOL; PİCK TEOREMİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

DÖNDÜRMATİK 

Danışman Öğretmen
ESRA ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
meryem iP 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
ümitCaN ayyılDız 6. SıNıf

Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplamak için 
araştırma yaptığımızda pick teoremi diğer adıyla çivi-
lerle alan hesaplama yöntemini keşfettik. Çeşitli uygula-
malar yaparak bu teoremin doğru olduğunu gördük. Bu-
nun için aldığımız bir tahta parçası üzerine kareli kağıt 
oluşturup bu karelerin köşelerine renkli raptiyeler çaktık.

Şekilleri koordinat düzleminde döndürünce oluşan 
görüntüsünü belirlemek için geliştirdiğimiz materyalle 
herhangi bir şekli belirli bir açıyla döndürmeyi kolayca 
başardık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

DÜNYANIN EN YAYGIN DİLİ; MATEMATİKÇE

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

FUTBOL DA MATEMATİK

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

Hazırlayan Öğrenciler
aSuDe kÖSeOĞlu   eSlem PataN  
beyza Nur Caz  7. sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
bilGe  kaĞaN NurOĞlu
batuHaN Semiz 8. SıNıf

Koninin hacminden faydalanarak kürenin hacim for-
mülüne ulaşmak için oluşturduğumuz çok sayıda koni 
ile küre elde ettik. Matematikte kullandığımız bu formü-
lün nerden geldiğini gördük.

Trigonometri bilgisinden faydalanarak, futbolda topu 
istediğimiz noktaya atmamız için yerden kaç derecelik 
açıyla açmamız gerektiğini hesapladık. Matematiğin so-
yut bir ders olmadığını, aksine günlük hayatın her ala-
nında kullanımı olduğunu gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

GÖLGELERİN GÜCÜ ADINA

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞAN VANTİLATÖR

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
alPereN NurOĞlu
abDulkaDir bulut 8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
m. baki iSkeNDer  taHa OrtaHiSar
a. akif ayGüN 6. SıNıf

Okulumuzun yüksekliğini okulun tepesine kadar çık-
madan nasıl ölçebileceğimizi araştırdık. Günün herhan-
gi bir saatinde kendi boyumuz, gölgemizin boyu, okulun 
gölgesinin boyu ve üçgenlerde benzerlik konusunu kul-
landık. Matematiğin günlük hayatta işlerimizi kolaylaştır-
dığını gördük.

Türkiye güneş enerjisi bakımından potansiyeli ol-
dukça fazla olan bir ülkedir. Güneş enerjisi birçok kul-
lanım alanına sahip, tükenmeyen ve ekolojik dengeyi 
bozmayan özellikleri ile daha da yaygınlaştırılması çok 
faydalı olacaktır.



66

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

HERKES DENKLEM ÇÖZEBİLİR

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

HIZLI TREN

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP uzuN fatma ayDOĞaN 
ayŞe Nur ulu 7. sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
CereN ayDemir 
HatiCe SaHra Gülay 5. SıNıf

Denklemlerin eşitlik olduğunu biliyoruz. Bu durumu 
eşit kollu terazide denge durumuyla özdeşleştirdik. Den-
geyi bozmayacak şekilde terazi kefelerinde yaptığımız 
işlemlerin eşitliği de bozmayacağını gördük. Bu şekilde 
çeşitli işlemler yaparak denklemlerde bilinmeyenleri bul-
duk.

Elektrik motorlarında pil, bakır tel ve mıknatıs kul-
lanıldığını hepimiz biliriz. Genelde mıknatıs ve pil sabit 
tutulur bakır tel döner. Projemizin amacı bakır teli sabit-
leyip, mıknatıs ve pili döndürmek 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

İKRAM ROBOTU

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

KARAGÖZ OYUNU

Danışman Öğretmen
NURAY BİLGİLİ

Hazırlayan Öğrenciler
HüSeyiN CaN  abDulkaDir SaruHaN
aHmet CaNer GeNÇ 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla SÖylemez
yareN ayDemir 6. SıNıf

Robotların insanların güvenliği ve konforu söz konu-
su olduğunda çok önemli bir yere sahip olduğunu, ilerde 
olacak gelişmelerle bu önemin artacağını biliyoruz. Biz 
de yaptığımız çalışmayla robot yapımı konusunda az da 
olsa bilgilendik.

Dersleri daha ilgi çekici hale getirmek ve konuların 
oyunla daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenilmesini sağla-
mak amacıyla çıtalardan dikdörtgen bir çerçeve yaptık. 
Sonra ince bir bezi gererek çerçevenin içine yerleştir-
dik. Figürleri hareket ettirebilmek için arkalarına çöp şiş 
monte ettik. Fener yardımıyla figürleri sahneye yansıtıp 
hareketlendirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURAY BİLGİLİ

KİTAP KUMBARASI

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

KONİNİN HACMİNDEN KÜRENİN HACMİNE

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

Hazırlayan Öğrenciler
HayrüNNiSa erDOĞaNOĞlu 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
rümeySa albayrak  Huri alaGÖz 
ravzaNur balabaN  8. SıNıf

İhtiyaç fazlası kitapların (sahipleri tarafından okun-
muş kitaplar) ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve imkânı 
olmayanların da kitaplara ücretsiz şekilde ulaşmalarının 
sağlanıp kitap okumanın yaygınlaştırılması için kitap 
kumbarası oluşturduk.

Koninin hacminden faydalanarak kürenin hacim for-
mülüne ulaşmak için oluşturduğumuz çok sayıda koni 
ile küre elde ettik. Matematikte kullandığımız bu formü-
lün nerden geldiğini gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

MAGLEV TRENİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

MATEMATİKSEL EL SANATI; ORİGAMİ

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

Hazırlayan Öğrenciler
m. emiN akbulut 
muStafa ÇelikSümer 6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
rabia kaya
GülCaNe bektaŞ 8. SıNıf

Projemizde Sürtünme kuvvetini azaltarak hazırladı-
ğımız trenin daha hızlı hareket edebileceğini gösterdik. 
Bu teknolojiyle hazırlanacak trenler ilerde ülkemizin ula-
şımında daha yoğun bir şekilde kullanabilir.

Origami sanatının matematik ve geometri ile iç içe 
olduğunu internetten inceledikten sonra origami ile se-
pet yapımına çalıştık. Tank yaptık ve çeşitli katlama ça-
lışmaları yaptık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VOLKAN ERBAŞ

ORHUN ABİDELERİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

RESSAM ROBOTLAR

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
Huri GüNDOĞDu
berk ekber ŞaHiN 5. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma kOÇ
zeyNeP azra bayraktar 5. SıNıf

Orhun Abideleri’nin ses ve şekil özelliklerini incele-
dik. Yüzyıllar içerisinde dilimizde meydana gelen deği-
şimleri keşfettik.

Robotların insanların güvenliği ve konforu söz konu-
su olduğunda çok önemli bir yere sahip olduğunu, ilerde 
olacak gelişmelerle bu önemin artacağını biliyoruz. Biz 
de yaptığımız çalışmayla robot yapımı konusunda az da 
olsa bilgilendik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

TARİHİ BİR HESAP MAKİNESİ; 
NAPİER’İN KEMİKLERİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

PİSAGOR BAĞINTISININ SOMUT İSPATI

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet ali Öztürk 
kaDir emir GürSOy 6. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN NurOĞlu 8. SıNıf

İnternet üzerinden eski hesap makinelerini ve hesap 
yapma yöntemlerini araştırdığımızda napier’in kemikle-
rini keşfettik. Hesap yapmada kullandığı yöntemi incele-
dik ve biz de uygulamasını yaptık.

Dik üçgende dik kenarların üzerine kareler yerleştir-
dik. Düzeneğimizin daha somut olması için bu karelere 
eşit derinlikler verdik. Böylece derinliğin etkisini yok et-
tik. Bu kare prizmalara su doldurup hipotenüsün üze-
rindeki kare prizmaya boşalttık. Dik kenarlar üzerindeki 
kare prizmalardan boşalan sular hipotenüsün üzerinde-
ki kare prizmayı tam doldurdu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURAY BİLGİLİ

TABULARI YIKALIM, KOLAY YOLDAN KELİME 
ÖĞRENELİM

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

TAMAzKAL

Danışman Öğretmen
VOLKAN ERBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
yeterGül ÇiÇek
tuĞSem ŞeNGül 7. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
taNer keleŞ
m. emiN kOrk 5. SıNıf

Öğrencilerin ders kitabında yer alan kelimeleri daha 
kolay bir şekilde öğrenmelerini ve günlük hayatta kul-
lanmalarını sağlamak  amacıyla öğrencilerin bilmeleri 
gereken kelimeleri belirledik. Gerekli malzemeleri alıp 
eğlenerek kelime kartlarımızı hazırladık.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda Kızılderili dili ile 
Türk dili arasında şaşırtıcı derecede benzerlikler oldu-
ğunu, ayrıca iki milletin inancında, yaşayış tarzında da 
oldukça benzerlik olduğunu öğrendik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞAHİN ÖZDEMİR

TESLA BOBİNİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

ELİNDEKİYLE YETİNMESİNİ BİLEN KUPA

Danışman Öğretmen
ESRA ÖZDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
mümtaz bektaŞ
m. emre ŞaHiN 5. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
SuDem NiSa Çelik 6. SıNıf

Farklı sarıma sahip bobinler kullanarak frekansı-
nı arttığımız elektrik akımını kablosuz olarak transfer 
etmişti Nikola Tesla. Biz de o’ndan ilham alarak tesla 
bobinini yaptık. Elektrik akımının kablosuz olarak iletile-
bileceğini gördük.

Ünlü matematikçi Pythagoros (Pisagor)’un 2 bin 500 
yıl önce icat ettiği ters çan biçimindeki bu kupa, ilginç 
bir özelliğe sahiptir. Kupanın altı delik olmasına rağmen 
içindeki asla dökülmez ne zaman ki kupaya doldurulan 
sıvı, kupanın sınır çizgisini aşar o zaman içindekiler son 
damlasına kadar akıp gider. Biz de bu kupayla birlikte 
elimizdekiyle yetinmezsek olanı da kaybedebileceğimizi 
düşündük.



74

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SÜLEYMAN

FARKLI ZEKA OYUNLARINI KEŞFEDELİM;
 MANGALA, HANOİ KULELERİ

arSiN yeŞilyalı 
imam HatiP OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
betül baŞtürk
zeyNeP arDuÇ 6. SıNıf

Dünyada çok aygın olan hanoi kuleleri oyununu ve 
tarihimizde önemli bir yeri olan mangala oyunlarını, ku-
rallarını araştırdık. Bu oyunların hem zeka geliştirici bir 
etkileri olduğunu, hem de çok eğlenceli oyunlar olduğu-
nu gördük.

bEşikdüzü mERkEz oRtAokUlU
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bEşikdüzü mERkEz oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

BEN KİMİM

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

BİG BANG

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

Hazırlayan Öğrenciler
DilaNur ayDıN  irem iNCe
eCeSu katırCı

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur ÇavuŞOĞlu ilkNaz GeNGÖrü 
eNaDur eyübOĞlu  

Başkalaşım geçiren canlıların yaşam döngüsü bo-
yunca geçirdiği değişimi kavramak. Kurbağaların larva 
durumundan iri baş ve yetişkin bir kurbağa olana kadar 
geçirdiği evreleri oyun hamuruyla modelledik.

Kurbağaların larva durumundan iri baş ve yetişkin 
bir kurbağa olana kadar geçirdiği evreleri oyun hamu-
ruyla modelledik daha iyi öğrendik.

Evrenin Oluşumunu keşfetmek
Evren günümüzden en az 13.8 milyar yıl önce çok 

yüksek sıcaklık ve yoğunluktaki bir yapıdan büyük bir 
patlama sonucu oluşmuş olup, bu yapıdan söz konu-
su patlama ve genişleme sonucunda oluştuğunu gös-
termek maksadıyla, küçük gezegen modelleri ve balon 
kullanarak Bİg Bang patlamasını modelledik.

Yaptığımız deney sonucunda patlayan balondan kü-
çük gezegen modellerinin etrafa dağılması büyük patla-
manın nasıl gerçekleştiğini kavramamızı sağladı.



77

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ASİYE BULUT

BİNGO

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

BİR DESTANDIR ÇANAKKALE

Danışman Öğretmen
SEVGİ KOBYA

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem biliCi  7. SıNıf
zeyNeP akSu 7.SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
züleyHa ayDıN 8. SıNıf

İngilizce fiillerin ikinci hallerini daha kalıcı öğrenmek.
Herkesçe bilinen tombala oyununu ingilizce fiillerle 

oynanır hale getirdik.
Hazırladığımız oyunu oynattığımız öğrencilerin İn-

gilizce fiillerin ikinci hallerini daha kalıcı öğrendiklerini 
gözlemledik.

Hazırladığımız Çanakkale Savaşı’na ait görsel ma-
teryal aracılığı ile derse ilgiyi artırıp öğrenci başarısını 
artırmak.

  Derslerin sadece sözlü olarak anlatımı yerine gör-
sel materyalle başarının artacağını düşündüğümüz için 
oyuncak askerler, çuvaldan kum torbaları toprak ve 
ağaç dallarından siperler elde dikilmiş bez bebekler ile 
savaş ortamı mizanseni hazırladık.

proje sonucunda derse ilginin ve akılda kalma oranı-
nın daha da arttığını gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞİNASİ TÜRKBEN

CHARGER BİKES

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

ÇİVİLERLE ALAN HESABI

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
muHammet Hazar SOylu emirHaN karaŞ  
HaSaN DOĞaN

Hazırlayan Öğrenciler
aDem ÖzDemir  8.SıNıf

Bisikletle spor yaparken veya uzun bisiklet turlarında 
harcanan enerjinin elektrik enerjisine çevrilerek mobil 
aygıtların şarj edilmesini sağlamak.

Bisiklet tekerleğine bağlanan 6 volt 3 watt enerji 
üreten dinamodan sağlanan enerji dengeleyici elektrik 
devresinden süzülerek 5 volt 1 amper değerlerine getiri-
lerek usb çıkışla kullanıma sunulmuştur.

Yaptığımız denemelerde bisiklete bağlanan tesisatın 
mobil aygıtları şarj ettiğini tespit ettik.

Geometrik şekillerin alanlarını farklı yöntemle he-
saplamak.

Tahta üzerine çaktığımız çiviler yardımıyla farklı çok-
genler oluşturduk. renkli lastiklerle oluşturduğumuz bu 
çokgenlerin alanını pick teoremi ile hesapladık.

Tüm geometrik şekillerin alanlarını bu teorem yardı-
mıyla bulduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

DİL MODELİ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

DOLAŞIM SİSTEMİ

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

Hazırlayan Öğrenciler
ilayDa turaN tuHaNa Sıla SavaN
DilaNNur Çıtlak

Hazırlayan Öğrenciler
büŞra Çelik  kevSer SuDe DemirbaŞ
ŞüHeDa NezOr

Tat alma olayı sırasında dilin hangi bölgenin hangi 
tatları algıladığının kavramak.

Dil modelini değişik malzemeler kullanarak yaptık.
Tat alma olayında dilin hangi bölgelerinin nasıl görev  

yaptığını daha kalıcı öğrenilmesinin sağladık.

Dolaşım sistemi yapı ve organlarıyla küçük ve büyük 
kan dolaşımının nasıl gerçekleştiğini kavramak.

Kalbimiz 4 odacıktan oluşur. Üst odacıklar kulakçık, 
alt odacıklar karıncıktır. Kulakcık ile karıncık arasında 
tek yönlü olarak açılan kapakçıklar bulunur. Küçük kan 
dolaşımı kalp ile akciğer arasında, büyük kan dolaşımı 
kalp ile tüm vücut arasında gerçekleşir.

kanın vücuda nasıl pompalandığı , nasıl temizlendiği 
ve vücutta izlediği yolu kavramak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

DÜNYA YANIYOR

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ

Danışman Öğretmen
SEVGİ KOBYA

Hazırlayan Öğrenciler
yiĞit efe temur  irem CiNel
NeSriN HaNeDaN

Hazırlayan Öğrenciler
ŞevvalNur yılDız  5. SıNıf

Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki etkilerini ve 
dünyanın ilerleyen yıllarda bundan nasıl etkileneceği 
konusunda bilinç oluşturmak.

Bİr topun üzerine streç film ile sera etkisi oluşturacak 
bir  katman oluşturduk. Bu katmanın dünyanın ısınması-
na nasıl neden olduğunu yaptığımız araştırmalar saye-
sinde ortaya koyduk.

Küresel ısınma sonucunda buzulların eridiğini, bu-
nun sonucunda bazı kara parçalarının sular altında kal-
dığı, doğal dengenin bozulmasının yaratacağı sonuçlar 
belirtildi.

Hazırlana asetatlı görsel materyal aracılığı ile ders 
konusunun akılda kalıcılığını ve öğrenci aktifliğini artır-
mak

15 ve 16. yüzyıllarda yapılan coğrafi keşiflerin özel-
likle küçük yaş öğrencilerinin aklında kalışının zor oldu-
ğunu gördük. Üst üste monte ettiğim halkalı hareketli 
asetat kağıtları ile hazırladığım  görsel materyalin her 
bir sayfasına bir kaşifin keşfini çizdim. Bu materyalin her 
sayfasının hareketi ile konuyu tamamladım.

Bu materyal ile dersin öğrenciler tarafından daha 
zevkle öğrenildiği ve daha uzun süre akılda kaldığı gö-
rüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ASİYE BULUT

ENJOYED LEARN WİTH GAMES

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

GEOMETRİ VE PANTOGRAF

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
elif SuDe COra   8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
kevSer ayvaz  8. SıNıf
fatiH Cabri 8. SıNıf

Oyunlarla ingilizce dersinin daha verimli ve kalıcı ol-
duğunu göstermek.

İngilizce dersinin daha kalıcı ve eğlenceli hale gel-
mesi için derin oyunlarla işlenmesinin faydalı olacağını 
gösterecek oyunlarla dersleri işledik.

Planladığımız ve uyguladığımız oyunların derste 
amacına ulaştığını gördük.

Pantograf yardımıyla benzerlik ve oran orantı konu-
sunu daha kalıcı öğrenilmesini sağlamak.

Belirli  uzunluklarda kesilen 5 çıtanın üzerine belli 
oranlarda delikler açıldı. Çıtalar birbirlerine belli nokta-
lardan bağlandı. üzerine sabitlenen kalemler sayesinde, 
pantograf hareket ettirildiğinde çizilen bir şeklin benzeri-
ni kendisi çizmektedir.

Elde ettiğimiz bu materyalle tüm geometrik şekillerin 
belli oranda benzeri çizildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BERNA USTA YILMAZ

GÜNEBAKAN

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

IŞIKLI BASTON

Danışman Öğretmen
ŞİNASİ TÜRKBEN

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkSeliN elif uSta 8.SıNıf
ezGi Öztürk 8.SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
ırmak yılmaz 7. SıNıf
yareN GüNayDıN  7. SıNıf

Güneş panelini daha verimli hale getirmek.
güneş enerjisi panellerini ışığa duyarlı tasaarlayarak 

yıl boyu ve gün içinde, güneş ışığını dik açıyla almasını 
sağlayarak enerji üretimini maksimum seviyeye çıkar-
mayı hedefledik.

Yapılan denemeler ve hesaplamalar sonucunda gü-
neş panelininin bulunduğu konuma güneş ışınlarının 
geliiş açısı hesaplanmış bu açıya göre panelin yönü 
ayarlanarak gelen ışığın panele dik açıyla gelmesi sağ-
lanmıştır.

Gece baston kullanan insanların araçlar tarafından 
fark edilmemesi ve fener taşımak zorunda kalmamala-
rını sağlamak.

Baston kullanan insanların, gece yürürken hem bas-
ton hem fener taşımak zorunda kalmamaları ve araçlar 
tarafından fark edilebilmeleri için ışıklı baston tasarla-
dık. Ayrıca bastonun ön tarafında beyaz, arka tarafında 
kırmızı renkli ışık kullanarak kişilerin yürüyüş yönünü 
sürücülerin belirlemesini amaçladık.

İnsanlara gece yürüyüşünde kolaylık sağladığını 
gördük.

Bastonumuzun çalıştığını ve gece yolu aydınlattığını 
gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BERNA USTA YILMAZ

IŞIKLI ÇÖP KOVASI

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

IŞIKLI TÜRKİYE HARİTASI

Danışman Öğretmen
BERNA USTA YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
fikri ataÇ CaNDaŞ  6. SıNıf
kerem OĞuzHaN  6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzGül SaraÇ büŞra kukul
emirHaN fatiH ÖzkaHramaN

Çöp kovası maksimum doluluğa ulaştığında çevre 
kirliliği yaratmasına engel olmak.

çöp kovasının kapağına bağladığımız düzenek sa-
yesinde , kova dolduğunda kullanıcıyı uyaran led ışık-
larının yanması ile kovaya fazladan çöp koyulmasının 
önüne geçildi.

Yaptığımız pilot uygulamalarda kullanıcıların, ışıklı 
çöp kovasının kullanımından memnun kaldıklarını tespit 
ettik.

Öğrencilerin eğlenceli ve görsel olarak illerin yerini 
iyi bir şekilde öğrenmesini sağlamak.

İlk olarak haritayı kontra plak üzerine güzel bir şe-
kilde yapıştırdık. Sonra haritada illerin yerinin olduğu 
yerleri deldik. Delinen yerlere küçük ampuller koyduk. 
Sonra haritanın sağ alt köşesine yazılan şehirlere duylar 
koyup devreleri kurduk.

Yaptığımız projeyi 15 kişiye uygulayıp gözlemledik. 
Bu gözlemimizden yola çıkarak uyguladığımız kişilerin 
illerin yerini öğrendiklerini ve çok beğendiklerini gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ASİYE BULUT

KELİME ŞEMSİYESİ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

KİTAP AĞACI

Danışman Öğretmen
FİKRİYE NURAN ARSLAN

Hazırlayan Öğrenciler
ilayDa taNrıverDi CeNNet karaDeNiz
Nazlı Dilli

Hazırlayan Öğrenciler
müŞerref Nur baŞkaN  8. SıNf

İngilizce kelime öğrenimini kolaylaştırmak ve eski-
yen şemsiyemizi değerlendirerek kullanışlı bir materya-
le dönüştürmek.

Şemsiyemizi İngilizce sınıfında sergiledik. Böylece 
görsel hafızamızı güçlendirerek kelime ezberlemeyi ko-
laylaştıracak yeni bir materyal elde ettik.

Güncel veya klasik kitapların tanıtılması. 
Önce detaylı kitap araştırmasına girdik. Öğrencilerin 

hayatında en az bir kez okumasının faydalı olacağını 
düşündüğümüz kitapların dış kapak fotoğraflarının renk-
li çıktısını aldık ve ağacımızda sergiledik.

Okul koridorlarında ve Türkçe sınıfında ilgi çekece-
ğini düşündük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEVGİ KOBYA

KÜLTÜRÜMÜZLE VARIZ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

KUM KİTAP

Danışman Öğretmen
GÜLŞAH AKIN NEMLİ

Hazırlayan Öğrenciler
muStafa atalay  atakaN yükSel
ÖzGe uzuNtaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem elbir  5. SıNıf       ikbal yaNar  5. SıNıf
furkaN Çalık   5. SıNıf

Geçmişte yöremizde kullanılan araç ve gereçleri 
günümüz gençlerine göstererek teknolojideki gelişme-
nin boyutlarını ve kültürümüzü şekillendiren ögeleri fark 
ettirme.

Köylerde geçmişte kullanılan, artık unutulmaya yüz 
tutmuş araç ve gereçleri topladık. Bu  araçların ne işe 
yaradığını araştırdık. Edindiğimiz bilgileri paylaştık.

Çalışmalarımız sonucunda genç arkadaşlarımızın 
eskiden kullanılan araçları tanıdığını ve kültürel değer-
lerimize ve ögelere sahip çıkmanın önemini kavramala-
rında fayda sağladığımızı gördük.

Yaşadığımız ilçedeki okulların kitap ihtiyacını karşı-
lamak, öğrencilerde kitap okuma sevgisi uyandırmak, 
kitap okumanın önemini kavratmak en büyük servetin 
kitap olduğunu vurgulamak.

kitap toplamak amacıyla hazırladığımız kutu amacı-
na ulaşmış, kitap bağışı başlamıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

KUMİSAGOR

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

MATEMATİK VE OYUN

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
beNGiSu ÖNCü  8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
zeHra SeliN bilGiN  8. SıNıf

Görsel materyaller yardımıyla Pisagor bağıntısını 
ispatlamak.

Dairesel mdf üzeerine kenar uzunlukları 18,24 ve 30 
cm olan karesel boşluklar açtık. Karesel bölgenin her iki 
tarafını cam ile kapatıp içine renkli kum koyduk. Daireyi 
döndürdüğümüzde renkli kumlar daha önce hazırladığı-
mız düzenek yardımı ile diğer karelerin içini doldurdu.

Hazırladığımız düzenekle Pisagor bağıntısını ispat-
lamış olduk. Pisagor bağıntısının kalıcı bir şekilde öğre-
nildiğini gördük.

Hanoi ve mangala gibi oyunların matematiksel yapı-
lar üzerine kurgulandığı fikrini hissettirmek.

Hanoi ve mangala oyunlarının kurallarını öğrendik. 
Bunları istediğimiz boyutlarda tasarlayarak modellerini 
oluşturduk. Arkadaşlarımızla oynadık ve onların da öğ-
renmesini sağladık.

Yaptığımız oyunları denedik ve projemizin istediği-
miz şekilde sonuç verdiğini gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

MATEMATİK VE RESFEBE

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

MİNİATÜRK

Danışman Öğretmen
İLKAY YAYLI

Hazırlayan Öğrenciler
melike GÖzaÇaN 8. SıNf

Hazırlayan Öğrenciler
CaNer CaNDaŞ 6. SıNıf
kerem Demir  6. SıNıf

Matematik terimlerini, resfebe yardımıyla eğlenceli 
bir şekilde öğrenmek.

Daha önce yapılan resfebe örnekleri incelenerek , 
matematiksel terimler ifade eden resfebe örnekleri ya-
pıldı.

Tüm matematik terimlerinin resfebe yöntemiyle şif-
relenebileceği görüldü.

Ülkemizde bulunan tarihi ve turistik değeri olan yer-
lerin küçük maketlerini ışıklandırarak daha cazip ve gö-
rünür hale getirmek.

Boğaz köprüsü ve Galata kulesinin maketleri yapıla-
rak led ışıkla aydınlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda renkli ledlerle aydınlatı-
lan maketler cazip bir görüntüye kavuşturuldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MİRAÇ MANZAK

ORHUN ABİDELERİ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

REZİSTANSLI GÖZLÜK

Danışman Öğretmen
ŞİNASİ TÜRKBEN

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre kalyONCu aliHaN kara  
umut DaySOy

Hazırlayan Öğrenciler
PeliN uzuN  berat bilGili  
NiSa bilGili  

Soğuk havalarda ısı değişikliğinden kaynaklanan 
gözlük camlarındaki buğulanmanın ve yağışlarda yine 
gözlük camındaki su damlalarının giderilmesi.

Gözlük camına rezistans bağlanarak camların vücut 
ısısına yaklaşması sağlanarak buğulamanın ve su dam-
lalarının giderilmesi sağlanmaya çalışıldı.

Gözlük camına bağlanan rezistansın 12 volt batarya 
sayesinde 35 derece ısıya ulaştığı görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BERNA USTA YILMAZ

TAM BOY ŞEMSİYE

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

TİTREŞİMLİ AYAKKABI

Danışman Öğretmen
ŞİNASİ TÜRKBEN

Hazırlayan Öğrenciler
SeliN DemirCi irem teNzile afyON 
Serife zeyNeP yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
berk yüCeSaN  berke Çalık 
DeNiz GÖzaÇaN

Yağışlı havalarda mevcut şemsiyeler bütün bedeni 
koruyamıyor.

Bütün bedeni koruyacak bir şemsiye ile rüzgarlı ha-
valarda ve yolda biriken su birikintilerinin araçlar tarafın-
dan sıçratılmasına karşı korunmayı amaçladık.

Ürünümüzü yağmurlu havada kullandık ve amacımı-
za ulaştığımızı gördük.

Ayak yorgunluğunu gidermek.
Ayakkabının içine titreşim motoru yerleştirerek, gün 

içinde fazla ayakta kalmaktan kaynaklanan yorgunluğun 
giderilebileceğini ortopedi uzmanı ile yaptığımız röportaj 
sonucunda öğrendik. Ürünümüzü bu çerçevede geliş-
tirdik.

Ayakkabımız yapılan denemelerde çalışmış ve yor-
gunluğu gidermeye yardımcı olmuştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİKRİYE NURAN ARSLAN

TÜRKÇE TRENİ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

ÜÇ BOYUTLU FRAKTALLAR

Danışman Öğretmen
HASAN YAMAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
ilke Damla ÇObaN  8. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
SerHat yaylalı  8. SıNıf
fatiH karaDeNiz 8. SıNıf

Sözcük dağarcığının geliştirilmesi ve Türkçe konu-
larının anlaşılmasını sağlamak. Önce taslak olaarak 
oyunun çizimi yapılır. Oyunun kuralları ve soruları tespit 
edilir. sonra oyunun üç boyutlu hale gelmesi için ma-
teryaller aranır ve uygulanır. Canlı renkler ve doğadaki 
malzemelerle oyun tamamlanır.

Oyun Oynandı

Teorik olarak öğrenilen fraktal konusunu modelleri-
ni yaşadığımız çevrede bulabilmek. Fraktal örneklerini 
inceledikten sonra,çevremizde fraktala örnek teşkil ede-
cek modellerin neler olabileceği araştırıldı. Ayrıca metal 
içecek kutuları ve matematik araç gereç dolabındaki bi-
rim küplerle fraktal modelleri tasarlandı.

Çevremizdeki 3 boyutlu fraktallara çektiğimiz dikkat 
sayesinde öğrencilere; öğrendikleri teorik bilgilerin bir 
anlam kazandığı ve dolayısıyla kalıcı öğrenmenin oluş-
tuğu görüldü.



91

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÜLŞAH AKIN NEMLİ

YANGIN DEDEKTÖRÜ

beŞikDüzü merkez OrtaOkulu beŞikDüzü merkez OrtaOkulu

YÜKSELTİ ARTIYOR RENKLER DEĞİŞİYOR

Danışman Öğretmen
SEVGİ KOBYA

Hazırlayan Öğrenciler
umut uSta  burak arSlaN
elif bıÇak  

Hazırlayan Öğrenciler
bilGe keSkiN 5.SıNıf
Nilay uSta 5. SıNıf

Isıya duyarlı dedektör sistemi koruma altında olması 
istenen bölgelerde aldığı ısı sayesinde oluşan basınçla 
uyarı sinyalleri verir. Bu sistem performans ve kurulum 
maliyeti açısından avantajlıdır.

Uygulanan ısı sonucunda dedektörün uyarı sinyalle-
ri vererek çalıştığı görülmüştür.

Fiziki haritalarda görülen yükselti basamaklarının 
daha akılda kalıcı olmasını ve ders başarısının artma-
sını sağlamak.

 Fiziki haritalarda renk basamaklarının sınıf orta-
mında daha görsel olmasını sağlamak amacıyla oyun 
hamurları aldık. Bu hamurları kontraplak üzerine deniz-
leri gösterdiğimiz maviden başlamak üzere yerleştirdik. 
Yükselti arttıkça yükseltiye göre hamur renklerini değiş-
tirdik. Yanına yükselti aralıklarını gösteren karton düze-
neğini de hazırlayıp projemizi tamamladık.

Bu görsel materyal ile derste arkadaşlarımızın derse 
ilgisinin daha da arttığını yani projemizin amacına ulaş-
tığını gördük.
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çARşıbAşı imAm hAtip oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

AÇ KAPAT OTUR

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ASP

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
NiSaNur yükSek—7/a
SaliHa SaĞlam—7/a

Hazırlayan Öğrenciler
tOlGa arSlaN—6/b
muHammet kaaN aCar—6/b

PROJENİN AMACI:
Yağmurlu havalarda park oturaklarındaki ıslaklığa 

son vermek
PROJENİN ÖZETİ:
Karadeniz yağışlı bir bölge olması nedeniyle yıl içe-

risinde çok fazla yağmur görmek mümkündür. Bir yağ-
mur sonrası güneşin çıkısı halkı tekrar sokağa dökmeye 
yeter. Yağmur her ne kadar canlı yaşamı için önemli bir 
yaşam kaynağı olsa da bazı durumlarda bizi sıkıntıya 
sokabilir. Dışarıda bulunan park oturakları biraz soluk-
lanmak isteyen halk tarafından kullanılmaz bir velinimet-
tir. Fakat yağmur sonrası bankların ıslak olması oturma-
yı pek mümkün kılmaz.

Yapmış olduğumuz bank oturağında katlanabilme 
özelliğini tasarladık. Ayrıca üst kısmının metal olması 
ıslanmasını engellemiş oldu. 

Beton ve metal bankların sağlık açısından olumsuz 
etkilerinin olması tahta bankların kullanımını mecbur kıl-
maktadır. Tahta bankların açıkta kalmaması çürümeyi 
de engelleyerek bankların ömrünü uzatacaktır.

SONUÇ:
Yağmur sonrası denize karşı gökkuşağını izlerken 

kuru bir bankta oturmanın keyfine varmak için projemize 
ihtiyaç duyabilirsiniz

PROJENİN AMACI:
Bitkileri toprak altından sulayarak hem daha iyi ürün 

elde etmek hem de su tasarrufu sağlamak
PROJE ÖZETİ:
Bitkilerin damlama su sistemi ile sulanması büyük 

ölçüde su tasarrufu sağlamaktadır.
Damlama su sistemini toprak altına uzayan bir boru 

sistemiyle desteklendiğinde oluşabilecek durumları göz-
lemledik.

Toprak altından sulama sağlandığında yüzeyde nem 
oluşmuyor ve buharlaşmanın etkisiyle bitki toprakta bu-
lunan nemi kaybetmiyor. 

Yüzey nemli olmadığından toprağa değen sebzeler 
çürümüyor.

Bitki kökleri toprağa doğru yönelim gösterdiğinden 
kökler aşağıya doğru uzuyor ve topraktan sağladığı mi-
neral miktarı artıyor. Bitkide kök oluşumu kuvvetlendiği 
için bitki gelişimi daha kaliteli oluyor.

SONUÇ:
Bitkide toprak altından sulamanın hem bitki gelişimi-

ne hem de su tasarrufu sağlamaya büyük katkı sağladı-
ğını gözlemledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

BİT-KOV

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇİFT PİPET

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
muHammet yaSir GÖrmüŞ—6/b

Hazırlayan Öğrenciler
beyHaN bülbül—6/b
ali mert bülbül—8/b

PROJENİN AMACI:
Saçlardaki bitlenmeyi önlemek
PROJE ÖZETİ:
    Özellikle çocukluk döneminde arkadaş ortamın-

dan ve dış çevreden bitlenme sorunu herkesin başına 
gelmiştir. Böyle zamanlarda annemiz elinde beyaz bir 
havlu ve tararken canımızı acıtan bit tarağı ile evde ha-
rikalar yaratır. Yetmediği durumlarda ki eğer kız çocuğu 
isek yeni moda bit tokalarımız saçımızdaki yerini alır.

    Buna rağmen ne zaman ve nerede bitleneceğimi-
zi asla bilemeyiz. Bu nedenle tedbiri elden bırakmamak 
gerekir. 

   Tasarladığımız projemizde eczaneden satın aldı-
ğımız ve solunum yoluna herhangi bir olumsuz etkisi 
olmayan bit spreylini saç tarağının içindeki sünger kıs-
mına yerleştirdik. Saç taranırken tarakta oluşan basınç 
saçımıza yeteri miktarda sprey ulaşmasını sağlayacak 
ve saçta bitlenmenin önüne geçilmiş olunacaktır.

SONUÇ:
   Saç diplerine kadar ulaşan tarağımızın bit spreylini 

bulundurması özellikle okul çağında olan çocukların bit-
ten korunmasını sağlayacaktır.

PROJENİN AMACI:
Meyve suyu içerken hava almayan kutunun içine 

büzülmesine, tenekelerden veya kutulardan sıvı boşal-
tırken açık hava basıncı etkisiyle oluşan dökme proble-
mine son vermek

SONUÇ:
Projemiz sayesinde sıvıların hareketini sınırlandıran 

açık hava basıncının olumsuz etkilerinden kurtulmuş ol-
duk

PROJE ÖZETİ:
Zeytinyağı tenekesinden yağ kapına yağ dökerken, 

hazır süt veya meyve suyunu bardağa boşaltırken, mey-
ve suyu içerken dilimizin acıması ve içimin zor olması-
nın nedeni açık hava basınsının etkisidir. Yağ tenekele-
rinde kullanılan vazgeçilmez çözüm kapağın bulunduğu 
köşenin diğer çaprazına bıçakla bir delik açılmasıdır. 
Yaptığımız proje tüm bu sorunlara çözüm bulmaktadır. 
Meyve suyu kutularında kullanılan çift pipet uygulaması 
ile biz bir pipetten sıvıyı çekerken diğer pipetten içeri-
ye hava girişi olmasını sağladık. Evlerde sıvı dökmek 
amacıyla kullandığımız hunilerin yanına yapıştırdığımız 
pipet sayesinde sıvıları rahatlıkla bir kaptan diğerine ak-
tarabildik. Teneke kutu veya içecek kutularında kapak 
altında bulunan ve deliğe paralel teneke dibine doğru 
uzanan boru sayesinde sıvıların rahatça dökülebilme-
sini sağladık. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

ÇOK AMAÇLI BEZ

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

DNA ‘MA DOKUNMA

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
GülŞaH akSOy—6/a
ruveyDa erkeN—6/a

Hazırlayan Öğrenciler
eSma kOCamaN—8/a
ayŞe Nur ÇiÇek—8/a

PROJENİN AMACI:
Bebeklerde idrarın asit veya baz içerikli olmasına 

bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarda erken teşhis edil-
meyi sağlama.

PROJENİN ÖZETİ:
Bebeklerdeki idrar yolu enfeksiyonu ilerleyen yaş-

larda böbrek yetmezliğine varıncaya kadar birçok has-
talığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 
hastalığın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Bebekle-
rin huysuzluğu beslenme, uyumanın yanı sıra bir sağlık 
sorunundan da kaynaklanabilir. Fakat bebeği her huy-
suzlaştığında doktora götürmekte doğru değildir. Bilin-
diği gibi asit ve baz maddelerin ayraçlarından biri olan 
turnusol kağıdı asitlerle kırmızı bazlarla mavi renk al-
maktadır. Bebeğin idrarındaki asit veya baz yoğunluğu 
farklı hastalıkların belirtilerindendir. Bebek bezinin içine 
yerleştirilen ve bel kısmına kadar uzayan turnusol kâğı-
dına idrar temas ettiğinde renk değişimi gözlenecektir. 
Bebek bezinin bel bölümünde bulunan pH cetveli üze-
rinde renk karşılaştırılması yapılarak idrar yolu enfeksi-
yonları hakkında fikir sahibi olabiliriz.Gerekli görüldüğü 
durumda bebek doktora götürülebilir.  

SONUÇ:
Projemiz sayesinde bebeklerdeki idrar yolu enfeksi-

yonlarının erken teşhisi sağlanmış olacaktır. Bu sayede 
ileride ortaya çıkabilecek önemli sağlık problemleri de 
önlenmiş olacaktır

PROJENİN AMACI:
Doğal tohumların korunmasının önemini kavramak
PROJE ÖZETİ:
Köylerde yetişen ürünlerin doğal olduğunu düşü-

nenler yanılıyor olabilirler. Çünkü köyde yetişti diye sa-
tın alıp tükettiğimiz ürünlerin birçoğu doğal tohumlarla 
yetiştirilen ürünler değildir. Halkımız bu konuda bilinçli 
olmadığı için hayvan gübresi kullanılarak yetiştirilen tüm 
ürünleri doğal zannetmektedir. Göremedikleri korkunç 
tablo ise hazır aldıkları tohumların DNA’larına çoktan 
kazınmıştır.Mevsiminde yetişmeyen, hastalıklara di-
rençli, verimi fazla olan ürünler üreticiye cazip geldiği 
için artık pazarlarda eski taneleri eksik mısırları göre-
mez olduk. Şimdi mısır diye yediğimiz ve bir bardakta 
bize sunulan şey yapay bir besin kaynağından başka 
bir şey değildir. GDO’nun hayatımızdaki yeri ne yazık ki 
tozpembe sayfalar içermiyor. Üreticilerle başlayan besin 
zinciri ta baştan bozuluyor. Bu gidişe dur demek için do-
ğal tohumlarımızın nesillerinin sürdürülmesi çok önem-
lidir. Projemizde üreticilerin bu duruma gereken önemi 
vermelerini sağlamayı amaçladık.

SONUÇ:
Projemiz sayesinde bilinçlenen halkın doğal tohum-

ları korumak amacıyla gereken hassasiyeti gösterece-
ğine inanıyoruz.Teneke kutu veya içecek kutularında 
kapak altında bulunan ve deliğe paralel teneke dibine 
doğru uzanan boru sayesinde sıvıların rahatça döküle-
bilmesini sağladık. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

DÖNÜŞTÜRÜCÜ

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

DU BOYA

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
ÇaĞrı SalDırmıŞ—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
abDulberat yavuz—6/b
meHmet ŞaHiN—6/b

PROJENİN AMACI:
Asfalt kenarlarında ısı etkisiyle kirli sudan temiz su 

elde edilmesi.
PROJENİN ÖZETİ:
Atık suların arıtılmadan denizlere dökülmesi temiz 

su kaynaklarımızı giderek azaltmaktadır. Birçok ülkede 
atıl sular arıtılarak tekrar kullanılmaktadır. Denizlere ka-
rışan suların arıtılması daha zor olmaktadır.

Projemizde sıkça kullanılan buharlaştırma yöntemi 
ile su arıtımı sağladık. Bu amaçla evlerden gelen atık 
sular denizlere karışmadan asfalt kenarlarındaki akar-
lardan geçmesi sağlanacaktır. Akardaki su asfalttan al-
dığı ısı ile buharlaşacak ve üst kısımda bulunan metale 
çarparak yoğuşması sağlanacaktır. Bu sayede temiz su 
elde edilecektir.

Özellikle yaz aylarında suya olan ihtiyacın fazla olası 
nedeniyle elde edilen su belediyelerde sulama sistem-
lerinde veya sokak hayvanlarının içmesi amacıyla kul-
lanılabilir.

SONUÇ:
İçilebilir suyun değerinin giderek arttığı günümüzde 

bir bardak suya hasret kalmamak için suyu israf etme-
miz gerektiğini projemizle bir daha keşfetmiş olduk. Bo-
şuna dememişler “DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR” 
diye.

PROJE AMACI:
Duvar boyama işlemini kolaylaştırmak.
PROJE ÖZETİ:
Duvarların boyanmasında özellikle duvar ile tavan 

arasındaki bölme ince fırça ile geçilmelidir ve bu iş ol-
dukça zahmetlidir. Tavan ile duvar boyasının farklı olma-
sı işçiliğin daha itinayla yapılmasını gerektirir. Ayrıca bu 
iş bir merdiven yardımıyla inişli çıkışlı bir uğraştır.

Boyanın duvara iyice yedirilmesi için fırçalama işle-
minde kol gücüne ihtiyaç duyulur.

Boya kabı ile duvar arasında gidip gelen fırçadan 
damlayan boyalar yerleri kirletmekle kalmayıp zaman 
kaybına da neden olmaktadır.

Tasarladığımız proje çalışmasında fırçanın ağzına 
istenilen oranda sıvı aktarımı sağlayan bir pompalama 
sistemi yaptık. Ayrıca fırçanın döner başlıklı olması kol 
ağrılarına son verilmesinde önemli bir etki yaratabilir.

Asıl amaç olan duvar ve tavan arası boyamayı sağ-
lamak amacıyla ağzı eğilmiş mala benzeri bir düzenek 
yaptık. Fırça duyar çizgisinde ileriye doru itildikçe duvar 
boyasının tavana sürülmesi engellenmiş olacaktır

SONUÇ:
Projemiz hayata geçirildiğinde evde istenilen za-

manda rahatça boya yapabilmeyi sağlamış olacağız
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

ESKİLER GÜNÜMÜZDE

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

FORMUNU KORU

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
rabia yükSek—7/a
zeyNeP SuDe Süer—7/a

Hazırlayan Öğrenciler
taHa SaĞlam—8/a
kerimCaN kOCamaN—8/a

PROJENİN AMACI:
Bakır kaplarda saklanan suların içiminin vücuda fay-

dasından yararlanarak belediye su depolarında bakırın 
kullanılması.

PROJENİN ÖZETİ:
Atalarımızın neden bakır kaplarda saklanan suyu iç-

tiklerini hiç düşündünüz mü? Kil kaplarda su içmek bakır 
kaplardan sonra gelmektedir. Modern hayat ile unutulan 
bir gelenek olan bakır kaplar ne kadar sağlıklı? 

Projemizde bakırın hayatımızda tekrar yer bulması 
için yeteri kadar sebep olduğunu keşfettik.

Yaptığımız araştırmalarda suyun bakır kaplarda bek-
letilerek içilmesinin faydalı olacağını gördük. Bu amaçla 
eve gelen suyun bakır su depolarında bekletilmesinin 
bakır kap bulunmayan evlerde de sağlıklı su içilmesini 
sağlayacağını düşündük.

Bakır fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bakır boru 
yapımında günümüzde kullanılmamaktadır. 

SONUÇ:
Bakırın sağlığımız için ne kadar büyük öneme sahip 

olduğunu bir kez daha kavramış olduk

PROJENİN AMACI:
Doğal tohumların korunmasının önemini kavramak
PROJE ÖZETİ:
Köylerde yetişen ürünlerin doğal olduğunu düşü-

nenler yanılıyor olabilirler. Çünkü köyde yetişti diye sa-
tın alıp tükettiğimiz ürünlerin birçoğu doğal tohumlarla 
yetiştirilen ürünler değildir. Halkımız bu konuda bilinçli 
olmadığı için hayvan gübresi kullanılarak yetiştirilen tüm 
ürünleri doğal zannetmektedir. Göremedikleri korkunç 
tablo ise hazır aldıkları tohumların DNA’larına çoktan 
kazınmıştır. Mevsiminde yetişmeyen, hastalıklara di-
rençli, verimi fazla olan ürünler üreticiye cazip geldiği 
için artık pazarlarda eski taneleri eksik mısırları göre-
mez olduk. Şimdi mısır diye yediğimiz ve bir bardakta 
bize sunulan şey yapay bir besin kaynağından başka 
bir şey değildir. GDO’nun hayatımızdaki yeri ne yazık ki 
tozpembe sayfalar içermiyor. Üreticilerle başlayan besin 
zinciri ta baştan bozuluyor. Bu gidişe dur demek için do-
ğal tohumlarımızın nesillerinin sürdürülmesi çok önem-
lidir. Projemizde üreticilerin bu duruma gereken önemi 
vermelerini sağlamayı amaçladık.

SONUÇ:
Projemiz sayesinde bilinçlenen halkın doğal tohum-

ları korumak amacıyla gereken hassasiyeti göstereceği-
ne inanıyoruz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

HANGİSİ MANTIKLI?

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

HAVA AL MATİK

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet SelÇuk Saka—8/a
iSmet kayNar—8/a

Hazırlayan Öğrenciler
kemal keleŞ—6/b

PROJENİN AMACI:
Çevremizi müstakil evler yaparak mı yoksa apart-

man sistemi ile mi daha fazla koruyacağımızın ayrımına 
varmak.

PROJENİN ÖZETİ:
Tasarladığımız düzenekte sınırlı bir alan üzerine 

önce müstakil evleri yerleştirdik ve kalan yeşil alan mik-
tarına baktık. Daha sonra müstakil evde oturanları aynı 
arazi üzerinde apartmana taşıdık ve kalan yeşil alan 
miktarına baktık.

Sonuç düşündürücüydü. Çünkü aynı sayıda insanı 
müstakil evlerinden apartmana taşıdığımızda bize kalan 
yeşil alan miktarının daha fazla olduğunu gözlemledik.

Apartman sistemlerinde yakıttan tasarruf oranının 
da fazla olduğu düşünüldüğünde çevreye verilen zarar 
azaltılmış olacaktır. Bu durumda apartmanda yaşaya-
rak çevreye katkı sağladığımız düşünülebilir. Aksi halde 
size yapılacak özel konut için bir toprak arazisini daha 
kullanamaz hale geleceğiz.

SONUÇ:
Her ne kadar müstakil bir ev hayali kursak ta ileride 

çocuklarımıza evin yanında bozulmamış bir doğa hari-
kası bırakabilmek için apartman hayatına uyum sağla-
mamız gerektiğini anladık.

PROJENİN AMACI:
Kalorifer peteklerinin içindeki havayı herhangi bir 

alete ihtiyaç duymadan almak
PROJENİN ÖZETİ:
Bilindiği gibi kalorifer peteklerinde oluşan hava ne-

deniyle kaloriferler yandığında petek soğuk kalır. Bu 
durumda petekteki havanın boşaltılması gerekir. Hava 
boşaltılma işlemi tornavida yardımıyla veya petek anah-
tarı ile yapılır.

Ev hanımları ve beylerin birçoğu petek havasını ken-
dileri alamaz. Petekteki hava bir görevlinin çağrılmasıy-
la alınır.

Hava alınması sırasında hava alma deliğinin zama-
nında kapatılamaması odayı su basmasına neden ola-
bilmektedir.

Yaptığımız projede peteğin hava alma bölümüne 
sıvı basıncının etkisiyle sıvı çıkışını engelleyen bir pis-
ton sistemi tasarladık. Bu sistem petekte hava olduğu 
düşünüldüğünde ileri doğru itilerek havanın boşalması 
sağlanacak, piston bırakıldığında sıvı akışı kesilecektir. 

SONUÇ:
Peteklerinizdeki havayı gönül rahatlı ile hiçbir su taş-

kına ve yardıma ihtiyaç duymadan alabileceksiniz
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

HAVALI CAM

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

HER ZORLUĞA BİR ÇÖZÜM

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
NeCmettiN karaÇeNGel—7/b
burak kurt—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
umut uStabaŞı—7/b
muStafa SOylu—7/b

PROJE AMACI:
Araçlarda havasız kalarak ölümle sonuçlanan kaza-

lara son vermek.
PROJENİN ÖZETİ:
Haberlerde mutlaka duymuşuzdur araç içinde ha-

vasızlıktan ölen ya da ölüm tehlikesi geçiren çocukların 
hüzün dolu hikâyesini. 

Bu soruna çözüm getirmek amacıyla araçlarda 
kullanılan çift cam uygulaması ile bu kazaların önüne 
geçebileceğimizi düşündük. Bu amaçla araçlarda kulla-
nılacak biri delikli diğeri düz cam sayesinde bu sorunu 
aşabileceğimizi gördük. 

Özellikle yaz aylarında araçlarda gözenekli camın 
kullanılması araç içinin aşırı ısınmasını ve havasız kal-
masını önleyecektir. Ayrıca yolculuk esnasında çocuk-
ların camdan dışarıya kolunu sarkıtarak tehlike oluştur-
masını da önleyecektir. 

Yazın araç klimaların oluşturduğu hastalıklar içeriye 
temiz hava girişi sağlayacağı için önlenmiş olacaktır.

SONUÇ:
Araç içinde özellikle yaz aylarında ki aşırı ısınma en-

gellenerek araç içinde havasız kalmaktan dolayı oluşan 
olumsuzlukların önüne geçilmiş olacaktır.

PROJE AMACI:
Karadeniz’in eğimli arazisine uygun güvenilir telefe-

rik sistemi tasarlamak.
PROJENİN ÖZETİ:
Karadeniz’de eğimin fazla olması yükün sırtta ta-

şınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla derme çatma 
yapılan teleferik sistemleri kazalara sebep olmaktadır. 
İnsanlarımız yüklerini yorulmadan taşıyabilmek için bu 
riske girip bazı durumlarda teleferikle insan bile taşı-
maktadır.

Yapmış olduğumuz projede eğik düzlemdeki kuv-
vet kazancından yararlanılarak raylar üzerinde hareket 
eden bir teleferik sistemi tasarladık. Bu sayede hem 
kuvvetten kazanç sağlanacak hem de yerden yüksekte 
olmayan teleferik sistemi sayesinde güvenlik sağlanmış 
olacaktır.

Teleferik sisteminde oluşacak bir aksaklık neticesin-
de trenlerdeki yavaşlama sistemi gibi bir sistem devreye 
girerek teleferik yük vagonunun durması sağlanacaktır. 

SONUÇ:
Projemiz sayesinde eğimi fazla olan yerlerde güvenli 

bir teleferik sistemi oluşturmuş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

HİDROLİK KAPI

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

HÜP DİYE ÇEKERİM SENİ

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
kerim SelÇuk terzi—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
SerHat ayDıN—8/a
abDullaH karaÇeNGel—8/a

PROJENİN AMACI:
Pascal prensibinden yararlanarak kapı tokmaklarına 

el sürmeden kapının açılmasını sağlamak.
PROJENİN ÖZETİ:
Sıvılar sıkıştırılamaz olmaları ve akışkanlık özel-

liğine sahip olmaları üzerlerine uygulanan basıncı her 
yönde iletmelerine olanak sağlamaktadır. Sıvıların bu 
özelliğinden yararlanılarak;

* Hidrolik fren sistemi
* İtfaiye merdivenleri
* Berber koltukları
gibi birçok alanda yararlanılmaktadır.
Geliştirdiğimiz projede hidrolik sistemle bir kapı açıcı 

tasarladık. Kapı eşiğinde bulunan bir pedala basılarak 
kapıya el sürülmeden kapının açılması sağlanacaktır.

Ellerimiz dolu olduğunda veya kapı kolunun hijyenik 
olmayacağı umumi kullanımlı lavabolarda bu sayede 
gönül rahatlığı ile kapıyı açmamız sağlanacaktır.

SONUÇ:
Kapıların açılması hidrolik kapı sayesinde hem kolay 

hem de hijyenik olacaktır.

PROJENİN AMACI:
Bina içinde çıkan yangını oksijensiz bırakarak sön-

dürmek
PROJENİN ÖZETİ:
Yanma olayının gerçekleşmesi için olmazsa olmaz-

larımızdan biri oksijendir. Alevin oksijen ile teması kesil-
diğinde yanma olayı son bulur. Binalarda çıkan yangın-
larda itfaiye olay yerine gelene kadar yangın büyümekte 
ve kontrol altına alınması gecikmektedir. Oysa yangın 
büyümeden müdahale edildiğinde yangında ortaya çı-
kan maddi hasarda o boyutta az olmaktadır. Projemizde 
evdeki oksijeni vakumlayarak boşaltan bir sistem tasar-
ladık. Herhangi bir dairede yangın çıktığında daireye 
bağlı olan sistem devreye girecek ve camların, kapıların 
ve diğer hava girişlerinin kapanması sağlanacak. Ardın-
da devreye giren vakumlama sistemi oksijeni emerek 
dışarıya aktaracak. Bina içinde insan olması halinde 
sistem manüel olarak devre dışı bırakılabilecek. Özel-
likle uzun süreli tatile giden kişiler evde elektrik kontak-
larından çıkabilecek yangınlara karşı önlem almış ola-
caklardır. 

SONUÇ:
Binalarda çıkan yangınlara müdahale geciktiğinde 

devreye giren vakumlama sistemi sayesinde yangın 
kontrol altına alınmış olacaktır
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

ISI CANAVARI

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

IŞIK BÜKÜCÜ

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
abDullaH turGut—7/b
yuSuf NaNim—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
elifNur arDaÇ—8/a

PROJENİN AMACI:
Asfaltlardan yaz aylarında sıcak su elde edilmesi.

PROJENİN ÖZETİ:
Yaz aylarında asfaltların aşırı ısınmadan dolayı eri-

me noktasına geldiğine şahit olmuşuzdur. Sıcaklık bazı 
aylarda o kadar fazla olmaktadır ki ‘Asfaltta yumurta pi-
şer.’ tabirlerini sıkça duyarız.

Asfaltların bu kadar fazla ısınmasında siyah renkli 
olmasının büyük etkisi vardır. Koyu renkli cisimler açık 
renkli cisimlere göre ışığı daha fazla soğurur. Bu durum-
da günün belli saatlerinde ışık alan asfaltlarda sıcaklık 
artışı serap oluşumunu bile tetikler.

Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımına yeterince önem veril-
mediğini görmekteyiz. Projemizde bu enerjinin kullanımı 
için asfaltın altından geçirdiğimiz su boruları sayesinde 
sıcak su elde edilebileceğini keşfettik. Elde edilen sıcak 
su konutlarda, iş yerlerinde hatta elektrik enerjisi elde 
edilmesinde kullanılabilir.

SONUÇ:
Yaz aylarında asfaltlarda oluşan ısı enerjisin kullanı-

labilir enerjiye dönüştürülerek kullanımının enerji tasar-
rufu sağlayacağını gözlemlemiş olduk.

PROJENİN AMACI:
Bitkilerin daha yoğun ışık altında fotosentez hızını 

arttırmak
PROJENİN ÖZETİ:
Bitkilerde fotosentez hızını etkileyen önemli faktör-

lerden biride ışık yoğunluğudur. Sabah ve akşam saat-
lerinde ışık yoğunluğu az olduğu için fotosentez hızı da 
yavaştır. Öğlen saatlerine doğru fotosentez hızı artar.

Karadeniz bölgesinde bulutlu gün sayısının fazla 
olması fotosentez hızını azaltıcı bir etkidir. Bu amaçla 
ışığı bitki üzerine yansıtan alüminyum folyo yüzeyini kul-
landık. Bitkinin daha yoğun ışık alması bitki gelişimini 
olumlu yönde etkilemiştir.

Güneş fırınlarının aksine yansıtıcı yüzeyin pürüzlü 
olması ışınların bir noktada toplanarak bitkiye zarar ver-
mesi önlenmiş oldu.

SONUÇ:
Işık yoğunluğunun az olduğu durumlarda yansıtıcı 

yüzeyler ile bitkiye ulaşan ışık miktarının arttırılması 
sağlandı. Bu değişim bitkideki fotosentez hızını ve bitki 
gelişimini olumlu etkilemiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

KENDİNİ KORUYAN BAYRAK

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

KIŞINDA BAHANEN KALMADI

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
SuDeNur yılmaz—6/a

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal akkaya—7/a
ebrar eSma Nur ÖzDemir—7/a

PROJENİN AMACI:
Bayrakların kötü hava koşullarında yırtılmasını ön-

lemek
PROJENİN ÖZETİ:
Kırmızı zemin üzerine beyaz hilal ve yıldız konarak 

oluşan bayrağımız ilk kez Osmanlı Devleti tarafından 
1844 yılında kabul edilmiştir. Bayrak, 29 Mayıs 1936’da 
2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile şekillendirilmiş 
ve Türkiye’nin ulusal bayrağı olarak kabul edilmiştir. 
22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 
bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son halini almış-
tır. Efsaneye göre bayraktaki kırmızı, kan kırmızısıdır 
ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarı-
sı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve 
bir yıldızla beraber Türk Bayrağının görüntüsü oluşur. 
Manevi değeri yüksek olan bayrağımızın korunması bir 
vatan borcudur. Kötü hava koşullarında bayrağın yırtıla-
rak zarar gördüğüne şahit oluruz. Özellikle meydanlarda 
bulunan ve ölçütleri büyük olan bayraklar rüzgârda daha 
fazla zarar görür. Bayrağın zarar görmüş halde kullanı-
mı yasal değildir. Bu amaçla rüzgârlı havalarda bayrağı 
gönderden indirmeden stor perde sistemi gibi istenilen 
zamanda direkte bulunan bobine sarılmasını sağladık.

SONUÇ:
Kötü hava koşullarında bayrağı direkte bulunan bir 

bobine toplayarak zarar görmesini engellenmiş oluruz.

PROJENİN AMACI:
Kışın şadırvanlarda abdest alan vatandaşların üşü-

mesini önlemek
PROJENİN ÖZETİ:
Kış aylarında cami şadırvanlarında akan suyun 

soğuk olması nedeniyle abdest almakta zorluk yaşan-
maktadır. Özellikle yaşlılar soğuk hava koşullarından 
etkilenerek hastalanmaktadır. Niyeti namazdan kaçmak 
olan yetişkinler soğuk havayı bahane göstererek abdest 
almaktan kaçınmaktadır. Şadırvanlara sıcak su şofben-
lerinin takılması hem maliyetli hem de çalınma tehlikesi 
olan bir durumdur.

Yapmış olduğumuz projede sıvıların basıncı prensi-
binden yararlandık. Sıvıların basıncı sıvı derinliği arttı-
ğında artar. Bu ilkeden yararlanılarak şadırvana gelen 
suyu camide yüksekte bir depodan geçmesini sağladık. 
Depodan musluklara su akışı olduğunda musluğa tak-
tığımız dinamo sayesinde önce elektrik enerjisi daha 
sonra ısı enerjisi elde ettik. Bu sayede soğuk havalarda 
ya da sabah namazlarında cemaatin üşümeden abdest 
almasını sağlamış oluruz.

SONUÇ:
Sıvı basıncından yararlanılarak tasarladığımız pro-

jemizde şadırvanlara ulaşan suyu ılıtarak soğuk hava-
larda abdest almayı kolaylaştırdık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

KONUYU KAVRATAN MODELLER

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

KORKUSUz YOL

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
betül yavuız—7/a
SuDe Naz ÇakıN—7/a

Hazırlayan Öğrenciler
ertuĞrul SalDırmıŞ—7/b

PROJENİN AMACI:
Fen Bilimleri dersini daha iyi kavramamızı sağlaya-

cak modeller tasarlamak
PROJENİN ÖZETİ:
Derslerde işlediğimiz konulara yönelik modellerin 

derslerde kullanılması konuların zihinde kalıcılığını art-
tırmaktadır.

Görsel materyaller hem konuya ilgiyi arttırmakta 
hem de öğrencinin ders esnasında dikkatini daha uzun 
süre konu üzerinde yoğunlaştırmasına katkı sağlamak-
tadır.

Projemizde biyoloji konularına yönelik modeller ta-
sarladık. Bu amaçla TÜBİTAK posterlerinden insan or-
ganları ve iskelet sistemini baskıya verdik. Baskıdan ge-
len modellerde kesme işlemi uygulayarak görselin daha 
fazla ön plana çıkmasını sağladık. 

Tek hücreli canlıların büyük modellerini hazırladık.
Bitki ve hayvan hücrelerinin modelini yaptık.
Akciğerlerde alveolleri ön plana çıkarabilmek için 

pinpon topları ile akciğer modeli yaptık.
SONUÇ:
Projemiz sayesinde hemen her sınıf kademesinde 

karşımıza çıkabilecek konulara yönelik modeller tasar-
lamış olduk.

PROJENİN AMACI:
Araçların kendi kendine çekiş gücünden yararlana-

rak kaymalarda kendini kurtarması. 
PROJE ÖZETİ:
Araçlar yolda buzlanmadan dolayı kaydıklarında ya 

da tekerlek boşa düştüğü durumlarda çekiciye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu durumda halkımız ilk çareyi aracı 
kendi çabalarıyla itmeye kalkışmak bulur. Çoğu zaman 
geliştirilen projeler amacına ulaşamamaktadır. 

Araçların küçük kazalarda yola girerek tekrar topar-
lanması her zaman mümkün olmamakta ve bu nedenle 
uzun süre yollarda mahzur kalınmaktadır. Özellikle kış 
aylarındaki kaymalarda zincirin takılması arabanın ha-
reket ettirilmesiyle sağlanmaktadır.

Projemizde arabanın çekişine bağlı olarak atına yer-
leştirilen çark sistemi istenilen durumda devreye soku-
lur. Bu sayesinde aracın kendi kendine düştüğü durum-
dan kurtulması sağlanmaktadır.

SONUÇ:
Projemizin hayata geçirilmesi özellikle kış aylarında 

karşılaşılan sorunları büyük ölçüde azaltacaktır. Yeri sı-
kıca kavrayan çark sistemi sayesinde yolda kalmalara 
son verilmiş olur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

LAZIM OLMAZ DEME!

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ORTALIĞI KARIŞTIRAN DÜDÜKLÜ

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
meliH iŞÇi—8/b
emre DOĞru—8/b

Hazırlayan Öğrenciler
fatma Çakır—7/a
CereN ŞaHiN—7/a

PROJENİN AMACI:
Değişik fikirlerle geri dönüşümün önemini kavratmak
PROJENİN ÖZETİ:
Geri dönüşüm sayesinde;
*Doğal kaynaklarımız korunur
*Enerji tasarrufu sağlanır
*Atık miktarı azalır
*Ekonomiye katkı sağlanır
Bu amaçla projemizde geri dönüşüme gereken öne-

min gösterilmesi için insanlarımızı bu konuda bilinçlen-
dirici çalışmalar yaptık.

Değişik malzemelerle hazırladığımız pratik geri dö-
nüşüm ürünleri sayesinde çöp olarak nitelendirdiğimiz 
birçok ürünün kullanılabilir malzemelere dönüşebilece-
ğini göstermeye çalıştık.  

SONUÇ:
Evsel atıkların istenildiğinde kullanılabilir dekoratif 

ürünlere dönüşebileceği gördük

PROJENİN AMACI:
Düdüklerde yemek pişirirken yemeğin dibine tutma-

sını önlemek
PROJE ÖZETİ:
Düdüklü tencerelerde kısa sürede yakıt tasarrufu 

sağlamak mümkündür. Fakat pişirilen yemeğin suyunu 
çok iyi ayarlamak gerekir. Aksi halde yemeği yemek bir 
hayal olabilir.

Düdüklü tencerelerde oluşan buhar basıncı tence-
re kapağının istenilen zamanda açılarak karıştırılması-
nı imkânsız kılar. Bu durumda tencerenin soğutulması 
kapağının açılıp karıştırılması ve tekrar kapatılması 
gerekebilir. Havası alınmadan açılan düdüklü kapakları 
faciaları kaçınılmaz kılar.

Bizde bu soruna çözüm getirmek amacıyla düdüklü 
tencerenin düdük kısmında oluşan buhar basınsından 
yararlanarak kapaya montajı sağlanan bir çırpıcının 
devreye girmesini sağladık. Bu sayede tencere kayna-
maya başladığı anda çırpıcı tencereyi karıştıracak ve 
yemeğin dibine tutması önlenmiş olacaktır.

SONUÇ:
Projemiz ev hanımlarının kullanmaya cesaret ede-

medikleri patlamaları ile ünlü düdüklü tencereyi gönül 
rahatlığı ile kullanmalarını sağlayacaktır
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

ORTOPEDİK YATAK

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

OTOZET

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
CemreNur ertuĞral—6/a
GülNiSa DOĞru—6/a

Hazırlayan Öğrenciler
OrHaN biriNCi—6/b
batuHaN ŞaHiN—6/b

PROJENİN AMACI:
Yatalak hastaların daha rahat yatabilecekleri bir ya-

tak tasarlamak
PROJENİN ÖZETİ:
Yatalak hastaların ve iyileşme sürecinde yatakta 

bulunması gereken hastaların vücutlarında uzun süre 
hareketsiz kalmanın etkisiyle birçok rahatsızlık oluş-
maktadır.

Hastanın hareket imkânını arttırıcı çözümler bu ra-
hatsızlıkları büyük ölçüde azaltmaktadır.

Hastalara pozisyon verdirmenin güç olduğu durum-
larda hastanın bakımı da yeterince yapılamaz.

Günümüz hasta yatakları tek yönlü hareket yeteneği 
kazandırırken yapmış olduğumuz proje sayesinde has-
tanın sağa ve sola dönmesi de sağlanmıştır. Bu şekilde 
masaj, üst değiştirme, temizliğini yapma gibi işler hasta 
bakıcı tarafından daha kolay yapılmış olacaktır.

Hastada sürekli sırtüstü yatmadan dolayı oluşan 
morluklar azaltılmış olacaktır.

Diğer hasta yatakları gibi elektronik bir sisteme bağ-
lanarak hastanın kendi kendine pozisyon vermesi sağ-
lanabilir.

SONUÇ:
Yatalak hastaların hareket imkânlarını arttıracak şe-

kilde tasarlanan yatak rahat etmelerini sağlayacaktır.

PROJENİN AMACI:
Ağırlığımızın oluşturduğu basınçtan yararlanarak 

otomatik sifon yapmak
SONUÇ:
Projemiz sayesinde lavabolarda daha hijyenik bir or-

tam sağlamış olacağız. Anneler çocuklarını “Sifona bas-
mayı unutma!” şeklinde uyarmak zorunda kalmayacak

PROJENİN ÖZETİ:
Lavaboların hijyenik olması hastalıkların bulaşması-

nı önleyen önemli bir etkendir. Bu nedenle lavaboların 
temizliğine dikkat edilmesi gerekir.

Çocuklar lavabo ihtiyacını klozetlerde rahatlıkla gi-
derebilmektedir. Buna rağmen pis bırakılan klozetler 
hem kötü kokulara neden olmakta hem de hijyen sorun-
larına neden olmaktadır.

Yapmış olduğumuz projede klozete oturulduğunda 
klozet kapağı altında bulunan ve sifona bağlı olan bir 
düğmeye basılmış olur. Kişi ayağa kalktığında sifondan 
gelen su otomatik olarak akmış olur. Bu sayede çocuk 
ya da yetişkin sifona basmayı unutsa dahi sifon devreye 
girebilecek.

Özellikle umuma açık yerlerde sifon düğmesine elin 
temas etmemesi başkalarına ait mikroplardan sizi koru-
yacaktır. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

SEL-KÖ

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

SIS YALITKAN EV

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
yiĞitHaN bOliÇ—6/b
HaSbiNali uSta—6/b

Hazırlayan Öğrenciler
reCeP emre ayDıN—6/b

PROJENİN AMACI:
Sel olduğunda köprülerin yıkılmasını önleyen ve gü-

venlik sağlayan sistem
PROJE ÖZETİ:
Sellerde köprülerin yıkılmasının nedenlerinin başın-

da köprü ayaklarına sıkışan ağaç ve derelerin sürükle-
diği diğer materyallerdir. 

Eskiden yapılan köprülerin günümüze kadar ayakta 
duranlarına bakıldığında orta köprü ayaklarının olmadı-
ğı görülür.

Günümüz köprülerinin fazla miktarda yük taşıması 
orta ayak uygulamasını zorunlu kılmaktadır.

Yapmış olduğumuz projede dereden gelen su yo-
ğunluğu arttığı durumlarda köprünün orta ayağının kalk-
masını ve köprünün araç trafiğine kapanmasını sağla-
yan bir sistem tasarladık.

Bu sayede köprü altında derenin taşıdığı materyaller 
birikmeyecek ve sel vurduğu anda köprüde araç olması 
önlenecektir. 

SONUÇ:
Köprülerin selde yıkılmasını önleyen projemiz saye-

sinde sellerin yoğun miktarda yaşandığı Karadeniz böl-
gesinde güvenlik sağlanacaktır.

PROJENİN AMACI:
Çatılarda kesin çözümlü yalıtım sağlamak.

PROJE ÖZETİ:
Apartman çatılarında iç çatı tasarımı çatıda yapılan 

işlemlerde güvenlik sağlamaktadır. Fakat en üst daireler 
odaların üzerinde kalan çatısız alan yüzünden kısa za-
man sonra sorunlar yaşamaya başlamaktadır.

Üst katlarda çatıda oluşan sızıntı rutubete, kışın so-
ğuk yazın ise sıcak olmasına neden olmaktadır. En iyi 
denilen yalıtım malzemeleri dahi zaman içinde bina yaşı 
ilerledikçe sıkıntı doğurmaktadır.

Sızdırmaz bir madde olan cam çatı yalıtımında kul-
lanılmamaktadır.

Projemizde çatıda dış mantolamaya kadar olan 
açıkta kalan alanlarda çatı malzemesi arasına vakumlu 
çift cam kullandık. Bu sayede çift cam ısı ve ses yalıtımı 
yanı sıra nem ve rutubet yalıtımı da sağlayacaktır.

SONUÇ:
Projemiz sayesinde konutların üst dairelerinde olu-

şan rutubet ve neme kalıcı çözüm bulmuş olduk. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

TEK KAT

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

TEMİZLİK DOSTU KARBONAT

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
raHmi ŞaHiN—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
NurteN Çift—7/a
beyzaNur Çakır—7/a

PROJE ÖZETİ:
Merdivenler günlük hayatımızın vazgeçilmesi olma-

sına rağmen eşya taşıyanlar için her adımı bir işkence-
ye de çevirebilmektedir. Ayrıca engelli vatandaşlarımı-
zın korkulu rüyası olmuşlardır.

Engelliler için her ne kadar eğik düzlem rampaları 
yerleştirilse de bunlar yaygın değildir. Var olan alanda 
bulunan merdiven ve etrafındaki alan çoğu zaman en-
gelli rampası yapılmasına müsaade etmez.

Yapmış olduğumuz proje sayesinde engelliler ile 
aynı merdiveni kullanabileceğiz.

Alış veriş merkezlerinde bulunan metal zeminli ram-
palar üzerinde market arabası varken hareket etmez. 
Buna rağmen itince arabayı sürebiliriz. Aynı sistemle 
oluşturulan merdiven basamaklarının basit bir mekaniz-
mayla düzleşmesini sağladığımız projemizde normal bir 
merdiveni anında düz bir merdivene dönüştürdük. 

PROJE AMACI:
Merdivenleri düzleştirerek eğik düzlem elde etmek 

ve hem yük taşıyanlara hem de engellilere kolaylık sağ-
lamak.

SONUÇ:
Eğik düzlem olabilen merdiven sayesinde sadece 

engelliler için değil eşya taşıyanlar içinde güzel bir proje 
tasarlamış olduk. Eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağ-
layarak eşyalarını taşıyabilir, valiz ya da pazar arabala-
rını çekebilirler.

PROJENİN AMACI:
Kimyasal maddeler ile temizlik yapmak yerine kar-

bonatla doğal temizlik yapılır.
PROJENİN ÖZETİ:
Alternatif ve kimyasal olmayan temizlik için ilk önce 

beyaz sirke ve sonrasında ise limon kullanılır. Bunların 
yanında öyle bir madde daha var ki;

hepimizin evinde mevcut olan bir şey.Karbonat bilin-
diği üzere sadece kek,pasta,çörek yapmaya yaramıyor.
Evimizde doğal bir yardımcımız olan karbonatın bilme-
diğimiz faydaları bulunmaktadır.

Örnek olarak;
-Karbonatlı su lösemiye iyi geliyor, iyileştiriyor.
-Karbonat eşyalarımızda ki kötü koku ve lekeleri çı-

karır.
-Buzlu yollarda yürürken ayakkabımızın alt tabanına 

karbonat sürdüğümüzde kaymaları engelleriz.
SONUÇ:
Karbonatı kullanarak hem temizlik yaptık, hem koku-

yu önledik hem de buzda kaymayı engelledik
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

TEMİZLİKÇİ RAMBO

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

UÇMAYAN ŞEMSİYE

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

Hazırlayan Öğrenciler
iHSaN kayNar—7/b
abDul Samet kaya—7/b

Hazırlayan Öğrenciler
Hamza mutlu-8/b

PROJENİN AMACI:
Sonbaharda dökülen ağaç yapraklarını kolayca top-

layabilmek
PROJENİN ÖZETİ:
Sonbaharda dökülen yapraklar her ne kadar güzel 

manzaralar ortaya çıkarsa da bize sıkıntı yaratan du-
rumlarda oluşturabilmektedir. Örneğin kuru yaprakların 
akarları tıkaması sonucu caddelerde su taşkınları oluşa-
bilmektedir. Ayrıca yaprakların çürümesi kötü kokulara 
ve sineklenmeye neden olabilmektedir. 

Kurumuş yapraklardan hazırlanan kompost yapay 
gübrelere ihtiyaç duymadan doğal tarım yapılabilmesini 
sağlamaktadır.

Geliştirdiğimiz düzenek ile herhangi bir yakıt harca-
madan yaprakların kolayca toplanabilmesini sağladık. 

Bir silindire geçirdiğimiz çiviler sayesinde boru dön-
dürüldükçe yapraklar toplanacak, yeterince yaprak do-
lan silindirdeki çiviler geri çekilerek yaprakların istenilen 
yere boşaltılması sağlanacaktır.

SONUÇ:
Kuru yaprakların kolayca toplanması sağlanarak 

çevreye verecekleri olumsuzluklardan uzak durmuş 
olacağız. Yapraklarla istediğimiz kompostu hazırlayabi-
leceğiz

PROJENİN AMACI:
Rüzgârlı havalarda şemsiyenin uçmasını önlemek.
PROJENİN ÖZETİ:
Yağmurlu havalarda şemsiye bizi yağmurdan ko-

ruyan önemli bir icattır. Fakat yağmurlu havaya birde 
rüzgâr eklenince “Şemsiyeyi açsam mı yoksa ıslansam 
mı?” soruları beynimizi kurcalar durur. Çünkü rüzgârlı 
havada her ne kadar ıslanmaktan kaçınsak ta şemsi-
yenin idaresi zor olacağından şemsiye kullanmamayı 
tercih ederiz.

Şemsiye içine dolan hava bir paraşütte yavaşlatıcı 
etki yaparken şemsiyede bu sürüklenmeye, ters dönme-
ye hatta kırılmaya neden olabilir.

Projemizde şemsiyenin her bir bölme arasına açtığı-
mız havalandırma boşluklarını dışarıdan yağmur alma-
yacak şekilde çıkma çatı şekline dönüştürdük. Bu saye-
de yağmur yağarken içeri su girmeyecek, şemsiye içine 
dolan hava bu açıklıktan dışarıya çıkacaktır.   

SONUÇ:
Rüzgârın şemsiyeye uyguladığı hava gücünü azal-

tarak idaresinin zor olasını engellemiş olduk



109

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜHAN ÇENGEL

YAKLAŞMA

ÇarŞıbaŞı
imam HatiP OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
abDullaH kaaN ayDıN—8/a

PROJENİN AMACI:
Televizyonu yakından izlemeye son vermek
PROJE ÖZETİ:
Televizyon başta olmak üzere görsel iletişim aletleri-

nin kullanımı günümüzde artış göstermiştir.      Ebevey-
nlerin iş hayatının yoğun olması onlara dinlenme vakti 
olarak televizyon ekranının başında dinlenme imkânı 
sağlamaktadır. Ayrıca çocukların yaramazlıklarından 
uzak kalmanın en kısa yolu ellerine kumandayı verip ek-
ran başına oturtmaktır. Ekrana olması gerekenden daha 
yakın oturan bireylerde önemli göz bozuklukları yaşan-
maktadır. Ekran büyüklüğü ile orantılı olan izleme mesa-
fesine çoğunlukla uyulmaz. Bireyler izleme mesafesi ile 
değil daha çok ekran büyüklüğü ile ilgilenirler. Oysa tele-
vizyonu yakında izlemek kadar uzaktan izlemekte sağlık 
problemlerine yol açar. Tasarladığımız projemizde ekra-
na yakın oturulduğunu algılayan ve ekran görüntüsünü 
küçülten bir tasarım yaptık. Televizyonun üst kısmında 
bulunan ve kişiyi algılayan sistem sayesinde istesek bile 
televizyonu yakından izleyemeyeceğiz. Çocuklar tele-
vizyona yaklaştıklarında ekranın küçülmesi hoşlarına 
gitmeyeceği için uzaktan izlemeyi tercih edeceklerdir.

SONUÇ:
Ekrana uzaklığımızı belirlemede bize yardımcı olan 

sistem sayesinde önemli sağlık sorunlarından kurtul-
muş olacağız
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN BOZALİ

YAPBOZ EŞİNİ BUL

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

DEĞİŞTİR

Danışman Öğretmen
NESLİHAN BOZALİ

Hazırlayan Öğrenciler
elif Çelik – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
ziŞaN vilDaN Sürül – 6/a

Danışman Öğretmenimiz tarafından eş anlamlı söz-
cüklerin farklı ve eğlenceli bir yolla nasıl kavranabileceği 
sorusu bize yöneltildi.

Bu sorundan yola çıkarak bir yapboz tasarlamaya 
karar verdim. Hazır bir yapboz alarak işe başladım. Yap-
bozun çerçevesini fon kartonu ile yeniledim, parçalarına 
ise aynı ölçüde renkli kâğıtlar yapıştırdım. 24 parçadan 
oluşan yapbozun tabanına belirlediğim sözcükleri, par-
çaların arkalarına ise anlamdaşlarını yazdım. Böylece 
parçalar anlamdaşlarının üzerine yerleştirildiğinde orta-
ya Yunus Emre’nin: “Cümleler doğrudur sen doğru isen, 
doğruluk bulunmaz sen eğri isen.“ sözü çıkacak şekilde 
yapbozu tasarlamış oldum.

Danışman Öğretmenimiz tarafından uzun ve kar-
maşık bir konu olan “sıfatlar”ın nasıl akılda kalabileceği 
sorusu bize yöneltildi.

Bu sorundan yola çıkarak sıfatlarla ilgili bir oyun 
tasarlayabilirsek konuyu daha kolay öğrenebiliriz diye 
düşündük. Arkadaşlarımızla beyin fırtınası yaparak “De-
ğiştir” adlı bir oyun tasarlamaya karar verdik. Bunun için 
14 tane niteleme, 14 tane belirtme sıfatı, 4 tane de isim 
belirledik. Bunları hazırladığımız daire şeklindeki renkli 
kartonlara; niteleme sıfatlarını mavi, belirtme sıfatlarını 
kırmızı kalemle yazdık. Hazırladığımız dikdörtgen şek-
lindeki strafora saat şekli oluşturacak biçimde isim or-
taya, sıfatlar kenarlara gelecek şekilde raptiye ile tuttur-
duk. İsmi değiştirdiğimizde ona uygun olmayan sıfatları 
da değiştirerek oyunumuzu tamamladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN BOZALİ

“ALAZ” ŞİİRLERLE ÖĞRENİYORUZ

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

MAKET DEYİMLER

Danışman Öğretmen
NESLİHAN BOZALİ

Hazırlayan Öğrenciler
GülNiHal HaCıSaliHOĞlu – 6/a
SiNem SerDar – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
NurCaN Çelik – 7/a CeyDa Sürül – 7/a
zeyNeP bayraktar – 7/a

Danışman Öğretmenimiz tarafından milli duygu ve 
değerlerimizin coşkulu bir şeklide nasıl ifade edileceği 
sorusu bize yöneltildi.

Bundan hareketle duyguların ifade edilmesinde en 
etkili yolun şiir yazmak olduğunu düşündük ve Türkçe 
dersi yazma etkinlikleri kapsamında yazacağımız ko-
nularla ilgili öncelikle ön bilgilerimizi harekete geçirdik, 
kelime ve kavram havuzu oluşturduk. Şiirlerimizi yazar-
ken mısra sonlarındaki ve şiir genelindeki ses uyumuna 
dikkat ettik. Yazılan tüm şiirleri derleyerek öğretmenimiz 
rehberliğinde bir şiir kitabı bastırdık.

Yazdığımız şiirlerin kalıcı hâle gelmesi bizleri çok 
mutlu etti.

Danışman Öğretmenimiz tarafından “Deyimlerin ilgi 
çekici şekilde sunulması nasıl olabilir?”  sorusu bize yö-
neltildi.

Bu sorundan yola çıkarak maket deyimler yapma-
ya karar verdik.  Deyimler Sözlüğü’nden yararlanarak 
maketleştirebileceğimiz 3 tane deyim belirlemekle işe 
başladık: surat asmak, başı dara düşmek, ayağını yor-
ganına göre uzatmak.

 Mukavvadan beş tane asık surat yaptık. Strafora 
yapışkanlı askılar yapıştırarak suratları astık.

Strafordan bir karyola yaparak içine oyuncak bir be-
bek koyduk, ayakları dışarıda kalacak şekilde üzerine 
yorgan serdik.

Kartondan iki tane küp yaptık, iki küpün arasına sili-
konla bir baş yapıştırdık.

Böylelikle maket deyimleri tasarladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN BOZALİ

BAĞLIYORUM

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

TULUM MELODİKA

Danışman Öğretmen
NURSELİN KARAHASAN

Hazırlayan Öğrenciler
Özer Çelik – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem SerDar – 7/a

Danışman Öğretmenimiz tarafından soyut bir konu 
olan “bağlaçlar”ın nasıl somut hâle getirilebileceği soru-
su bize yöneltildi.

Bu sorundan yola çıkarak bağlaçların sözcükleri ve 
cümleleri birbirine bağladığı düşüncesinden hareketle 
“ve” bağacının sözcükleri birbirine bağladığını göster-
mek için “KARAGÖZ-HACİVAT” figürünü kartonlara 
hazırladım “ve” bağlacı ortaya gelecek şekilde figürleri 
ip ile birbirine bağladım. Yine bağlaçların cümleleri bir-
birine bağladığını göstermek için 2 tane dikdörtgen priz-
ma, 1 tane de küp şeklinde kutu tasarladım. Dikdörtgen 
prizmaların 4 yüzeyine de cümleler yazdım. Küpün 4 yü-
zeyine ise bu cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlar yaz-
dım. Küp ortaya gelecek şekilde kutuları ip ile birbirine 
bağladım. Böylece bağlaçların sözcükleri ve cümleleri 
birbirine bağladığını somut bir şekilde göstermiş oldum.

Şişirdiğimiz balonu melodikaya taktık ve melodikayı 
çaldık. Havanın tuşlara bastıkça eksildiğini gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

KİMYASAL GÜBRE DAĞITICI

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

TÜNELDE ENERJİ TASARRUFU

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
HaSaN kurt – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
kerem erGüN – 7/a
GÖkDeNiz kurt – 7/a

Yaşadığımız bölgede insanlar geçimini hayvancılıkla 
sağlamaktadır. Hayvanlar genellikle bölgede yetiştirilen 
otlarla beslenir. Otlara bölgeden yaşayan insanlar tara-
fından gübre konulmaktadır. Gübre dağıtımı insan gü-
cüyle yapılmaktadır ve oldukça zahmetli ve zaman alan 
bir iştir.

Bu problemden yola çıkarak insan gücü kullanma-
dan gübre dağıtım işleminin yapılabileceğini düşündüm. 
Traktörün arkasına yerleştirdiğimiz bir mekanizma ile 
insan gücü kullanmadan gübrenin kolayca ve hızlı bir 
şekilde dağıtılmasını sağlayan bir tasarım yaptım.

Tasarımı yaparken gübrenin kolaylıkla dağıtılabilme-
si için traktörün kasasına gübrenin kolaylıkla dökülece-
ği elek şeklinde bir mekanizma yerleştirdim. Böylelikle 
traktörün hareketinin etkisiyle gübreler kolaylıkla dökü-
lebilmektedir. Eleğe kolayca gübrenin aktarılması için 
eleğin üst tarafına eğik düzlem yerleştirdik ve projeyi 
tamamladık.

Fen Bilimleri dersinde öğretmenimiz elektrik ener-
jisinden hayatımızdaki birçok alanda yararlandığımız-
dan bahsetti. Bizim için bu kadar gerekli ve önemli olan 
elektrik enerjisinden tasarruf etmenin önemi hakkında 
konuşurken öğretmenimiz bizden farklı tasarruf yollarını 
düşünmemizi istedi.

Biz de tünellerin içindeki lambaların hem gece hem 
de gündüz yandığını ve dolayısıyla çok fazla elektrik 
enerjisi harcadıklarını düşünerek,  tünelin girişinin üst 
kısmına güneş panelleri takarak güneş enerjisinden 
elektrik enerjisi üretip tünelin içindeki lambalarda, üre-
tilen bu elektrik enerjisini kullanabileceğimizi düşündük. 
Böylelikle elektrik enerjisinden tasarruf yapabileceğimizi 
düşündük.

 Güneş enerjisinin yenilenebilir bir enerji kaynağı 
olması ve ekonomik olması projenin kullanışlılığını da 
artırmış oldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

ALIŞ-VERİŞİMİ YAPIYORUM 
NE ÖDEYECEĞİMİ BİLİYORUM

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

YORULMADAN BOYA YAPIYORUM

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
CaNSu kurt – 8/a
miHribaN DeriN – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
ali SerDar SerDar – 6/a
Selami Çelik – 6/a

Markette alış-veriş yaparken aldığımız ürünlerin top-
lam fiyatını tam olarak hesaplayamadığımız için bazen 
aldığımız ürünlerin toplamı bütçemizi aşabilmektedir ya 
da gereğinden fazla harcama yapabilmekteyiz.

Bu sorundan yola çıkarak market arabalarının ke-
narına bir barkot sistemi yerleştirmeyi düşündük. Alı-
nan ürünler sepete atılmadan önce bu barkot sistemine 
okutulabilir, aldığımız ürünlerin toplam fiyatını aldığımız 
her ürün sonrasında görebilir ve kasaya gitmeden öğ-
renebiliriz. Böylece hem kasaya gittiğimizde sürpriz bir 
faturayla karşılaşmamış olur hem de bütçemize uygun 
alış-veriş yapmış oluruz.

Biz iklimi bol yağmurlu olan Karadeniz bölgesinde 
yaşamaktayız. Bol yağmurlar nedeniyle evlerin duvarla-
rı vb. zeminlerin boyaları çabuk solmakta bu nedenle de 
bizim köyümüzde fazla boya yapılmaktadır. Genellikle 
boya fıskiyeli tabanca boyalarla yapılır ancak bu boya-
yı yaparken aktığı için boyayı bırakıp fırça ile o boyayı 
dağıtırız sonra yine boyayıp aynısını tekrarlarız bu fazla 
zaman kaybına ve yorgunluğa yol açar. Bunu engelle-
mek için böyle bir proje yapmaya karar verdim. 

Önce bir fırçayı alıp onun sapını yarısından kestik 
daha sonra sapın içine matkap yardımıyla bir oyuk açtık 
bu fırçayı basınçlı boya kutusunun burnuna kelepçe ile 
tutturduk ve icadı tamamlamış olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

SES ÇIKARMAYAN ZİL

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

SENSÖRLÜ BASTON

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzDeN erGüN – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
umut berkay HaCıSaliHOĞlu – 5/a

Evde henüz bebek bir kardeşim var. Annem ya da 
bazen ben güçlükle onu uyutuyoruz. Fakat kardeşim 
uyuduktan sonra eve birisi gelip kapıyı çaldığında kar-
deşim hemen uyanıyor.

Bu problemden yola çıkarak zil çalmadan kapının 
çaldığını bize haber veren bir tasarım yapabilir miyim 
diye düşündüm. Zil yapımını araştırdım ve elektrik dev-
resinden yararlanıldığını gördüm. Zile basıldığında ses 
yerine ışık veren bir devre tasarlamayı düşündüm. Bu 
devrenin her odanın kapısının üstüne bağlantılarla taşı-
nabileceğini düşündüm.

Bu tasarımı gerçekleştirebilmek için öncelikle bir 
maket ev yapmaya karar verdim. Maket evimi odala-
ra ayırdım ve her odanın kapısının üzerine kurduğum 
elektrik devresinden bağlantılar çektim Böylece zile ba-
sıldığında hangi odada olursak olalım kapının üstündeki 
ledler yandığı için kapının çaldığını anlamış olduk.

Bu yaptığım tasarım sayesinde evde ses çıkmadan 
zilin çaldığını anlamış olduk. Ayrıca bu tasarım saye-
sinde duyma engelli kişiler de kapının zilinin çaldığını 
anlayabilir.

Görme engelli kişiler günlük hayatlarını devam et-
tirirken zorluklar yaşamaktadırlar. Genellikle bir baston 
yardımıyla yürümekte ve karşıdan karşıya geçmektedir-
ler. Çoğu zaman yakınlarındaki cisimleri fark edemedik-
leri için çeşitli zorluklar yaşamaktadırlar.

Bu sorundan yola çıkarak görme engelli kişilerin 
hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla nasıl bir tasarım 
yapabileceğimi düşündüm. Ellerindeki bastona sensör 
takarak cisimlere yaklaştığında uyarı veren bir tasarım 
yapmaya karar verdim. Böylece cisme yaklaştığında 
bastonun verdiği uyarı artacak ve cisme çarpması en-
gellenmiş olacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

GÖRÜNEBİLİR PARK ALANI

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

TÜRKİYE’DEKİ GÜÇ SANTRALLERİ

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
CüNeyt erGüN – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem SerDar – 7/a
NurCaN Çelik – 7/a

Biz ailemle sık sık alışveriş merkezine gitmekteyiz 
ve bunu genellikle kendi aracımızla yapmaktayız. Ge-
nellikle alışveriş merkezleri kalabalık olduğundan aracı-
mızı park etmek için boş alan arıyoruz ve hatta bazen 
bulamıyoruz. Bu sorundan yola çıkarak bu icadı yapma-
ya karar verdim.

Bir adet mukavva aldım ve onu siyah renkli kartonla 
kapladım. Daha sonra sarı renkli kartondan şeritler ke-
serek yolu ve araç park alanlarını belirttim. Sonra bilgi-
sayardan çıkardığım bayrak şekillerinden 18 adet çizip 
etraflarını sarı renkli kartonla kapladım ve bunları mu-
kavvanın üstündeki her park alanının yanına yapıştırdı-
ğım bir adet birlik küpün üzerine yerleştirdim. Ardından 
otomatik kapı şekli çıkararak onu mukavvaya çizdim ve 
kesip çıkardığım sarı siyah şerit renklerini onun üzerine 
yapıştırdım. Bu kapılardan iki adet yaparak onları giriş 
ve çıkışına yerleştirdim.

Son olarak ta otopark giriş ve çıkışını gösteren lev-
halar yaparak onları yerlerine yerleştirdim.

Öğretmenimizle Fen Bilimleri dersinde ülkemizdeki 
Güç Santrallerini işledik. Biz de öğrenmede güçlük çek-
tiğimiz Türkiye’de ki güç santrallerini daha iyi nasıl öğ-
renebiliriz diye düşündük. Öğretmenimize ben bir proje 
hazırlamak istediğimi söyledik ve öğretmenimizin yar-
dımcı olmasıyla beraber bu tasarımı hazırlamaya karar 
verdik.

Öncelikle internetten ve kitaplardan Türkiye’deki 
güç santrallerini araştırdık. Daha sonra öğretmenimi-
zin yardımıyla Türkiye’nin siyasi haritasını çizdik. Sonra 
mukavvanın üzerinde yapıştırdık. Daha sonra hangi ilde 
hangi santraller varsa onların maketlerini yaparak hari-
tanın üzerine yapıştırdık. Projemizi süsledik. Türkiye’nin 
güç santrallerini görsel hale getirdik ve Türkiye’nin güç 
santrallerini öğrenmeyi daha zevkli ve daha eğlenceli 
hale getirmiş olduk. Ayrıca öğrenmenin daha kalıcı ol-
masını sağladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

ÜÇÜ BİR ARADA

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

HER YAŞA UYGUN BASKET POTASI

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
eyüP SultaN SaliH – 5/a
zafer kurt – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
meteHaN karPuz – 8/a

Bizim okulumuz sık sık gezi, piknik gibi aktiviteler 
planlar. Bunun için plastik çatal, kaşık vb. malzemeler 
alırız. Fakat bazen bu malzemeler eksik çıkabiliyor. Bu 
soruna çözüm bulmak amacıyla iki adet tahta parçasını 
alıp onları birbirine tutturduk ve 1 adet metal kaşık, 1 
adet metal çatal ve 1 adet küçük bir bıçağı bu tahtaya 
yerleştirdik. Bu yaptığımız tasarımdan her öğrenciye bir 
tane temin ettiğimizde kolayca kullanabilir. Böylece ek-
sik gelme, yetmeme gibi problemler yaşanmaz.

Okulumuzun bahçesinde iki adet basket potası bu-
lunmaktadır. Okulumuzda ortaokul öğrencilerinin yanı 
sıra ilkokul öğrencileri de bulunmaktadır. Okulumuzun 
bahçesindeki basket potasının boyu ortaokul öğrenci-
lerine uygun olduğu için yalnızca ortaokul öğrencileri 
burada basketbol oynayabilmektedir. İlkokul öğrencile-
rin boyu basket potasına göre çok kısa kalmakta ve bu 
öğrenciler basketbol oynayamamaktadır.

Bu problemden yola çıkarak boyunu ayarlayabile-
ceğimiz bir basketbol potası yapmayı düşündüm. Pota-
nın, pota direğinde hareket etmesini sağlayarak potanın 
boyunu isteğimize göre ayarlayabileceğimiz bir tasarım 
yaptım. Bu tasarım sayesinde her yaş grubundan öğ-
rencinin basketbol oynayabilmesine imkân sağlamış 
oldum.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

GERİ DÖNÜŞTÜREREK EĞLENELİM

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

SULARI YUMUŞAT TASARRUFU BAŞLAT

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre Sürül – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
CüNeyt erGüN – 8/a

Bölgede yaşayan halkın ekonomik durumları iyi ol-
madığı için birçok aile çocuklarına oyuncak alamamak-
tadır. Fen ve teknoloji dersinde geri dönüşüm konusu 
işlediğimizde evde fazla olan kullanmadığımız malze-
melerden boş zamanlarımızı zevkli geçirebileceğimiz 
bir oyun tasarlayabileceğimi düşündüm.

Bunun için önce internet ortamında konu araştırması 
yaparak langırtın nasıl yapıldığını öğrendim. Aldığım bir 
karton kutunun yanlarına oklavanın sığabileceği delik-
ler açarak oklavaları bu deliklere yerleştirdik. Mandalları 
oklavanın kutu içinde kalan kısımlarına taktım. Kutunun 
iki yanına dikdörtgen şeklinde boşluklar açarak kale 
yaptım ve içine top koyarak tasarımımı tamamladım.

Köyümüzdeki su sert bir yapıya sahiptir. Bilindiği 
üzere sert sular makinelerin fazla enerji harcamasına, 
makinelerin parçalarının aşınmasına ve kıyafetlerin 
renklerinin solmasına neden olur.

Fen Bilimleri dersinde öğrendiğim iyon değiştirici 
yastıklar bu soruna çözüm bulmama yardım etti. Maki-
nelere akan musluklara bu iyon değiştirici reçine yastık-
lar takarak sert suları yumuşatıp, kıyafetlerin solmasını, 
makine parçalarının aşınmasını ve fazla elektrik tüke-
timi yapılmasını engelleyebileceğimi düşündüm. Böyle-
likle elektrik enerjisinden tasarruf yaparak, fazla elektrik 
faturası gelmesi de engellenmiş olur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL KÖSE

KENDİ KENDİNİ SULAYAN SAKSI

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

GAMES AND HOBBİES

Danışman Öğretmen
SEVİLAY BÖLÜKBAŞI

Hazırlayan Öğrenciler
ilayDa Çelik – 5/a  elif Çelik – 5/a
eDaNur aSaN – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
GülNiHal HaCıSaliHOĞlu – 6/a
yavuz avCi – 6/a

Biz genellikle tatil yapmak amacıyla yazın uzak şe-
hirleri tercih ederiz ve daima yetiştirdiğimiz bitki ve çi-
çekleri evde bırakırız. Uzun süre çiçekler sulanmadığı 
için tatilden döndüğümüzde bazı bitki ve çiçeklerimi-
zin kuruduğunu görürüz. Bu sorunu ortadan kaldırmak 
amacıyla evde olmadığımız zamanlarda kendi kendini 
sulama işlemi yapan bir tasarım yapmayı düşündüm.

Bir adet 2,5 lt’lik şişenin dibine matkap yardımıyla 
bir adet delik açarak oraya serum borusunu yerleştir-
dik. Borunun diğer ucunu saksının içine yerleştirdik ve 
damlatma süresini ayarlayarak tasarımımızı tamamla-
mış olduk.

İngilizce dersinde kelime rakamların ezberlenmesi 
hep zor olmuştur. Bende bu sonra çözüm getirebilir mi-
yim diye düşündüm ve çok eğlenerek oynadığımız kız-
mabirader oyunu ve tombala oyunundan esinlenerek bu 
oyunu hazırladım.

İngilizce ders kitabımızda öğrenmemiz gereken ke-
limeleri küçük kâğıtlara yazarak bir kutunun içerisine 
attım. Kelimelere de rakamlar yazdım.4 kişilik oyunda 
kelime bilen kişi oyunda kelimen altında yazan rakam 
kadar ilerler.  Oyunda 4 piyonunu ilk olarak yerine geti-
ren oyunu kazanır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

REFLEKSLERİMİZİ ÖLÇELİM

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

KAYDıRMAz AYAKKABı TABANı

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
CeyDa Sürül – 7/a
zeyNeP bayraktar – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre kurt – 5/a

Öncelikli olarak 2 metre uzunluğunda almış olduğum 
4 mm’lik bakır telin dış kısmında bulunan yalıtımlı plastik 
kısmı soydum. Danışman öğretmenimden yardım ala-
rak bakır tele oyunumuzda kullanacağımız şekli verdim. 
Daha sonra şeklimizin ayakta durabilmesi için yarım 
metrelik bir laminant parke parçasının uç kısımlarına 
karşılıklı iki delik açtık.

Laminant parçasında açmış olduğumuz bu delikler-
den bir tanesine bakır telimizin bir ucunu bağladım. Bu 
uca yassı pil ve buzzer’ı lehim makinesi ile bağladım ve 
metal halkayı da şeklin içerisinde kalacak şekilde bakır 
telin diğer ucunu laminant parçasının diğer ucuna sa-
bitledim.

Yassı pili duya bağlayarak devreyi test ettim. Bakır 
tele metal halkayı değdirmeden oyunu tamamlamaya 
çalıştım. Metal halkayı bakır tele değdirdiğim noktalarda 
buzzer beni uyardı. En az uyarıyı alarak devreyi tamam-
lama üzerine bir oyun tasarlamış oldum.

Araç tekerleğinin içerisinden çıkan şambriyeli ayak-
kabı tabanına uygun bir şekilde kestik. Şarjlı matkap 
yardımı ile akıllı vidalar ve lastik parçalarını şambriyelin 
tabanında kalacak şekilde monte ettik. Şambriyel parça-
larının uçlarını ayakkabıyı saracak şekilde zımba taban-
cası ile tutturarak ayakkabıya kalıp olacak hale getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ BANKASI

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

HEM BASTON HEM OTURAK

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre Sürül – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
aHmetCaN avCi – 8/a

Cep telefonlarının bataryaları kısa sürede bitmek-
tedir. Dağ yürüyüşlerinde, denizlerde, pikniklerde vb. 
Bütün bunları düşününce güneş enerjisi ile çalışan şarj 
aleti yapmak aklıma geldi. Bu sayede pillerimizi istediği-
miz yerde sadece güneş ile doldurabiliriz. Ayrıca enerji 
tasarrufu da yapmış oluruz.

Güneş panelinin (+) ucuna diyotun ( +) ucu gelecek 
şekilde lehim yaparız. Diyotun boşta kalan ucuna kırmı-
zı renkli kablo ile pil yatağının (+) ucuna bağlarız. Güneş 
panelinin (-) ucuna lehimlediğimiz kabloyu da pil yatağı-
nın (-) ucuna bağlarız. Pil yatağımızın uçlarına telefonu-
muza uyacak şekilde bağlarız. Şarj aletimiz çalışmaya 
hazırdır.

Güneş paneline gelen güneş ışınları, panel tarafın-
dan elektrik enerjisine dönüşür. Biz bu elektrik enerjisi 
ile dolabilen pillerimiz şarj ederiz. İstersek cep telefonu-
muzu direkt güneş paneline bağlayabiliriz. Şayet güneş 
olmadığında bile çalışmasını istersek dolabilen pilleri 
devreye dahil etmemiz gereklidir. Burada diyotun görevi 
alete elektrik akımı geçebilecek, ters, yönde elektrik akı-
mını ise engelleyecektir.

Komşumuzdan aldığım bir adet kullanılmayan eski 
bastonun ortasından matkap ile delik açtım. Demirciden 
almış olduğum kıvrımlı profil demirleri baston ile aynı 
hizadan deldim ve vida somun yardımı ile bu parçaları 
birleştirdim. Kıvrımlı iki profil demirin uç kısımlarına tah-
tadan oturak monte ettim ve oturağın diğer ucunu bas-
ton olan parçaya demir bir parça yardımı ile tutturdum. 
Oturağın alt tarafının ortasına iki profil demirin denk gel-
diği yerlerin arasına bastona oturağın tutunmasını sağ-
layacak plastik bir parça yapıştırdım.

Oturağın baston üzerinde kaydığı profil demir parça-
sını ve kayan demir halkayı makine yağı ile yağladım ve 
açılıp kapanmada yaşanan zorluğu ortadan kaldırdım.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

GERİ DÖNÜŞÜMDEN EL SÜPÜRGESİNE

DüzkÖy alazlı OrtaOkulu DüzkÖy alazlı OrtaOkulu

İKİSİ BİR ARADA

Danışman Öğretmen
İLHAN ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre Sürül – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
eNeS Sürül – 8/a

2,5 litrelik pet şişeyi baş tarafına yakın bir şekilde ke-
serek ikiye ayırdım. Daha sonra ikiye ayırmış olduğum 
parçalardan bir tanesini biraz daha keserek var olan 
hacmi emiş kuvvetini artırmak için biraz daha azalttım. 
Pet şişeye ait parçalardan tabanı oluşturan parçanın alt 
kısımlarına matkap yardımı ile delikler açtım. Bu kısma 
dc motoru spreyli yapıştırıcı yardımı ile yapıştırıp taban-
dan kabloları çıkardım.

Pet şişenin orta kısmına süt süzgecini çöp toplama 
haznesi olarak yerleştirdim. Çöp toplama haznesinin üst 
kısmına pet şişenin üst bölümünü yerleştirdim. Pet şi-
şenin ağız kısmına musluk uçlarına takılan hortum ve 
yapıştırıcı kutusu yardımı ile süpürge ağzı yaptım.

Dc Motorun bağlantılarını yaptıktan sonra 12 voltluk 
aküyle olan bağlantısını sağladım. Test etme işlemine 
sıra geldiğinde elektrikli el süpürgemizin çalışarak yer-
deki toz ve pislikleri çektiğini gözlemledim.

Öncelikli olarak bir duvar saati aldım. Saat kadra-
nını sökerek etrafını şerit led ampul ile çevirdim. Şerit 
led’ in elektrik bağlantılarını lehim makinesi ile yaptıktan 
sonra ledi bir adaptör ve anahtar yardımı ile prize bağ-
ladım. Gerekli diğer bağlantıları yaptıktan sonra montajı 
tamamladım. Test amacı ile adaptörü prize taktığımızda 
saatin etrafında bulunan led ışık vererek hem gece lam-
bası hem de saati görmemize yardımcı bir araç haline 
geldiğini ve problemimize çözüm getirebildiğini gözlem-
lemiş olduk.
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düzköy çAl oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

GECE LAMBAM

DüzkÖy Çal OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
NurHaN SamaSt 

Zor değil, kendi lambanı kendin yap
Problem: evimizde gece lambası yok. Karanlıkta 

kalkmak istediğimde odanın girişindeki anahtara kadar 
karanlıkta yürümem gerekiyor. Bu sorunu basit bir gece 
lambası çözer diye düşündüm.

Çözüm: basit elektrik devresi kurmayı öğrendik. 
Böylece basit malzemelerle yeterince ışık sağlayan bir 
devreyi gece lambası şeklinde tasarladım.

Amaç: Basit elektrik devresi kullanarak kendi gece 
lambamı yapmak.

Öneriler: Lambada pil kullanıldığı için zaman zaman 
atık pil oluşacaktır. Pillerin de doğaya zarar verdiği is-
patlandı. Bu nedenle pil geri dönüşüm kutularına taşın-
maları gerekecek. 

Daha çok ışık elde etmek için elektrik ile çalışması 
istenirse pil yerine bir şarj adaptörü bağlanıp fişe takı-
labilir.

SONUÇ: Pil ile çalıştığı için elektrikler kesik olsa da 
gece lambasını kullanabiliriz. 

Hafiftir, rahatlıkla yeri değiştirilebilir, bozulursa mal-
zemelerini temin etmek ve onarmak kolaydır, herkes 
yapabilir.

Proje Tanıtımı

DüzkÖy Çal OrtaOkulu

SAĞLIKLI TUTKAL

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
GülSüm tOPÇu

SLOGAN: Zarar görmeden tuttur.
PROBLEM: Öğrencilerin ve çocukların sık sık kul-

landığı yapıştırıcıların içindeki zararlı kimyasallar ne-
deni ile kullanımı sağlık için tedirginlik yaratmaktadır. 
Ayrıca yapıştırıcı bitince akşamları dışarı çıkıp almamız 
problem olmakta. Evde yapılabilen doğal malzemelerle 
kendi yapıştırıcımızı yapabilirsek hem yapıştırıcı bitince 
kolayca kendi yapıştırıcımızı yapar hem de sağlığımız 
için endişelenmeyiz. 

AMAÇ: Doğal malzemelerle, kendi kendimize, kim-
yasal içerikli olmayan bir yapıştırıcı yapmak. 

YAPILIŞI: Şeker ve unu karıştır suyun yarısını dök, 
koyu bir kıvam elde et. Suyun geri kalanını ekle, sirkeyi 
de eklemeyi unutma. Orta ateşte pişir. Karışım katılaş-
maya başlayınca ateşten al ve soğut. Kavanoza koya-
rak buzdolabında sakla. 

ÖNERİ: Dikkat et; dolapta saklamazsan bozulur!  
SONUÇ: Evdeki malzemelerle, yapıştırma özelliği 

olan bir karışım var elinizde.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

PİLLERİN BİTKİLERE ETKİSİ

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

ÇEVREMDEKİ SES YALITIM MALZEMELERİ

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma tayar

Hazırlayan Öğrenciler
arif tayar

Slogan: doğanın pili bitmesin
AMAÇ: Toprak ve su kirliliğine neden olduğu bilinen 

pillerin etkisini seçilen bir bitki üzerinde gözlemlemek.
PROBLEM: Pillerin çevreye ve sağlığa verdiği zarar 

bilim insanları tarafından sık sık dile getirilmekte. Ancak 
ne yazık ki piller tam anlamı ile doğaya karışması ön-
lenememekte. Çevre konusunda daha kalıcı öğrenme 
sağlanması ve duyarlılık kazandırmak için pillerin etkisi 
gözlemletilebilir mi?

YAPILAN ÇALIŞMA: 
Özdeş iki bitkiden bir tanesini normal koşullarda ye-

tiştirirken diğerinin suyuna pil ekledim. Özdeş ortamda 
bakımlarını sürdürdüm. Pil koyduğum bitkinin gelişimini 
gözlemledim ve karşılaştırma yaptım.

Bitkilerden bir tanesini kontrol grubu olarak belirle-
dim ve diğerinin su aldığı tabağa pil parçalayıp aldığı 
suya karışmasını sağladım. Böylece pildeki tüm zararlı 
maddeler kısa zamanda saksıdaki bitkiye ulaştı.

SONUÇ: pil yerleştirdiğim bitki gelişmedi, pil içerme-
yen topraktaki bitkim ise gelişimini normal şekilde sür-
dürüp büyüdü.

SLOGAN: SESSİZLİİİİİİİK!
PROBLEM: Ses yalıtımı her geçen gün önem ka-

zanmakta ve yalıtım amacıyla çeşitli malzemeler kulla-
nılmakta. Ancak etrafımızdaki malzemelerin ses yalıtı-
mında ne ölçüde işe yarayabileceğini bilmiyoruz. 

Çalışmam: Etrafımdaki çeşitli malzemelerin ses ge-
çirgenliğini test etmek için pilastik kutuların içine yerleş-
tirdim ve ses çıkaran bir cihazı içlerine koyarak dışarı ne 
kadar ses çıktığını dinledim. 

Amaç: Etrafımdan rastgele seçtiğim malzemelerin 
sesi ne kadar soğurduğunu incelemek.

Özellikler: Çalışmada aynı ses şiddetinin kullanıldı-
ğını garantilemek için tek bir ses kaynağı kullandım,

Yankı oluşturma ihtimaline karşı tüm kapları aynı 
malzemeden (plastik) seçtim.

SONUÇ: En iyi ses soğurulmasının kumaşta olduğu 
gözlemledi, günlük hayattaki yalıtım malzemelerinin içe-
riği ile bu sonucun benzerlik gösterdiği fark edildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

SİGARAYA SON

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

YAĞMUR HASADI

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
irem GelDi

Hazırlayan Öğrenciler
yareN SamaSt  SevCaN ÇaPraz

Bu araştırmanın amacı sigara kullanmış olan ebe-
veynlerin sigara ile ilgili bilinç durumlarını tespit etmektir. 
Kullanılan yöntem: Araştırma da mülakat yöntemi kulla-
nılarak bilgi toplanmış, literatür araştırması ile elde edi-
len bulgular karşılaştırılmıştır. Özellikler: Mülakatta isim 
kullanılmayacağı, herhangi bir şahsi bilginin paylaşılma-
yacağı bilgisi verilerek mülakat yapılan kişinin içten ve 
sağlıklı bilgi vermesi sağlanmaya çalışılmıştır. Mülakat 
yapılan kişiler ise araştırmacının yaşadığı köyde konak-
ladığı mahalledeki sigara kullanan kişilerden rastgele 
seçilmiştir. Önceden hazırlanmış olan sorulara verilen 
cevaplar araştırmacı tarafından not edilmiş, daha sonra 
cevaplar temize geçilerek, incelenip analiz edilmiştir.

SONUÇ: 1.Sigaranın zararlı olduğuna inanan ebe-
veynlerin tamamında sigaraya bağlı sağlık problemleri 
mevcut,

2.En yaygın yaşanan sağlık problemi nefes darlığı 
ve öksürük,

3.Sigaraya başlamada en etkili faktör arkadaş çev-
resi,

4.Sigara içiliyor olması aile içinde sorun yaşanması-
na neden olmakta,

5.Televizyon yayınları sigara konusunda bilinçlendir-
mede etkili.

Yağmuru topla, sular kesilince stres yapma.
Problem: yağmur suyu çoğu zaman atık su olarak 

görülür ve tuzlu suya karıştırılmak üzere şehir alt ya-
pılarından denizlere gönderilir. Kısıtlı su varlıklarının 
korunması için yağmur sularını toplamak geçmişten gü-
nümüze kullanılan yaygın bir yöntemdir. Günlük hayatı-
mızda yaptığımız basit düzenlemelerle su varlıklarının 
korunmasına katkıda bulunurken, su ihtiyacımızı da kar-
şılayabilir miyiz? Çözüm: yağmur yağdığında yağmur 
sularını toplayan bir düzeneğimiz var zaten. Evlerimizin 
çatı akarları. Bu akarları su varillerine bağlarsak bu va-
rillerden bir musluk yardımıyla su akıtabiliriz.

Amaç: suların kesilmesi maalesef kaçınılmaz bir 
problem ve oldukça can sıkıcı anlar yaşatıyor. Bu soru-
nun önüne geçmek için yağmur sularını değerlendirebi-
leceğimiz bir düzenek kurulabilir mi?

SONUÇ: Çatıya kurduğumuz boru sistemini depo 
kutulara bağladık. Çatıya su dökünce akarlarla kutular-
da toplandı. Kutulardan da musluk yardımıyla kullanı-
labilir.



128

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

BİTKİLER KOLA SEVER Mİ?

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

HÜCRE BULMACASI

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
 Hülya GelDi

Hazırlayan Öğrenciler
emiNe yeŞiltaŞ

PROBLEM: Kola adlı hiçbir faydası yokken zararla-
rı saymakla bitiremeyeceğimiz bu içeceğin bütçeye ve 
sağlığa verdiği zarar çok. Yine de insanlar zararlı diğer 
birçok alışkanlık gibi bu alışkanlığında da anlık zevkine 
düşkün, sağlık üzerine düşünmekten hoşlanmıyor. Aca-
ba bitkiler için de zararlı bir içecek mi yoksa gübre etkisi 
mi yaratır diye merak ettim. Amaç: Kolanın bitkiler üze-
rindeki etkisini gözlemlemek. 

YAPILAN ÇALIŞMA: Özdeş üç bitkiden bir tanesini 
normal koşullarda yetiştirirken diğerlerinden birine ma-
den suyu ötekine de kola kullandım. Özdeş ortamda ba-
kımlarını sürdürdüm. Zaman içinde gözlem yaparken, 
sonunda karşılaştırma yaptım.

DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR: Aynı cins üç bitki-
yi eşit özelliklerde farklı saksılarda 3 hafta yetiştirdim. 
Böylece ortam ve bakım açısından bitkilerin hayatta ol-
duğu, sağlıklı olduğu ve bakıcısını sevdiğini ispatladım. 
Çalışma sonunda kıyaslama yapmak açısından yaprak 
sayılarını not ettim ve bitkilerin resimlerini çektim.

SONUÇ: Bitkiler için en iyi sulama suyunun su ol-
duğu gözlemlendi. Mineralce zengin maden suyunun 
ise bitkinin gelişimini olumsuz etkilediği ancak bitkiyi öl-
dürmediği de tespit edildi.  Kola ise bitkiyi kısa sürede 
olumsuz etkiledi ve öldürdü.

Organelleri yakalım (!)
Problem: Bu yıl hücreyle tanıştık hatta içinde birçok 

organel olduğunu öğrendik. Başlangıçta çok eğlenceliy-
di ama zamanla isimleri ve şekilleri karıştırdığımızı hatta 
unuttuğumuzu fark ettik. Organelleri öğrenirken eğlen-
meyi sağlamak mümkün mü dedik?

Çözüm: Organellerin üzerine ampul yerleştirip basit 
elektrik devresi kurdum. Eğer doğru eşleştirirsen orga-
nelin ampulü yanar. Doğru bildiğin için mutlu olursun 
ama bilemediysen tahmin etmeye devam. 

Amaç: Hücre organellerinin isimleri ile doğru ilişki-
lendirilmesini oyun halinde eğlenceli hale getirmek, öğ-
renmeyi kolaylaştırmak.

SONUÇ: Bulmaca basit bir elektrik devresi üzerine 
kurulu. Devrenin pil, ampul bağlantısı tamam ama dev-
re açık, bu nedenle ampul yanmıyor. Bir parça iletken 
ile bu açık devreyi doğru tamamlarsan ampul yanıyor. 
Bunun için organel resmi ile ismini doğru eşleştirmen 
yeterli.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

SÜPÜRGE ARABA

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

EROZYONU GÖZLEMLEYELİM

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
POlat Sürül

Hazırlayan Öğrenciler
ilveNur GüveN

OYNARKEN SÜPÜR
PROBLEM: Annemle temizlik yapıyorduk. Annem 

yerleri süpürüyordu. Süpürgeyi kumandalı arabaya 
taksak yerleri süpürürdüm, tekerlekleri var ne de olsa 
dedim. Oyuncak şarjlı arabalara elektrikli süpürge özel-
liği kazanabilir mi? Bu proje ile yarışmaya katıldığımız 
için meslek lisesinden yapım aşamasında yardım aldık. 
Çalışmamızda önce arabayı söktük, sonra içini boşaltıp 
içindeki elektrik devresini farklı bir yere taşıdık. Araba-
nın arkasını delip oraya süpürge ağzını yerleştirdik, ona 
boru ile fan ekledik. Fanı çalıştırmak için mevcut elektrik 
devresine bağladık böylece araba çalışırken aynı za-
manda süpürge de çalışmış oldu. 

Amaç: Çocuğun hem oyun oynayıp eğlenmesi eğle-
nirken de evi süpürüp faydalı olmasını sağlamak

Özellikler: Tasarımımızda özellikle oyuncak araba-
mızın oyun özelliğini kaybetmeden elektrikli süpürge 
özelliği kazanmasını sağlamayı esas aldık.

SONUÇ: Kullandığımız oyuncak arabanın pili 7 volt-
tu. Arabayı tek başına hareket ettirebilirken süpürge 
özelliği eklenince çalışma performansı düştü. Şu anda 9 
voltluk pil bağlı ama yine de yeterli değil. Kullanılan dev-
re güçlendirilip gerilim artırılmalı ve araba güçlendirilme-
li ya da farlar devreden çıkarılıp pil tüketimi azaltılmalı.

Erozyona dur de, Ülkemiz erimesin
Problem: Ülkemizin en ciddi sorunlarından bir tanesi 

de erozyonla büyük oranda toprak kaybedilmesidir. Bu 
nedenle erozyona dikkat çekmek ve erozyonu önleme 
adına farkındalık oluşturulabilir mi? 

Amaç: Erozyona neden etmenler ve korunma yolları 
konusunda farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

Deneyin yapılışı: Üç farklı kap içerisine aynı cins 
toprak koyarak bir tanesini talaş ile diğerini bitki örtüsü 
ile kapladık. Bir kaptaki toprağı da çıplak bıraktık. Rüz-
gar erozyonu için saç kurutma makinesi, su erozyonu 
için de sulama yaptık. Kaybedilen toprağı gözlemledik.

SONUÇ: En az toprak kaybı bitki örtüsü olan kutuda, 
en fazla erozyon çıplak toprakta gerçekleşti.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

BUGÜN HAVA NASIL?

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

GÜNEŞ FIRINI

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
 emre iNCe  ÖzCaN PeHlevaN

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet SamaSt

Dışarı çıkmadan rüzgarı tespit et
Problem: Günlük hava tahminini meteorolojiden ta-

kip etmemişsek yaşadığımız mevkideki hava durumunu 
takip edebilir miyiz?

Çözüm: Rüzgardan hemen etkilenebilecek dönen 
bir düzeneği bahçede açık alana yerleştirerek rüzgarın 
yönü ve şiddetini gözlemledik. 

Amaç: Basit malzemelerle günlük hava gözlemi de-
neyimi kazandıracak bir model tasarlamak.

SONUÇ: Seçtiğimiz plastik bardaklar çok inceydi bu 
nedenle en ufak rüzgarda dahi hareket etti. Dönme hızı-
na bakarak rüzgarın şiddetini gözlemleyebildik.

Güneşi israf etme
Problem: yenlenebilir enerji kaynaklarından olan son 

derece kıymetli güneş enerjisi kullanımı konusunda ye-
terince bilinçli değiliz!

Amaç:  ucuz ve basit olan güneş fırını yaparak yeni-
lenebilir enerji kaynağı güneş enerjisi konusunda farkın-
dalık sağlamak.

SONUÇ: Yangın çıkarma riski olmayan güneş ocağı 
rüzgarlı havalarda da kullanılabiliyor ve tüp gibi çevre-
deki oksijeni tüketmiyor. Solar ocaklar diğer yemek pi-
şirme araçlarına göre genelde ucuzdur ve basit bir tek-
noloji ile üretilir. Yakıt olarak güneş enerjisini kullandığı 
için benzin, gaz, kömür, elektrik veya odun benzeri ya-
kıtların kullanılması gerekmemektedir. Çevre dostudur, 
daha ne olsun.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

ELEMENT SAATİ

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

REOSTALI ANAHTAR

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla GelDi

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet ali GüveN

Doğru eşleştir saati sevindir
Problem: Fen bilimleri dersinde elementler ve sem-

bollerini öğrendik. Öğretmenimiz 7.sınıf sınavlarında 
sorulmakla birlikte bu sembollerin dünyanın orta dili ol-
duğunu ve 8.sınıfta bileşil yazmayı ve okumayı öğrenir-
ken bu sembolleri hatırlıyor olmamız gerektiğini söyledi. 
Fakat arkadaşlar sembolleri ezberlememekte ısrar edi-
yorlardı. Ben ezberlemiştim ama zaman zaman unutu-
yordum. Sembollerin adlarıyla ilişkilendirilmesini zevkli 
hale getirmek gerekiyordu. 

Çözüm: Elementler ve sembollerini basit elektrik 
devresi ile birbirine bağladım, bir de saatin ortasına 
ampul yerleştirdim. Saatin akrep ve yelkovanını temsil 
eden uçları açık bıraktım. Element ve sembolü doğru 
eşleştirilirse devre tamamlandığı için saatteki ampul ya-
nıyor. 

Amaç: Elementler ile sembollerini ezberlemeyi kolay 
ve eğlenceli hale getiren bir oyun tasarlamak.

SONUÇ: Devreleri her bir element ve sembolü için 
ayrı ayrı kuruldum. Eşleştirme doğru olunca saat orta-
sındaki ampul yanıyor ve element sembollerini ezberle-
mek, üzerinde çalışmak eğlenceli hale geliyor. defalarca 
deneyebilirsin.

Işık şiddetini kendin çeç
Amaç: Evimizde lambaları yakınca hep aynı ışık şid-

detinde yanıyor. Bazen ışığa karşı hassas oluyoruz cılız 
yansın, bazen de daha parlak yansın istiyoruz. Bazen 
de gece lambası olsa iyi olurdu diyoruz. Direnç telleri 
kullanarak ampule giden akımı azaltıp arttırarak tüm bu 
isteklerimizi tek bir ampulde gerçekleştirebilmek.

Problem: Direnç reosta gibi bir araçla artırılıp azal-
tıldığında ampule giden elektrik azaltılıp artırılarak am-
pulün parlaklığı değiştirilebiliyor. Bunu geçen yıl fen 
dersinde gözlemlemiştik. Benzer uygulama anahtar içe-
risinde olursa evimizdeki lambamızın parlaklığını basit-
çe değiştirebilir miyiz?

Çözüm: odanın elektrik devresini temsilen basit bir 
elektrik devresi kurdum. 

Anahtar ve direnç bir arada olması için anahtardaki 
açık ucu yüksek direnç düşük direnç ayarı olacak şekil-
de dönebilen bir yuvarlak yaptım.

Direnç olarak da uzun bir iletken tel gerekliydi, bu-
nun için metal yayları birbirine ekledim.

SONUÇ: yuvarlak bir kapağa monte ettiğim anahtar 
iletkenini yay üzerince kaydırınca değişen dirençle bir-
likte, ampule giden akım değiştiği için parlaklık değişti.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

ÇİFT ANAHTARLI AMPÜL

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

IŞIKLI KALEM

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
mert kaÇaĞaN

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer CumHur

Hangi anahtarı kullansam
Problem: Evlerimizde farklı yerlerde anahtarlarla hep 

kakıp hem söndürebildiğimiz ampuller var.  Bu anahtar-
ların nasıl çalıştığını basitçe göstermek mümkün mü? 

Amaç: Çift anahtar kullanılarak arklı yerlerden kont-
rol edilen bir devrenin anahtar çalışma prensibini basit 
ve anlaşılır şekilde yapmak.

Yapılışı: basit elektrik devresinde anahtarlar arasın-
da çift kablo kullanarak devreyi hep kapalı tutmayı sağ-
ladım anahtarla yapılması gereken tek şey aynı iletkeni 
seçmek.

Anahtarı temsil için metal ataç kullandım.
SONUÇ: Bir anahtarla kapattığımız devreyi diğer 

anahtarla açabildim.

Elektrikler kesildi ödev yapamadım derdine son!
Problem: zaman zaman karanlıkta (sokak, hol, 

elektrik kesilince her yer karanlık oluyor) yazı yazmamız 
gerekiyor. Kendinden ışıklı bir kalem olursa kullanışlı 
olur mu, nasıl olur görmek istedim.

Çözüm basit. Herhangi bir kalemin içine ampul ka-
lemin ucuna gelecek şekilde anahtarı da olan basit bir 
elektrik devresi kurmak. 

Amaç: karanlık ortamlarda yazı yazabilmemizi sağ-
layacak ışıklı bir kalem yapmak.

Öneriler: pillerin bitip çöp oluşturma durumu söz ko-
nusu. Bunun önüne geçmek için güneş enerjisiyle ça-
lışan ve gündüz güneş enerjisini depolayıp karanlıkta 
kullanmak istediğimizde pili devreye sokacak bir sistem 
kurulması çevre için daha güzel bir sonuç verir. 

Kalemin tasarımı sık hale getirilebilir.
SONUÇ: kullanışlı ve yapımı kolay bir düzenek oldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

DETERJAN SULARININ BİTKİLERE ETKİSİ

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

LİMON PİLİ

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
Dilek fıNDık

Hazırlayan Öğrenciler
yaĞmur CumHur

Deterjan yemeyi kim sever ki (!)
Problem: annelerimiz evde temizlik yapınca deter-

janlı suları bahçeye ya da çimenlere döküyor. Bitkiler bu 
uygulamadan nasıl etkileniyor araştırmak istedim.

Deneyin yapılışı: bahçeden iki parça çimen koparıp 
kutulara diktim ve çimenlerden birini kotrol grubu olarak 
su ile diğerini deney grubu olarak deterjanlı su ile sula-
dım. Bitkilerim dışarda olduğu için her ikisi de zaman 
zaman yağmur suyu ile sulandı. Gelişimlerini zamanla 
gözlemleyip karşılaştırdım.

Deneyin güvenirliği: bitkilerimin uygulamaya başla-
madan önce sağlıklı olduklarından emin oldum. Bir ta-
nesinin renk tonu daha sarı idi onu kontrol grubu koyu 
yeşil renkli olanı deney grubu olarak belirledim. Böylece 
deney grubunun deterjan dışındaki herhangi bir faktör-
den etkilenmiş olasının önüne geçtim.

Amaç: Sıklıkla kullanıp doğaya karıştırdığımız de-
terjanlı suların bitkilere etkisini gözlemlemek ve çevreye 
karşı duyarlılık kazandırmak.

SONUÇ: deterjanlı su ile sulanan çimen kısa sürede 
solarak öldü. Normal su ile sulanan çimen büyüdü.  

Elektrikler kesilince limonlar devrede ? 
Problem: hayatımızın olmazsa olmazlarından olan 

elektrikler kesilince içimde elektrik üretme isteği oluşu-
yor. Ancak hep çok zor olduğunu düşünür denemezdim. 
Limon pili diye bir şey duyunca ben bunu yapabilir miyim 
dedim? 

Amaç: limon pili yapıp elektik enerjisi ile ışık elde 
etmek

Yapılışı: Alüminyum ve bakır metal parçaları limonun 
yüzeyine batırılarak mümkün olduğunca içerdeki sulu 
kütleye temas etmesi sağlanır. İki metal parça arasında 
biraz mesafe bırakılması gerekir. Bu iki metal parçası 
pilin iki kutbunu oluşturacaktır. Bir limon pili 0.9 Volt ci-
varında elektrik üretir. Bakır tarafı (+) kutbunu ve alü-
minyum tarafı ise (-) kutbunu oluşturur.

SONUÇ: Limonlara bağlı ampulüm ışık verdi.



134

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

 FENERİM

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

BESLENME PİRAMİDİ

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
kerem ÇaPraz 

Hazırlayan Öğrenciler
CeyDa kuŞ  elif ayDiN

Denizi olmayan fener
Problem: basit elektrik devresi kurmayı öğrendim 

ama ampul sürekli ışık veriyordu. deniz fenerleri nasıl 
ara ara ışık veriyor merak ettim.

Çözüm: basit elektrik devresi kurup bir karın üzerine 
yapıştırdım. Devremi bir motor üzerine yerleştirip mo-
toru fişe takarak döndürdük. Böylece ışık bir noktadan 
arada geçmiş oldu. Fener ışığını yönlendirmek için de 
fener binasını temsil eden karton bir silindir içine alıp bir 
delik açtım.

Amaç: Basit malzemelerle deniz feneri yapmak.
SONUÇ: Ampul anahtar ve pilden oluşan basit elekt-

rik devresini kenarında bir delik olan silindir içinde dön-
dürünce deliğin karşısından ışık ara ara geçiş yapmış 
oldu. Tıpkı deniz fenerlerindeki gibi.

Ne kadar yemelisin unutuyorsan
Problem: Beslenme alışkanlıklarımız hazır yiyecek-

ler arttıkça değişti ve doğal gıdaların içeriklerini öğren-
mekte zorlanıyoruz. Tabağımıza yemek koyarken sevdi-
ğimiz şeyleri daha fazla alıyoruz. Oysa sağlık açısından 
almamız gereken porsiyonlar bizim sevdiğimiz yiyecek-
leri kapsamıyor ya sınırlıyor olabilir. Beslenmemizde al-
mamız gereken porsiyonları somutlaştırabilir miyiz.

Çözüm: Beslenme piramidini kitaptaki iki boyutlu 
halinden üç boyutlu bir hale getirdik. Böylece görseller 
daha dikkat çekici ve akılda kalıcı oldu.

Amaç: Çocukların beslenme piramidini aklında tuta-
bilmesini sağlamayı kolaylaştırmak ve beslenme pirami-
di farkındalığı oluşturmak.

SONUÇ: Üç boyutlu olduğu için öğrenci/çocuk eline 
alıp dokunarak resimlerini ve basamaklarını istediği gibi 
inceleyebilir. İlgi çeken bir piramit ortaya çıktı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

AMPULÜN PARLAKLIĞI

DüzkÖy Çal OrtaOkulu DüzkÖy Çal OrtaOkulu

PARALEL SERİ

Danışman Öğretmen
EMİNE KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
emre CumHur 

Hazırlayan Öğrenciler
emre GelDi

Parlaklıkla oynuyorum
Problem: 5. Sınıftan itibaren ampul parlaklığının 

bağlı olduğu faktörleri parça parça öğrendik. 7. Sınıfta-
yım şimdi bana 5 ve 6.sınıf konuları çok basit geliyor. 
Parlaklığı etkileyen bildiğim tüm faktörleri bir arada gös-
terebilir miyim?

Çözüm: Bir levha üzerine tüm deneyleri yerleştirip 
parlaklığın gözlemlenebileceği açık uçlar bıraktım. dev-
renin yanına da hipotez, bağımlı değişken, bağımsız 
değişken ve sabit tutulan değişkenleri yazdım. Böylece 
tüm konular bir arada incelenebildi.

Amaç: Ampul parlaklığını etkileyen faktörleri deneyle 
gözlemlemek.

SONUÇ: Sonuç 1: Ampul parlaklığı devredeki ampul 
sayısı arttıkça azalır

Sonuç 2: Ampul parlaklığı iletkenin kalınlığı arttıkça 
artar.

Sonuç 3: Ampul parlaklığı iletkenin uzunluğu arttıkça 
azalır.

Sonuç 4: Ampul parlaklığı iletkenin cinsi değişince 
değişir. İyi bir iletkense ampul daha parlak yanar. Bakır, 
Nikel-Krom telden daha iyi bir iletkendir.

Sonuç 5: Ampul parlaklığı devredeki pil sayısı art-
tıkça artar.

Hangisi daha parlak?
Problem: Paralel seri bağlı diğer tüm şartları aynı 

olan iki devreden hangisi de parlaklık daha fazladır, par-
laklıkları devrelerle gözlemlenebilir mi?

Çözüm: 3 özdeş ampul iki farklı devreden birinde 
seri diğerinde paralel bağlanır ve parlaklıkları gözlem-
lenir.

Amaç: ampullerin seri ve paralel bağlandığında ki 
parlaklıklarını gözlemlemek

Özellikler: ampüllerin dirençleri parlaklığı etkileyece-
ği için özdeş ampuller seçildi

Güç kaynağı parlaklığı etkileyeceği için her iki devre 
içinde özdeş gerilimli kullanılmamış pil tercih edildi.

SONUÇ: Paralel devrede toplam direnç düştü ve pil-
lere daha fazla akım gitti. Bunu ampul parlaklıklarından 
anlayabiliriz. Paralel bağlı ampuller daha parlak yandı.
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düzköy çAyıRbAğı oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

STRAFOR KESİCİ

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

ANKASTRE ÜTÜ MASASI

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
abDulkaDir kÖr 8/b 

Hazırlayan Öğrenciler
atakaN ÖkSüz 7/b

Straforu keserken daha kolay çalışa bilmek ve daha 
temiz bir şekilde çalışmalarımızı yapmak için Projemi-
ze tahta parçalarını dikiş makinesi şeklinde yapıştırarak 
başladık daha sonra üst kısımdan ve tam altından bir 
delik açarak bu kısımdan rezistans telini geçirdik telin bir 
uçunu güç kaynağımızın artı diğer uçuna da eksi tarafını 
bağladık. Bu sayede teli ısıtarak straforumuzu temiz bir 
şekilde kesmeyi başardık. Güç kaynağıyla ile rezistans 
telinin arasında açma kapama düğmesini yerleştirerek 
projemizi tamamladık.

Projemizin amacı ütü masasını ortadan kaldırarak 
hem yerden tasarruf etmek aynı zamanda daha güzel 
bir görünüme sahip olmak için projemize başladık. Ütü 
masasını daha kullanışlı bir şekle getirmek gereksiz yer 
kaplamasını önlemek için ütü masamızı duvara gömme 
olarak yapmaya karar verdik ilk önce masamızın gire-
ceği bölümü yaparak başladık. Daha sonra duvara girip 
çıkmasını sağlayacak olan elektrik motorunu takarak 
bunu iki yönlü anahtarımıza bağladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

TEMİZ MASA

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

GEL-GİT ÇÖP

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
barıŞ ÖkSüz 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
beyza karal 7/b

Projemiz masaların üzerinin kendi kendine temiz-
lenmesini sağlayan bir siste yaparak bu sorunu orta-
dan kaldırmak. Projemize masanızı yaprak başlıyoruz 
masamızı iki kısım olarak tasarladık 1. Kısım üzerinde 
çalışmaların yapıla bileceği kısım bu kışı masamızın 
kendini otomatik olarak temizleyeceği kısmını da oluş-
turmakta 2.kısım ise bizi hareket mekanizmasının ve 
diğer devre elemanlarının bulunduğu kasımını oluştur-
maktadır. Oluşturduğumuz sistemin kenarlarındaki boş-
luklara ise öğrencinin kullandığı araç gereçleri koyması 
için yaptığımız bölmeler bulunmaktadır.

Projemiz çöpün ihtiyacımız olduğunda ileri çıkarak 
işimiz kolaylaştırası ve daha temiz ve hijyenik olarak 
çöplerimizi atabilmemizi sağlamak. Projemize istediği-
miz zaman çöpün dolabımızdan ileri doğru çıkarmak için 
ilk önce mukavvadan dolabımızı yaptık daha sonra çöp 
kutumuzun içeri dışarı hareket etmesini sağlayan meka-
nizmayı dolabımıza yerleştirdik bunu kontrol etmek için 
iki yönlü anahtar kullandık. Hazırladığımız proje iki adet 
kalem pil ile çalışmakta.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

NKÖS (NEODYUM KAZA ÖNLEME SİSTEMİ)

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

ENGEL YOK

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
CaNer OCak 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
CaNSel kÖrOĞlu 7/b

Çarpışmayan araba projesi ile trafik kazalarında 
önemli ölçüde azalma olacağı düşünülmektedir. Pro-
jemizde mıknatısların aynı kutupları birbirini iter dü-
şüncesi ile hayata geçirilmiştir. Günümüzde kullanılan 
otomobillerin tampon kısımlarının mıknatıs ile yapılması 
kazalarda yaşanan can kaybını azaltacağı düşünülmek-
teyiz. 

Projemizin amacı görme engelli insanların önlerinde 
ki cisimlerin yerini daha kolay anlamalarını sağlamak 
bunun için kullanılan değneklerin yerine daha kolay ta-
şına bilen daha kullanışlı bir araç yapmak.. Projemizde 
Arduino uno mikroişlemciyikullanıyoruz .Arduino bizim 
beynimiz olacak ona yazdığımız komutları çalıştırıp pro-
jemizi yönetecek olan kısım, ultrasonik mesafe  sensörü 
bizim önümüzde cismi algılayıp Arduino uno mikroiş-
lemciye bilgi gönderecek birimimiz ultrasonik mesafe  
sensörünün çalışma prensibi şu şekilde gönderdiği ult-
rasonik ses dalgalarının karşıdaki cisme çarparak geri 
dönmesindeki zamanı ölçerek mesafeyi hesaplamak. 
Buzzer(hoparlör) ise çıktı birimimiz bizim cismin uzak-
lığını anlamamız için bize uyarı veren birim. Çalışma 
döngüsü kısaca şu şekilde Arduino uno mikroişlemciye 
yüklediğimiz yazılım sayesinde mesafeyi sensor yardı-
mıyla ölçüp Buzzer(hoparlör) dan bize uyarı sesi verme-
si şeklide olmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

AÇILIN FATİH GELİYOR

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

BİLGİ AYDINLATIR

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla fiDaN karal 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
elaNur barOtCu   8/a 
tuĞba kÖr              8/a

Projemizin amacı sınıfımızda kullanılan akıllı tahta-
ları elle değil dersi bölmeden öğretmenin uzaktan ku-
manda ile açması bu sayede zamandan kazanmak ve 
dersin akışını bozmamak. Projeye başlarken üzerinde 
çalışmamız daha kolay olması daha fazla deneme yapa 
bileceğimiz için mukavva kullandık bu  bizim zamandan 
ve paradan tasarruf etmemizi sağladı.

Projemiz üç ana kısımdan oluşmakta
1. Kısım: Projenin en önemli kısmı olmaktadır akıllı 

tahtanın hareket mekanizması bu kısımı oluşturmakta 
bu hareketi sağlamak için eski cd sürücüsü kullandık.

2. Kısım: Uzaktan kumanda alıcısının olduğu kısmı 
akılla tahtayı hareket ettiren motora bağladık

3. Kısım: Tahtamızı kontrol eden uzaktan kumanda 
oluşturmaktadır 

Projenin amacı atık kağıtları kullanarak avize ve 
gece lambası yaparak geri dönüşüm sağlamak. Bunun i 
çin teknoloji tasarım dersinde öğrendiğimiz modüler or-
gamiden faydalanarak yaptığımız yıldızlardın led şeritle-
rimizi yerleştirerek projemizi hazır hale getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

PRATİK MAKAS

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

HİRDOLİK KOL

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
emiNe kÖr 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
eray erayDıN 7/b

Projemizin amacı kullanılan makasların kullanımını 
daha iyi hale getirmek bunu da makasımızın kendi ken-
dine hareket etmesini sağlamak.Projeye başlarken ilk 
önce dişlilerimizi çevirecek elektrik motorumuzu yerleş-
tiriyoruz daha sonra çarktan elde ettiğimiz dairesel hare-
keti bakır telimiz vasıtasıyla dikey harekete çeviriyoruz. 
Bunu dişliye açtığımız deliğe bakır telimizi yerleştirerek 
sağladık. Bakır telimizin diğer ucunu makasımızın üst 
kısmına bağladık diğer kısmını motorumuzun da bulun-
duğu gövdeye sabitledik. Hazırladığımız sisteme 9v pil 
ile güç verdik.

Pascal ilkesinden yararlanılarak; Projemizi yapa-
cağız 1- 50 cm x 17,5 cm boyutlarındaki kartonlardan 
robot kol şeklibde kesip her birine plastik enjektörleri 
yerleştirebileceğimiz büyüklükte delikler açtık.Silikon 
kullanarak kartonları yapıştırdık.Plastik enjektörleri sili-
kon ile yapıştırdık.Enjektörleri uç kısımlarından plastik 
hortum ile birleştirtik.Enjektörlerin pistonlarını çıkaralım 
ve içlerini yarıya kadar su ile doldurduk..Artık düzene-
ğimiz çalışmaya hazır.enjektörün piston üzerine uygu-
lanan basınç 2. enjektörün pistonuna aynı büyüklükte 
iletilir. Bu sistem sıvıların basıncı iletmesinden yararla-
narak cisimleri hareket ettiren bir kuvvet ortaya çıkarır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

TASRRUFLU SINIF

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

LÜTFEN BEKLE

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
kübra Nur karal 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
melek melekiS 7/a

Projemizin amacı okulumuz ve evlerimizde kullanı-
lan ışıkların gerektikleri zaman ışığın durumuna göre or-
tam aydınlatmasını sağlamak. Projeye başlarken önce, 
kullanacağımız  Arduino uno mikroişlemciyi tanıyalım 
arduino bizim beynimiz olacak ona yazdığımız komut-
ları çalıştırıp projemizi yönetecek olan kısım, LDR ışık  
sensörü bizim ortamın aydınlığını algılayıp Arduino uno 
mikroişlemciye bilgi gönderecek birimimiz. LED  ise çıktı 
birimimiz bizim aydınlatmamızı oluşturmakta.

Çalışma döngüsü şu şekilde Arduino uno mikroiş-
lemciye yüklediğimiz yazılım sayesinde LDR ışık  sen-
sörü yardımıyla orta aydınlığını ölçüp  LED’imizin yanıp 
yanmamasına karar vermesi şeklinde olmaktadır.

Projemiz yayaların  kırmızı ışık yandığında yola çıkıl-
malarını engelleyerek onların can güvenliğini sağlamak 
.Bunun için açılıp kapanan bir bariyer yaptık. Projeye 
başlarken ilk önce yolumuzu ve etrafındaki evleri yapa-
rak başladık. Bariyer sistemimiz için iki adet elektrik mo-
toru kullandık bunlar bariyer karşılıklı iki tarafa açılcak 
şekilde yaya geçidine yerleştirdik.Araçlar için kırmızı 
ışık yandığında bariyerimiz otomatik açılarak yayaların 
geçmesine izin verilirken araçlar için yeşil yandığında 
bariyer kapanmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

DİKKAR !!!! ÇOCUK

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

AYNALI DOLAP

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
NiSaNur kÖrOĞlu 8/a
kübra kÖrOĞlu 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuz HaSaN kÖr    8/b

Projemizin amacı kullan elektrik prizlerinin çocuklar 
yaklaştığı zaman otomatik olarak kapanmalarını sağla-
mak. Projeye başlarken ilk önce mukavvadan elektrik 
prizinin bulunacağı kısmın maketini yapıyoruz daha 
sonra prizin önünü kapatacak olan kısmı yapmak için 
2CM*15CM*10CM boyutunda iki kısımdan oluşan ha-
reketli kapağın olduğu kısımları prizin iki yanına yapıştı-
rıyoruz. Prize yaklaşan birini fark etmek için zemine bir 
anahtar yerleştiriyoruz prize yaklaşmak için bu anahtara 
basıldığı zaman pirimizin önünde bulunan kapıları he-
men kapanmakta. Hazırladığımız sistem 9v pil ile ça-
lışmaktadır.

Projemizin amacı küçük banyolardaki dolap ve ay-
nayı birleştirerek daha kullanışlı hale getirmektir. pro-
jemize kolilerden dolap yaparak başlıyoruz daha sonra 
hazırladığımız dolabın içine girecek ve rahat bir şekilde 
döne bilen daha küçük bir dolap yapıyoruz. daha sonra 
hazırladığımız küçük  dolabın arkasına aynamızı ekle-
yerek büyük dolabın içine yerleştiriyoruz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

ASANSÖR ASKI

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

AYARLANA BİLİR RAF

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
yeter ÖkSüz  7/b
beyza karal  7/b

Hazırlayan Öğrenciler
yaSemiN ÖkSüz 7/a

Projemiz kullandığımız askıları yukarı aşağı hareket 
ettirerek okul öncesi sınıfında ve evlerimizdeki askılara 
çocukların yetişeme sorunu ortadan kaldırmak. Projeye 
başlarken üzerinde çalışmamız daha kolay olması daha 
fazla deneme yapa bileceğimiz için mukavva kullandık 
bu bizim zamandan ve paradan tasarruf etmemizi sağ-
ladı.

Projemize askının maketini yaparak başladık bunu 
yaparken mukavvayı, fon kartonuyla kapladık Daha 
sonra yukarı aşağı hareket eden askımızı taktık bu as-
kıyı da hareket mekanizmamıza bağlayarak sistemimizi 
oluşturduk elektrik motoruna bağladık motoru kontrol 
etmek için iki yönlü hareketini sağlamak için on-off-on 
anahtar kullandık.

Projenin amacı engellilerin dolaptaki raflara ulaşma-
daki zorluklarını ortadan kaldırıp daha kolay ulaşabilme-
lerini sağlamak. Proje engelli arkadaşlarımızın raflara 
daha rahat erişebilmesi için rafların yukarı aşağı hare-
ket ettirilesi şeklinde çalışmaktadır.ilk önce Mukavvadan 
dolabımızı ve rafımızı yaptık daha sonra dolabımıza 
hareket mekanizmamızı yerleştirdik ve bunu On-off-on 
düğmemize bağladık ve rafımızı da dolaba yerleştirerek 
projemizi bitirdik.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

ÇIK DIŞARI OYNAYALIM

DüzkÖy ÇayırbaĞı OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP Naz berber 7/a

Projemizin amacı okulumuz da yağmur yağdığı 
zaman açılan bir çatı yapak bu çatı sadece yağmurlu 
havalarda açılarak yağmurdan korunmamızın, güneş-
li havalarda ise kapanarak güneşten faydalanmamızı 
sağlaması.

Projemize ne okulumuz maketini yaparak başladık 
bunu yaparken bulduğumuz bir koliyi, fon kartonuyla 
kapladık bu bizim tasarruflu çalışmamızı ve zamdan 
tasarruf etmemizi sağladı. Daha sonra açılıp kapanan 
çatımızı yapaya başladık ilk önce çatımızın girip çıkaca-
ğı bölümü için yapılan maketin tam ortasına 1 cm geniş-
liğinde 20 cm uzunluğunda deldik daha sonra buradan 
çıkacak olan parçayı elektrik motoruna bağladık motoru 
kontrol etmek için iki yönlü hareketini sağlamak için on-
off-on anahtar kullandık.
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düzköy doğAnkAyA oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSHAK ÖZTÜRK

DİKKAT ÖLÇER

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

AKILLI ŞİRİNGA

Danışman Öğretmen
NERMİN AKYÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
HüSNiye eDa kara 6-C

Hazırlayan Öğrenciler
Şeyma yılDırım ŞemSi SavatyaPaN
SemiHa DaĞaŞaN Sefa OfluOĞlu

Tahta ayaklar arasına bakır boru biçimsiz şekilde 
yerleştirilir. Kablonun bir ucu yüzüğe bir ucu da bakır 
boruya temas edecek şekilde bağlanır. Bakır borudan 
gelen ucu ledin bir ucuna ledin diğer ucu da Yüzüğe 
bağlanır.

yüzük ile bakırborunun bir tarafından diğer tarafına 
yüzüğü led yanmadan geçirmek yani anahtarı aktif hale 
getirmeden devreyi tamamlamak  gerekiyor yüzük bakır 
boruya temas edince sistem aktif hale geçiyor ve led 
yanıyor.Bu işlemi dikkati iyi olanlar tamamlayabiliyor

Akıllı şiringa damar gösterme özelliğiyle hemşirelere 
rahat kullanım sağlar .küçük çocukların şiringadan kork-
maması için küçük boyutlarda olup üzerlerinde çizgi filim 
kahramanlarıyla ilgi çekici olmasıyla itici gelmemektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SULTAN KARACA

BESİN PİRAMİDİ

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

ATIK PİLLERİN DOĞAYA ETKİSİ 

Danışman Öğretmen
SULTAN KARACA

Hazırlayan Öğrenciler
OzaN ŞaHiN

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet Demir

Amaç: Besin piramidinin hangi basamağında hangi 
besinlerin yer aldığını örnekleriyle birlikte göstermek

Özet:Mukavvadan bir besin piramidi modeli oluştu-
ruldu. Oluşturulan piramit dört kata bölündü.. Pirami-
din dış yüzeyi ve her katı farklı renkte fon kartonuyla 
kaplandı. Piramidin katlarının sağ ve sol taraflarına o 
basamaktaki besinler ve örnekleri yazıldı. Kesilen farklı 
besinlerin resimleri ait oldukları alanlara yapıştırıldı.

Amaç: Atık pillerin bir bitkinin gelişimine etkisini göz-
lemlemek.

Özet: Atık piller çekiçle ezildi. Ezilen piller bir saksı 
bitkisinin toprağına gömüldü. 

Bitki ışık alan ve uygun sıcaklıktaki bir ortama yer-
leştirildi. Bitki düzenli aralıklarla sulandı. Düzenli aralık-
larla bitkinin fotoğrafı çekildi.

Bitkinin yaşaması için gerekli olan; ışık su ve sıcaklık 
olmasına rağmen pillerin etkisiyle bitki kurudu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SULTAN KARACA

IŞIKLI ÇİZİM MASASI

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

AKILLI OTOPARK

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
PeliN Civelek

Hazırlayan Öğrenciler
mert Surul

Amaç: Çizgisiz kâğıda kolay yazı yazabilmek, şekil 
ve grafik çizebilmek

Özet: Tahta kullanılarak sandık şeklinde bir kutu 
oluşturuldu. Kutunun kapağı camdan yapıldı. İçine kır-
mızı ve beyaz ışıklar yerleştirildi. Kutunun içinde aşağı 
yukarı hareket eden cam yerleştirildi. Kutunun tabanı 
alüminyum folyo ile kaplandı. Kapaktaki cam kırmızı 
kalemle dikey içteki camın üzerine konan asetat kağıdı 
siyah kalemle yatay çizildi.

Camın üzerine çizgisiz kâğıt konuldu. Kırmızı ışık 
yandığında siyah çizgiler gözükür, kırmızı çizgiler giz-
lenmiş olur ve kâğıt çizgili görülür. Beyaz ışık altında 
siyah ve kırmızıçizgiler görülür ve kareli görülür. İçteki 
cam aşağı yukarı hareket ettirilerek satır aralığı değiş-
tirilebilir

Amaç: Projemizin amacı otoparklardaki hatalı park-
ları önlemek ve otopark girişinde otoparkımızda ne ka-
dar boş yer kaldığını görmemizi sağlamaktır.

Özet: Ağırlık sensörü sensörü arabaların otoparka 
girişini ve çıkışını anlamamızı sağlayıp Arduino uno 
mikroişlemciye bilgi gönderecek birimimiz. servo motor 
ise çıktı birimimiz bizim otoparkın kapısının açılmasını 
kontrol edecek birim.

 Çalışma döngüsü şu şekilde Arduino uno mikroiş-
lemciye yüklediğimiz yazılım sayesinde Ağırlık sensörü 
yardımıyla araçları algılayıp servo motor sayesinde ka-
pımızın açılmasını sağlamaktadır.Kullandığımız yazı-
lım sayesinde 10 araçlık yer olan otoparkımızda park 
sorunu yaşanmasını önlemek için otoparkta yer olup 
olamadığını anlamamız için 7 segment ekranımız bize 
otoparkta boş park yerlerini göstermekte eğer otoparkı-
mızda boş park yeri kalmadı ise kapımız açılmamakta-
dır bu sayede hatalı barkların önüne geçilmektedir
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

ENGELDEN KAÇAN ROBOT

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

YILDIZLAR PARMAKLARIMIZDA 

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
aytekiN ayDiN

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS ayDiN

Amaç: Engel gördüğü zaman yönünü değiştirerek 
farklı yöne doğru hareket etmesi sağlamak ve robotik 
teknolojilere giriş yapmak. 

Özet: Projemiz kısaca engel gördüğü zaman yönünü 
değiştirerek robotumuzun engelden kaçması şeklinde-
dir.   Çalışma döngüsü şu şekilde Arduino uno mikroiş-
lemciye yüklediğimiz yazılım sayesinde Ultrasonik me-
safe sensörü yardımıyla araçları algılayıp işlemcimize 
bilgi göndermektedir. Kullandığımız yazılım 30 cm den 
yakın cisim algılandığı zaman robotumuzu tekerler yar-
dımı ile döndürmektedir bunun için sağ tekerleri ileri sol 
tekerleri ise geriye döndürerek sağlamaktadır.

Amaç:büyük ayı küçük ayı ve kutup yıldızını içeren 
bir çalışma yaparak takım yıldızlarının daha kolay anla-
şılabilmesini sağlamak.  

Özet: Projemiz yıldız takım adalarının daha kolay 
anlaşılabilirliğini sağlamak için büyük ayı, küçük ayı ve 
kutup yıldızından oluşan bir sistem yapmak bunun için 
her bir yıldız takım adamızı ve kutup yıldızımız ayrı bir 
anahtara bağladık ve siyah fon kartonu ile kapladığımız 
mukavvamıza yıldız takım adalarını ve kutup yıldızını 
göstermek için  LED lerimizi döşedik ve her birini ayrı bir 
anahtara bağladık ve projemizi sonlandırdık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

SİHİRLİ SAKSI

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

IŞIKLI ÇANTA 

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
SeDaNur GüNer

Hazırlayan Öğrenciler
DuyGu Civelek

Amaç:Otomatik sensör yardımıyla; evdeki, işyerin-
deki çiçeklerimizin kendi kendini sulayabilmesini sağla-
mak.

Özet:Öncelikle, 0 ile 1023 arasında ölçüm yapabilen 
bir mikroişlemci yazılım yüklendi.Bu mikroişlemci, top-
raktaki nem miktarını okuyabilmektedir.Topraktaki nem 
seviyesi, belirlenen düzeyin altına düştüğünde; 220 volt-
luk su motoruna gereken sinyaller, mikroişlemci tarafın-
dan gönderilerek su motorunun çalışması sağlanmakta-
dır. Toprak istenilen nem miktarına ulaşınca da  sistem 
kendiliğinden role yardımıyla kapanmaktadır.  

Bu döngü,  topraktaki nem seviyesine bağlı olarak 
düzenli olarak birbirini izlemektedir.

Amaç: Projemizin amacı çantamızın içine yerleştire-
ceğimiz basit bir devre ile çantamızın içini aydınlatmak.

Özet: Projemiz için ilk önce LED şeridimizi, anahtar 
ve 9V pilden oluşan devremizi kurduk daha sonra bunu 
çantamıza yerleştirdik ve çantamızın aydınlanmasını 
sağladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

HALI YIKAMA 

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU

Danışman Öğretmen
TAYFUN KÖR

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP ŞaHiN

Hazırlayan Öğrenciler
alPer GüNer
Sefer Çakmak

Amaç: Halı yıkarken musluğu açıp kapatmak için de-
vamlı gidip gelmemizi engellemeye çalışmak ve halının 
üzerinde devamlı hortumu tutma gerekliliğin önlemeye 
çalışmak.

Özet: Projeye başlarken öncelikle fıskiyemize des-
tek olması ve fıskiyeyi ayakta tutması için boy hizamı-
za uygun bir adet tahta parçası aldık. Tahta parçasının 
altına başka bir tahta parçasını destek yaparak ayakta 
durmasını sağladık. İçinde açma kapama anahtarı olan 
fıskiyemizi tahta parçasına geçirdik.

Aletimiz şu şekilde çalışıyor. Fıskıyemizi halı yıkaya-
cağımız yerin ortasına koyuyoruz.

1-Suyu açmak istediğimizde açma kapama anahta-
rına basıyoruz. Böylece gidip gelirken yorulmuyoruz.

2-Suyu açtıktan sonra ise fıskiye her tarafa su fış-
kırtıyor. Böylece de halının etrafında hortumla devamlı 
dönmemiz engelleniyor.

Amaç: Cumhurbaşkanlığı Forsunu ve bundan yola 
çıkarak Büyük Türk Devletlerini tanıtma.

Özet: Sac levhamızı kırmızı renge boyadıktan sonra 
simli eva kâğıtlarına çizdiğimiz farklı boyutlardaki yıldız-
ları birbirine yapıştırdık.

Yıldızların aralarındaki mesafeye dikkat ederek saç 
levhanın üstüne yapıştırdık. Forsu dengede tutması için 
ahşap tabanın üstüne açtığımız kesiğe yerleştirdik. Ürü-
nümüzü anlatmakta kullanacağımız görselleri hazır hale 
getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TAYFUN KÖR

İLKELERİ ÖĞRENİYORUM

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

100 YIL SONRA CEPHELER

Danışman Öğretmen
TAYFUN KÖR

Hazırlayan Öğrenciler
filiz kum

Hazırlayan Öğrenciler
Sezer Civelek

Amaç: Atatürk İlke ve İnkılaplarının yapboz kullanıla-
rak rahat ve eğlenceli öğrenilmesini sağlamak.

Özet: Kartonun üstüne Atatürk İlkelerini yazdık ve 
yazıların üstlerini farklı renkler ile boyadık. Yapbozun 
parçalarının kartonun üzerine çizdik.

Her yapboz parçasına bir numara verdikten sonra 
parçaları birbirinden ayırdık. Aynı numaralı karton ve 
yapboz parçalarını birbirine yapıştırıp materyalimizi ta-
mamladık.

Amaç: 100. Yılları olmasından dolayı gündemde 
olan 1.Dünya Savaşı’nda mücadele ettiğimiz cephelerin 
kolay anlaşılmasını sağlanması

Özet: İki mukavvayı birbirine yapıştırıp üstünü 
1.Dünya Savaşı Osmanlı Devletinin savaştığı cepheleri 
gösteren haritayla kapladık. Kurduğumuz pille çalışan 
elektrik devresindeki ampulleri

Cephelerin yerlerine açtığımız deliklere yerleştirdik.
Devrenin anahtarlarını haritanın alt kısmına yerleştirdik.
Materyalimizi kullanırken yararlanacağımız görselleri 
masamızda sergileyecek halde hazırladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MEHMET İZCİ

OYNAYARAK ÖĞRENELİM 

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

GEL “DE” ÖĞRENELİM

Danışman Öğretmen
MEHMET İZCİ

Hazırlayan Öğrenciler
CeyDa kum

Hazırlayan Öğrenciler
berNa kum

Amaç: Projemizin amacı eş anlamlı ve zıt anlamlı 
kelimeleri öğrenmeyi eğlenceli ve kalıcı hale getirme . 

Özet: Projemiz kısaca bir birine karşılık gelen eş an-
lamlı ve zırt anlamlı kelimeleri doğru bir şekilde eşleştir-
diğimiz zaman LED ışık yanması şeklindedir.

Projemize mukavvamızı siyah fon kartonu yapıştı-
rarak başladık, aynı büyüklükte kartonları sekizer sıra 
şeklinde karşılıklı yapıştırıldı üzerin cırt cırtları yapıştır-
dık.

Eş anlamlı kelimeleri arkalarına da cırt cırt yapış-
tırdık. Kelimeleri bir tarafa, eş anlamlılarını karşı tarafa 
karışık olarak yerleştirdik.

LED ışıkların doğru eşleştirmede yanması için her 
bir eşletilme için 8 adet basit elektrik devresi kurduk. 
Doğru eşleştirmelerde LED’lerimizin yandığını yanlış 
eşleştirmelerde yanmamasını sağladık

Amaç: Ek olan ?-de? ile bağlaç olan ?de?nin doğ-
ru yazımını  eğlenceli ve kalıcı bir şekilde kavratmayı 
amaçlamak.

Özet: Projemizde bitişik yazılması gereken kısımlar 
birbirini çekecek;  ayrı yazılması gereken kısımlar  birbi-
rini itecek şekilde tasarlanmıştır. 

Projemize örnek cümlelerimizi oluşturup gerekli harf 
ve noktalama işaretlerini oluşturarak başladık. Strafor 
malzemeden oluşturduğumuz harfleri  korniş üzerine 
hareketli şekilde yerleştirmek için perde düğmelerinden 
yararlandık.

Bitişik yazılması gereken kısımlara zıt kutuplu mık-
natıslar; ayrı yazılması gereken kısımlara eş kutuplu 
mıknatıslar yerleştirdik. Böylece bitişik yazılması gere-
ken kısımların birbirini çekmesini; ayrı yazılması gere-
ken kısımların birbirini itmesini amaçladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ABDULKERİM TUNÇ

WORD TREASURE

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

DÖNEN ŞEKİLLER

Danışman Öğretmen
SERHAT YAŞAR

Hazırlayan Öğrenciler
Havva yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
eSra ŞaHiN

Amaç: Oyun kullanarak İngilizcede kelime öğrenme-
yi daha kolay ve eğlenceli hale getirmek.

Özet: Kare şeklinde bir mukavva kesildi. üzeri renkli 
kartonla kaplandı. Ortasına küçük bir kare karton yapış-
tırıldı. kelimelerin yerleştirileceği küçük kareler başlan-
gıç noktasından itibaren yapıştırıldı. kartondan küçük 
kareler kesilerek üzerine İngilizce kelimeler ve arkaları-
na Türkçe anlamları yazıldı.

oyun başlangıç noktasından başlar ve oyuncular zar 
atar yüksek atan oyuna başlar. Zar atarak kendi bölge-
sindeki kelimenin anlamını söyler. Bilirse kartı alır ve ke-
lime hazinesine ekler bilemezse kartı dışarı alır.

Amaç:Dikdörtgen, üçgen, yamuk ve daire gibi şe-
killerin kendi merkezleri etrafında döndürülmesi sonu-
cunda oluşacak şekillerin sadece hayal gücüyle değil, 
yaparak-yaşayarak somutlaştırılması, içselleştirilmesi

Özet:Derste kullandığımız üçgen, dikdörtgen, daire 
ve yamuk şekillerini aldık. Kullanmadığımız oyuncak 
arabalardan tekerleklerini çıkararak bu şekillere silikon 
kullanarak yapıştırdık. Daha sonra karton bir zemine 
pil-motor-batarya ve anahtar dörtlüsünden oluşan bir 
sistem kurduk. Motora tak-çıkar prensibiyle hareket 
edecek şekilde hazırladığımız şekillerimizi monte ettik. 
Anahtara bastığımızda şekillerimiz etrafında hızla döne-
rek 3 boyutlu cisimlerin görüntülerini oluşturdular.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SERHAT YAŞAR

TAMSAYI KİTAPLIĞIM

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

DİK ÇİZİYORUM

Danışman Öğretmen
SERHAT YAŞAR

Hazırlayan Öğrenciler
zeki küÇükaSlaN

Hazırlayan Öğrenciler
Cemre Civelek

Amaç: Tamsayılar konusunu günlük hayatla ilişkilen-
dirmek.

Özet. Ahşaptan 5 raflı olacak şeklde bir kitaplık ta-
sarladık. Bu kitaplığın yanlarına köpükten yapılmış -2.-
1.0.1.2 sayılarını monteledik. Raflara verdiğimiz sayı-
lara göre kitaplarımızı arkadaşlarımızın istediği yerlere 
koyarak tamsayolar konusunu hem eğlenceli hale getir-
dik, hem de günlük hayatta kullanım alanlarına bir örnek 
sunmuş olduk.

Amaç:Matematik dersinde bir noktadan bir doğruya 
dik çizerken sadece kâğıt ve kalem kullanılması zihni-
mizde bazı bilgileri yanlış temellendirmeye sebep ol-
maktadır. Bu proje ile tek boyuttan üç boyuta bir köprü 
kurarak yaparak-yaşayarak diklik kavramını tekrar ele 
aldık ve yanılgılardan kurtulmaya çalıştık.

Özet: 30cm lik kenar uzunluğuna sahip iki adet kare 
şeklindeki MDF platformu birbirine dik bir şekilde mon-
teledik. Zemine dik olan kare MDF parçasının üstüne 
ayna yapıştırdık. Alt zeminin üstüne üzerine yine ayna 
yapıştırdığımız 4cm x 30cm ebatlarındaki MDF parça-
mızı menteşe ile monteledik. Lazerimizi kullanarak yan-
sımanın oluştuğu yere bakarak dikliğin nereden çizildi-
ğini anlamaya çalıştık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SERHAT YAŞAR

PİSAGOR’U YAŞIYORUM

DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu DüzkÖy DOĞaNkaya OrtaOkulu

ELEKTRİKLİ MİNDER

Danışman Öğretmen
AHMET ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
burak Civelek

Hazırlayan Öğrenciler
SemaNur ayDiN

Amaç:Pisagor teoremini kullanarak materyal geliş-
tirmek ve matematiğin teorikten pratiğe yansımalarını 
yaparak yaşayarak görmek

Özet:MDF den (Medium Density Fiber board) ya-
pılmış 80cmx80cm boyutlarında bir zemin üzerine 
12cm,16cm ve 20 cm uzunluğunda kesilmiş ahşap çıta-
larımızı üçgen şeklinde birleştirdik. Pisagor bağıntısında 
dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı, hipote-
nüsünün uzunluğunun karesine eşittir. Bu teoriye göre 
dik üçgenimizin 12cm,16cm ve 20 cm olan kenarlarını 
bir kenarı kabul eden kareler oluşturduk. Karelerimizin 
üstünü asetatla kapladık. İçine koyduğumuz tuzun alan-
lar arasında rahat hareket etmesi için gerekli boşlukları 
bıraktık. Tuzun kapladığı alanların eşitliğinden Pisagor 
teoreminin ispatı görülür.

Amaç:Projemizin amacı çocukların kullanabileceği 
bir minder yaparak çocukların soğuktan etkilenmelerini 
önlemek.

Özet:Projemiz basit olarak belirlediğimiz sorunu or-
tadan kaldırmak için aldığımız küçük elektrikli battani-
yeyi minder kılıfımızın içine yerleştiriyoruz. Isı ayarını 
elektrik kablosunda bulunan anahtar yardımı ile yap-
maktayız
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mAçkA cUmhURiyEt oRtAokUlU



159

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EMİNE İSKENDER

ASİT YAĞMURLARI

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

DESIGNING T-SHIRTS

Danışman Öğretmen
BAHAR GÜNER

Hazırlayan Öğrenciler
CereN Öztürk(6d), NerGiS yazıCı(6d)

Hazırlayan Öğrenciler
emre barıŞ Çil 8-b Sümeyye yavruOĞlu 8-f
ŞeymaNur Öztürk 8-f

İki adet zambak çiçeği alındı. Bir ay boyunca biri 
musluk suyu diğeri ¼ oranında seyreltilmiş sirkeli su  ile 
sulandı.Sonuc olarak asitli su ile sulanan bitkinin geli-
şimi olumsuz etkilenirken musluk suyu ile sulanan bit-
kinin gelişiminde olumsuzluk gözlenmedi.Böylece asit 
yağmurlarının etkileri yapılan proje sonucunda net bir 
şekilde gözlemlenmiş oldu. 

Projenin amacı öğrencilerin tercih ettiği üzerinde İn-
gilizce ifadeler bulunan tişörtleri kendilerinin hazırlama-
sını sağlamak. Öğrenciler tişörtlerin üzerine yazacakları 
ifadeleri belirledi. Öğrenciler seçtikleri ifadeleri çizip bo-
yayarak eğlenerek öğrendiler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NERMİN AKYÜZ

DOĞANIN SESİ

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

DOVİSTO

Danışman Öğretmen
NERMİN AKYÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
meliS kılıÇ

Hazırlayan Öğrenciler
tOlGaHaN kOÇHaN

Orman yangınları, ağaç kesimi gibi olumsuzlıkları bu 
araç  sayesin de izlenerek önüne geçilmesi sağlanır.Or-
manda kamera görevini görerek kayıt yapar tehlikeli bir 
durumda sinyal verir.

Çok amaçlı bir  kutu olup bir çok kullanım alanıyla 
aranan bir kutu olma özelleğine sahipolmaktadır.Önce-
likle taşınabilir akü ,şarj,masa ve her türlü elektirik ih-
tiyacını sağlayabilecek bir makine.Mağdur kalmamak 
amaçlı yapılan bir makine olup herkesin alabileceği 
masa olarakta kullanılabilen  kutu rahat kullanıma sa-
hiptir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

DÖNELAZO

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

DÖNKAĞ

Danışman Öğretmen
NERMİN AKYÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
betül muratOĞlu (8D)

Hazırlayan Öğrenciler
SüHeyla Öztürk

Soyut olan azot döngüsü konusunu somutlaştırarak 
3boyutlu ders materyali oluşturmak amacıyla proje ta-
sarlandı.proje için azot döngüsüne uygun malzemeler 
seçilip materyal hazırlandı.

Bu makine sayesin kağıt israfı olmadan kullanılmış 
kağıdı koyduğum bu makine temiz kağıt  çıkartarak geri 
dönüşüm sağlar.Kullanılan kağıt düzgün kırışık olma-
dan tekrar kullanım sağlar.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

EKOFEN

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

EKOLAS

Danışman Öğretmen
NERMİN AKYÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
merve ayDemir(7D)
beyza yavuz(7D)

Hazırlayan Öğrenciler
aDemCaN altıNtaŞ      ebrar Hazal CaNbakıŞ 
Ömer Şeker 

Ekosistemleri bir araya getirerek 3 boyutlu ders ma-
teryali tasarlandı. Proje için çöl, orman, kutup ve okya-
nus ekosistemlerine uygun çeşitli hayvan, bitki figürleri. 
Pamuk, çakıl taşaları , mukavva kullanırak ekosistemleri 
bir araya getiren platform oluşturuldu.

Yaz ve kış katmanı olarak ikiye ayrılan bir lastik olup 
zincir gerektirmeden konforlu bir sürüş sağlar.

Aracın içindeki tek bir düğmeyle dönüşümü sağlar 
ve uzun süre lastik yıpranmadan kullanılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

FEN SOKAĞI

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

FENELDAERT

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

Hazırlayan Öğrenciler
betül akSOy(8D)  berke CivaN(8D)
GÖkmeN eyübOĞlu(8f)

Hazırlayan Öğrenciler
SaliH tüfekÇi(7D)
abDulSamet baŞlar (7D)

Fen bilimleri dersi konularını somutlaştırarak öğren-
cilerde gizil öğrenmeler sağlayarak kalıcı izli davranış 
değişikliği sağlamak amacıyla fen sokağı tasarlandı. 
Konulara uygun görseller seçildi, güneş sistemi oluştu-
ruldu merdiven yazıları astronot modeli yapılarak sokak 
oluşturuldu.

Elementlerin sembollerini ve numaralarını dart 
oyunu ile birlikte kaılıcı eğlenceli şekilde öğrenmek 
amacıyla proje hazırlandı. Proje için dart elemnetlerin 
sembolleri ve numaraları için renkli evalar.dartın üzeri-
ne elementlerin sembolleri yerleştirilerek feneldart elde 
edildi yapılan atışlarda vurulan elementin adı ve numa-
rası söylenerek oyun oynandı
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURGÜL ŞENLİKOĞLU

FORTUNE WHEEL(BİLGİ ÇARKI)

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

GÜL DÜŞÜN

Danışman Öğretmen
SEDA KALAYCI

ilayda kOCamaN esila yılmaz Ceren keleŞ 

Ömer Şeker  ademcan altıNtaŞ Orçun altay 

Çağla kuŞÇu zeynep raNa ÇavuŞ Semiha DaĞaŞaN 

karsu Pala  ayşe Nazlı kara murat kaNtarCı

Hazırlayan Öğrenciler
elif Gamze kOÇHaN tuĞÇe DumaN
NiSa Nur avCı 

Bilgi Çarkı;
Bilgi yarışması yapmak için oluşturulmuştur.Önce-

likle proje için bir çarkıfelek yaptırılmıştır.Çarkıfelek böl-
melere ayrılmıştır ve bu bölmelere kolaydan zora doğru 
sorular yerleştirilmiştir.Bu sorular her sınıf seviyesine 
uygun biçimde seçilmiştir.Soruların bazıları görsel so-
rulardır, amacımız farklı sınıf seviyesindeki öğrencilerin 
bilgilerini ölçmek , pekiştirmektir ve İngilizceyi dersini 
renkli bir şekilde öğrencilere sunmaktır.Bir kişi de yarı-
şabilir birden fazla kişi de birlikte yarışabilir.

Projenin amacı çocukların tüm bilgilerini sınamasını 
sağlamak böylece çocukların hem zekalarını geliştirmek 
hem de söz varlığını zenginleştirmektir. En güzel bilme-
celer araştırıldı. Bilmecelerle dolu bir sepet hazırlandı. 
Çocuklar hem düşünerek hem de gülerek eğlenmeleri 
sağlandı. Sonuç olarak düş ve düşünce gücünü geliş-
tiren bilmeceler çocukların hem zekasını hem de söz 
varlığını güçlendirdi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

HIZLI TERN

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

İNGİLİZCE SOKAĞI

Danışman Öğretmen
BAHAR GÜNER

Hazırlayan Öğrenciler
NiSaNur tOPal(8D)

Hazırlayan Öğrenciler
SevDeHaN ÖzDemir 8-b
baHar yavuz 8-b DuyGu GüNer 8-b

Elektromanyetik etki sayesinde hızlı trenin çalış-
ma mantığı kavranarak basit bir sistem kurulup proje 
tasarlandı. Proje için 2om 1mm kalınlığında bakır tel 
15x10mm ölçüsünde 4 adet neodyum mıknatıs ve pil 
kullanıldı.bakır tel bir oklavaya sarılarak trenin gideceği 
yol yapıldı. Pilin kutuplarına mıknatısların kutupları dik-
kate alınarak yerleştirildi düzenek hazırlandı.

Projenin amacı İngilizce öğrenimini kolaylaştırmak 
ve kalıcı hale getirmektir. İngilizce sokağında sergilene-
cek olan konular belirlendi. Öğrenciler konuları hazırladı 
ve süreçte kat duvarlarına asıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
BAHAR GÜNER

KNOWLEDGE WORM

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

LAV LAMBASI

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

Hazırlayan Öğrenciler
SevalNur uzuN 7-C  Hilal bulut 7-C
metiN Şeremet 7-C

Hazırlayan Öğrenciler
emre barıŞ Çil

Projenin amacı İngilizce öğrenimini zevkli ve kalıcı 
hale getirmektir. Öğrencilerle oyunda sorulacak olan 
sorular hazırlandı.Her bir soru farklı renk kartona yapış-
tırıldı ve fon kartonuna yapıştırıldı. Görsellerle oyun ilgi 
çekici hale getirildi.

Birbirine homojen karışmayan yoğunlukları farklı sı-
vıların bir kap içersinde nasıl konumlandığı gözlemlen-
di. Proje için su, sıvı yağ, farklı renklerde gıda boyası, 
suda çözünen vitamin tableti kullanıldı.suya gıda boyası 
eklenerek çözüldü üzerine sıvı yağ eklendi suyun allta 
sıvı yğın üstte kaldığı gözlendi.suda çöznen tablet suya 
katılarak renkli su damlacıkları yukarı yönlü hareket 
ederken sıvı yağda asılı kaldığı gözlemlendi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YELDA YILDIZ

MATEMATİK AĞACI

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

MAYMİTOZ

Danışman Öğretmen
AYŞE ÇOLAK

Hazırlayan Öğrenciler
fatma ÇiÇek 7/e  kaDer yavuz 7/e
zeyNeP taŞtaN 7/e

Hazırlayan Öğrenciler
betül muratOĞlu(8D)    HüDaNur yılmaz(8D) 
Dilara ŞaHiN(8D)

Matematik ağacı projesinin amacı, öğrencilerin, ma-
tematik tarihindeki bilim adamlarının hayatlarını, nasıl 
bir ortamda bilim yaptıklarını ve matematiksel formül-
lerini nasıl oluşturduklarını dikkat çekici bir sunum eş-
liğinde görmeleridir. Bunun için kuru bir ağaç saksıya 
dikilerek üzerine yaprak şeklinde notlar asılmıştır. Bu 
notlarda matematik tarihinin yanında matematikle ilgili 
ilginç bilgiler, matematiksel bilmeceler, karikatürler ve 
bilim adamlarının matematikle ilgili söyledikleri sözler 
yer almaktadır.

Mitoz ve mayoz bölünmenin aşamaları görselleşti-
rilerek 3 boyutlu ders materyali tasarlanıp fen sokağına 
asıldı. Proje için farklı renklerde iplikler, farklı renkte kar-
tonlar kullanıldı.iplikler yardmıyla bölünmelerin aşama-
larına uygun kromozomlar oluşturuldu kartonlara yapış-
tırılarakhücreler elde edildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HÜLYA DAVULCU

MİNVİT

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

OKU-YORUM

Danışman Öğretmen
MUHAMMET HANEFİ DİLEKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ayCaN SOlak 8/C
eSila yılmaz 7/b
SemiHa DaĞaŞaN 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
kevSer DiNÇler (5/b)
elif ak (5/a)

Projenin amacı geleneksel Türk Sanatlarından Vit-
ray Sanatını ve Minyatür Sanatını 

birleştirerek 3. bir sanat akımını oluşturarak okullar-
da uygulanabilmesini sağlamak.

Okuma alışkanlığı kazandırabilme amaçlandı.Dok-
san adet kitap temin edildi.Bu kitapların sayısı kadar 
gönüllü öğrenci belirlendi.Bu kitaplar gönüllü öğrenciler 
tarafından dönüşümlü olarak okundu.Proje sonunda 
yaklaşık 15000 sayfa kitap okundu.Gönüllü öğrencilerin 
örnek olmasıyla diğer öğrenciler de bu projeye katıldı.
Proje sonunda öğrencilerde okumaya karşı bir heves 
oluştu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUĞBA KALAYCI

PROVERBS AND IDIOMS

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

SABUN KÖPÜĞÜ İLE ALEV TOPU 

Danışman Öğretmen
İSHAK ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
SuDeNur bOStaNOĞlu 7/a ,ü.Şimal Öztürk 7/a ,Dilara 
SOytaŞ 7/a ,NerGiS yazıCı 6/D, rümeySa  kurŞuN 6/D , 
CereN Öztürk 6/D Gamze GeNÇ 6/D

Hazırlayan Öğrenciler
beytullaH ÇetiN 7-C
emirali GüNer    6-C

İngilizce- türkçede ortak kullanılan atasözü ve de-
yimler bulunarak aynı anlama gelen kelimelerin altı çizil-
di,öğrenildi.kelimelerin  asıl  anlamlarını nasıl yitirdiği ve 
öge sıralanışı arasındaki farklılıklar öğrenildi.ilgili kari-
katürler  bulunarak öğrenimi kolaylaştırmak amaçlandı.

Sirklerdeki Ellerinde Alev Topu Yapan Kişiler Nasıl 
Oluyor da Yanmıyorlar?Sorusunu araştırarak bir gösteri 
deneyi hazırladık. 

Sabun köpükleri hava kabarcıkları barındırmaktadır. 
Bu hava kabarcıklarının içerisine istenilen gaz eklenirse 
köpükler yanıcı duruma gelebiliyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUBA OMAK ÖZÇELEP

SONSUZ GÖRÜNTÜ

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

TODAY’S YOUTH FILM(ZAMANE GENÇLERİ)

Danışman Öğretmen
NURGÜL ŞENLİKOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
NurCaN ur 6-a azraNur PektaŞ 6-a
elaNur PektaŞ 6-a

Hazırlayan Öğrenciler
7/b sınıfı öğrencilerinden; ilayda kOCamaN,esila yılmaz,Ceren keleŞ,Ö-
mer Şeker ,ademcan altıNtaŞ,Orçun altay,Çağla kuŞÇu,zeynep raNa 
ÇavuŞ,Semiha DaĞaŞaN,karsu Pala,ayşe Nazlı kara; 7/a sınıfı öğrencisi  
murat kaNtarCı

Bir görüntünün oluşabilmesi için en az iki tane ışının 
ya da ışın uzantısının kesişmesi gerekir.Paralel bir ışını 
aynalara dik olarak gönderirsek ışının uzantısı sonsuz 
tane olacak şekilde sağlayabiliriz.

     Bizim de projede amacımız birbirine dik ve para-
lel aynalar kullanarak görüntü sayısını arttırmaktı.Bunun 
için iç yüzeyi birbirine dik ve paralel aynalardan oluşan 
bir küp oluşturduk ve bir gözlem penceresi açtık.Daha 
sonra hazırladığımız ledi aynanın içine yerleştirerek ay-
nada ki görüntü sayısını arttırdık.

Geçmiş Zamanın kurallarını öğrencilere eğlenceli ve 
kalıcı biçimde verebilmek amacıyla kısa bir film çektik.
Filmimizde dış ses olayları Türkçe  anlatmakta ;film-
deki karakterlerimiz ise İngilizce konuşmaktadırlar.Bu 
sebeple İngilizce repliklerin geçtiği bölümlere İngilizce 
ve Türkçe altyazı ekledik.Filmdeki her bir karakteri bir 
cümle yapısını temsil edecek şekilde kurguladık.Örne-
ğin Verbtuğçe;olumlu cümleyi temsil eder hep olumlu 
düşünür,olumlu cümleler kurar.Didcan;soru cümlesini 
temsil eder ;sürekli sorular sorar.Didn’tcan da olumsuz 
cümle yapısını temsil eder; sürekli olumsuz düşünür ve 
olumsuz cümleler kurar. Özetle filmi izleyen öğrencilere 
bu karakterlerle cümle yapısını kavratmaya çalıştık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSHAK ÖZTÜRK

TUZLU SU PİLİ

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

TÜRKÇE SOKAĞI

Danışman Öğretmen
HİLAL MERCAN

Hazırlayan Öğrenciler
yaSiN eyübOĞlu 5-C

Hazırlayan Öğrenciler
OrÇuN altay 7/b karSu Pala 7/b
SüHeyla Öztürk 7/D

Elektrik akımının oluşabilmesi için iletken telin iki 
ucu arasındaki elektrik yüklerinin enerjilerinin farklı ol-
ması gerekir. Elektrik akımının oluşması sırasında ener-
ji, yüksek enerjili cisimden (kutuptan) düşük enerjili cis-
me (kutba) doğru gerçekleşir.

Elektrik akımının sürekli olabilmesi için elektron ha-
reketinin sürekli olması gerekir. Elektron hareketini sü-
rekli hale getirebilmek için elektrik enerjisi (elektron yani 
(–) elektrik yükü) üreten kaynaklar kullanılır

Tuzlu suyun içerisine çinko ve bakır elektrodları 
batırdık. Elektrik oluşup oluşamayacağını gözlemledik. 
Ampermetre  ile yaptığımız ölçümde azda olsa elektrik 
üretildiğini gördük.Tuzlu su ile LED lambayı yakmak için 
3 adet bardağa tuzlu su koyup seri olarak bağladık. LED 
lambanın yandığını gördük.

Türkçe dersini desteklemek,Türk dilinin güzeliğini ve 
anlatım zenginliğini göstermek amacıyla Dil bilgisi,ata-
sözleri ve deyimler gibi birçok konuyla ilgili afişler kori-
dorlara asıldı.Edebi zevk kazandırmak için Türk edebi-
yatına yön veren şairlerin resim ve şiirlerinden oluşan 
bir şairler ağacı hazırlandı.Seçilen şiirleri bilgisayar or-
tamında görsel ögelerle desteklenerek şiir tabloları oluş-
turuldu.Bu çalışma “yazarlarımız”bölümü için de yapıldı.
Tavandan astığımız yapraklara hayatımıza yön veren 
vecizeler yazıldı.Merdivenlerin her bir basamağı yazı-
mı sıkça karıştırılan sözcüklere ayrıldı.Türk ve Dünya 
klasiklerin yanında güncel kitaplara da yer vererek bir 
kitaplık oluşturuldu.Koridorlara kitapların ön kapakları 
asılarak kitaplara ilgiyi artırmak amaçlandı.Sonuç ola-
rak öğrenmeyi sınıf dışına taşıyan bir sokak hazırlandı.
Edebiyatımızın zenginliğini şiir ve kitaplarla ön plana çı-
kararak öğrencilerde farkındalık oluşturuldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DİLEK KAYA

TÜRKÇE SÖYLE, YABANCI KALMA

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

TÜRKÇE TAKVİMİ

Danışman Öğretmen
DİLEK KAYA

Hazırlayan Öğrenciler
CereN Öztürk(6/D)   CereN erDOĞaN (6/D)

Hazırlayan Öğrenciler
NerGiS yazıCı (6/D)   Gamze GeNÇ (6/D)

Amaç:  Yabancı kelimeler yerine Türkçesini kulla-
narak ana dilimize sahip çıkmak, tarihte dilimize verilen 
önem konusunda farkındalık kazandırmak.

Süreç: Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını kâ-
ğıtlara yazıp panoya astık. Bu kâğıtların altına dilimizle 
ilgili özlü söz yazdık. Panoyu dilimizi korumayla ilgili gör-
sellerle dikkat çekici hale getirdik.

Sonuç: Kültürümüzü aktarmada en önemli aracımız 
olan dilimize sahip çıkma konusunda farkındalık kazan-
dırdık.

Amaç: Yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazı-
mını öğrenmek. Yazar ve şairlerimizi biyografik açıdan 
tanımak.

Süreç:  Mayıs ayının her günü için kâğıtlara yazımı 
karıştırılan sözcükler ve doğrusunu yazdık. Kartona ya-
pıştırdık. Takvimimizin üst tarafına mayıs ayında doğan 
yazar ve şairlerimizden örnekler verdik, özlü sözlerini 
yazdık.

Sonuç: Yazımı karıştırılan kelimelerin doğru yazımı-
nı öğrendik. Yazar ve  şairlerimizin yaşam öyküleri hak-
kında genel bilgi edindik.



173

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DİLEK KAYA

YAPBOZ, ŞİİRÇÖZ

maÇka CumHuriyet OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
yaĞmur ŞeN (6/D)
rümeySa kurŞuN(6/D)

Amaç: Kelime ve deyim dağarcığımızı geliştirmek, 
edebiyatımızın ünlü şairinin şiiri hakkında bilgilenmek.

Süreç:Yapboz parçalarının arkasına eş,zıt anlam-
lı kelimeler ve deyimlerin anlamlarını yazdık. Karşılığı 
olan sözcükleri bulmacada bulmalarını istedik.Tüm par-
çalar yerleştirildiğinde Yunus Emre’nin şiirini tamamla-
mış ve öğrenmiş olduk.

Sonuç:Eş, zıt anlamlı kelime ve deyim dağarcığımızı 
zenginleştirirken edebiyatımızın önemli şairinin şiiri ko-
nusunda bilinçlendik.
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oF mikdAt sARıAlioğlU oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

AÇIK HAVA BASINCI

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

ÇANAKKALE ŞEHİTLERANITI PROJESİ

Danışman Öğretmen
AHMET HELVALI

Hazırlayan Öğrenciler
buleNt ŞulekOĞlu
abDülkerim atmaCa 8a

Hazırlayan Öğrenciler
büleNt ŞulekOĞlu-8/b
HüSeyiN ONur aktürk-8/b

GÜNLÜK HAYATTA FARKINA BİLE VARMADIĞI-
MIZ AÇIK HAVA BASINCININ ETKİSİNİ, GÖSTERMEK 
İÇİN 3 FARKLI DENEY YAPILDI.

1,5 metre yüksekliğinde 80 cm genişliğinde MDF 
üzerine taş desenli duvar kâğıdı kaplamasıyla yapıldı. 
Bu projeyle öğrencilerimize ÇANAKKALE ruhunun daha 
etkin bir şekilde anlatılması amaçlanmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

BASİT ELEKTRİK MOTORU

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

BİLİM ADAMLARI

Danışman Öğretmen
İSKENDER AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
burak Öztürk
8a

Hazırlayan Öğrenciler
SaDettiN ŞaHiN

Günlük hayatta kullandığımız birçok ev aletinin içe-
risinde elektrik motoru bulunmaktadır. Projemizde elekt-
rik motorunun çalışma sistemini göstermek için basit 
malzemelerle bir motor yaptık.

Günümüz dünyasına ışık tutan başlıca bilim adamla-
rını tanıtmak amacıyla strafor köpük kullanılarak hazır-
lanmış bir model.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA SEBİL KARCİ

BİLMECE BAHÇESİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

DEYİM AĞACI

Danışman Öğretmen
FATMA SEBİL KARCİ

Hazırlayan Öğrenciler
beyza akayDıN
aSlı bayram   6-C

Hazırlayan Öğrenciler
CaNalP iSmail SeymeN 
yuNuS emre balCaN  arif akyılDız

BİLMECELERİN UNUTULMAMASI VE EĞLEN-
CELİ HALE GETİRİLEREK KAVRATILMASI İÇİN HA-
ZIRLANMIŞ BİR ÇALIŞMA. BİLMECELER ÇİÇEK 
ŞEKLİNDE HAZIRLANARAK ÇALIŞMAYA BAHÇE GÖ-
RÜNÜMÜ VERİLDİ.

DEYİMLERİN DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRLE-
REK KAVRATILMASINI SAĞLAMAK İÇİN HAZIRLAN-
MIŞ BİR DEYİM AĞACI
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

DNA MODELİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem yavuz
zeyNeP atmaCa 8a

Hazırlayan Öğrenciler
berkay yılmaz 7b

Bu proje canlıların yapısında bulunan genetik şifre-
lerimizin bulunduğu DNA yı somut bir şekilde gözlem-
lemek için yapılmıştır. Çalışmada hem DNA’nın yapısı 
gösterilmiş olacak hem de takılıp çıkan parçalarla DNA 
konusu oyunla öğrenilmiş olunacaktır.

Pet şişe ve elektrik motoru kullanarak hem geri dö-
nüşümle elektrikli bir alet yapmış olduk hem de elektrik 
enerjisinin hareket enerjisine dönüşümünü gözlemledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

ELEKTRON DAĞILIMI

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EV

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre Öztel 8b

Hazırlayan Öğrenciler
NiSa yılmaz   rabia Nur atmaCa
Hilal kübra iĞDe  6b

BU PROJE İLK 18 ELEMENTİN ELEKTRON DA-
ĞILIMINI KOLAY BİR ŞEKİLDE ÖĞRENİLMESİ İÇİN 
YAPILMIŞTIR. AHŞAP ZEMİN ÜZERİNDEKİ ÇUBUK-
LARA DİSKLER YERLEŞTİRİLEREK ELEMENTLERİN 
ELEKTRON DAĞILIMI YAPILMIŞTIR.

EVLERİMİZDE OLUŞAN ATIK MADDELERİN TEK-
BİR MERKEZDE TOPLANMASI İÇİN YAPILMIŞ BİR 
PROJEDİR. APARTMANDAKİ TÜM MUTFAKLARDA 
BULUNAN BORU SİSTEMİ İLE GERİ DÖNÜŞEBİLEN 
MADDELERİ AYRIŞTIRARAK KOVALARDA TOPLA-
DIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

ıSıTAN AYAKKABı

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

LABİRENT ODA

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer  faruk DemirtaŞ 8a

Hazırlayan Öğrenciler
SevDe akbay
GizemNur akbaŞ 7b

Kışın üşüyen ayaklarımızı ısıtmak için ayakkabı ta-
banına direnç telleri yerleştirdik. Eklediğimiz pille teller-
de elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürdük.

KÖPÜKTEN YAPTIĞIMIZ LABİRENT ŞEKLİNDE 
BİR ODANIN KÖŞELERİNE 45O LİK AÇIYLA DÜZ 
AYNALAR YERLEŞTİRİLDİ. AYNALARA LAZER IŞINI 
GÖNDERİLEREK YANSIMA YAPIP LABİRENTTE ÇIK-
MASI SAĞLANMIŞTIR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİHAL ÇEVİK

ARTI EKSİ ZIPLAMACA OYUNU

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

ÇİÇEK DÜRBÜNÜ (KALEYDESKOP)

Danışman Öğretmen
NİHAL ÇEVİK

Hazırlayan Öğrenciler
ıŞıl ŞebNem taŞkıN
yaĞmur yavuz 7/D

Hazırlayan Öğrenciler
CaNSu uzuNÖmerOĞlu 8/f

TAM SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ-
Nİ EĞLENEREK ÖĞRETMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR 
OYUN

AYNALAR KULLANILARAK FARKLI DESENLER 
OLUŞTURABİLMEK İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR ARAÇ
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİHAL ÇEVİK

ÜÇGENİN YARDIMCI ELEMANLARI

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

KARŞI DURUMLU AÇILAR TEOREMİ

Danışman Öğretmen
NİHAL ÇEVİK

Hazırlayan Öğrenciler
irem yılmaz 8/f

Hazırlayan Öğrenciler
buSe Serra Helvalı 7/e

KENARORTAY, AÇIORTAY VE YÜKSEKLİK DOĞ-
RULARINI GÖSTEREN İKİZKENAR VE ÇEŞİTKENAR 
ÜÇGENLER

KARŞI DURUMLU n AÇININ TOPLAMINI HESAP-
LAMAKTA KULLANILAN FORMÜL
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİHAL ÇEVİK

ÖRÜNTÜMATİK

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

NOKTALAMA KULESİ

Danışman Öğretmen
GÖKHAN ERKMEN

Hazırlayan Öğrenciler
murat yılDırım
SeNa iPekÇi 8/f

Hazırlayan Öğrenciler
HaNife ŞiriNOĞlu
DuyGu Çil 

AYNALARLA YANSIMA VE ÖTELEME SAĞLAYA-
RAK DESENLERİ ÖRÜNTÜYE ÇEVİREN BİR ARAÇ

Noktalama işaretlerini oyun yoluyla öğrenilmesi için 
hazırlanmış üç boyutlu model.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGE YILMAZ

İSİM TERAZİSİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

PERİ BACALARI

Danışman Öğretmen
İSKENDER AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN Saltık 5/e Hazırlayan Öğrenciler

GülSereN yılteGiN

İSİM TÜRLERİNİN EĞLENCELİ ŞEKİLDE ÖĞRE-
NİLMESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TERAZİ

Peribacalarını tanıtmak amacıyla alçı kullanılarak 
yapılmış  bir model.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

RÜZGAR ENERJİSİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

ÇİÇEK LAMBASI

Danışman Öğretmen
SANİYE YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN kurDOĞlu 5C

Hazırlayan Öğrenciler
elif kOÇ
7/ Özel eĞitim

Günümüzdeki en büyük sorunlardan biri enerjidir. 
Yaptığımız makette elektrik motorunu kullanılarak rüz-
garın hareket enerjisini kullanarak elektrik enerjisine 
sonrada ışık enerjisine dönüştürmeyi başardık.

PLASTİK ŞİŞELERDEN LAMBA ÜRETİMİ
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SANİYE YILMAZ

ARA RENK ÜRETİMİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

SEN BEN

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

Hazırlayan Öğrenciler
feyza GüNDOĞDu
7/ Özel eĞitim

Hazırlayan Öğrenciler
Cemre Özyılmaz 7b

ANA RENKLERDEN ARA ÜRETMEK İÇİN TASAR-
LANMIŞ BİR DÜZENEK

Çerçeve içerisine sırasıyla bir cam bir ayna yerleştir-
dik. Karşılıklı geçen iki kişinin karışımı şeklinde bir şekil 
ortaya çıktı. Böylece aynada yansıma olayını,camda ışı-
ğın geçirgenliğini gözlemlemiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİT SONER ANAÇ

SÜTUN GRAFİĞİ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

ŞİDDETE HAYIR

Danışman Öğretmen
GÖKHAN ERKMEN

Hazırlayan Öğrenciler
CereN bıyık

Hazırlayan Öğrenciler
akif erDem alkaN
emre HaN limaNDal 

VERİLERİ SUNUMU KOLAYTIRMAK AMACIYLA 
ÜÇ BOYUTLU SÜTUN GRAFİĞİ TASARLANDI.

Kadınların güvenli yaşam hakkını koruma altına al-
mak, olası tehlike anında mağdurlara kaçıp yardım iste-
yebilecekleri  zamanı kazandırmak tasarlanmış çalışma.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSKENDER AYDIN

TARIM ÜRÜNLERİMİZ

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

TEKERLEME DERYASI

Danışman Öğretmen
FATMA SEBİL KARCİ

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze tOPrak

Hazırlayan Öğrenciler
azra bulut
zeyNeP eCe ayDıN 6-C

Ülkemizde yetiştirilen başlıca tarım ürünlerini model 
bir karton üzerinde tanıtan bir maket

TEKERLEMELERİN UNUTULMAMASI VE EĞLEN-
CELİ HALE GETİRİLEREK KAVRATILMASI İÇİN HA-
ZIRLANMIŞ BİR ÇALIŞMA. TEKERLEMELER GEMİ 
MAKETLERİ ŞEKLİNDE  HAZIRLANARAK ÇALIŞMA-
YA DENİZ GÖRÜNÜMÜ VERİLDİ.



189

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖKHAN ERKMEN

YA TUTARSA!

Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu Of mikDat SarıaliOĞlu OrtaOkulu

YAĞMUR SUYUNDAN ELEKTRİK

Danışman Öğretmen
HAMDİ GÖKSU

Hazırlayan Öğrenciler
Damla Nur SaDıkOĞlu aySu telliOĞlu
NurCaN bebek

Hazırlayan Öğrenciler
NiDa Nur SarıaliOĞlu
NiSa Nur DelireiSOĞlu 8a

Nasreddin Hoca’yı tanıtmak ve kültürümüzdeki ye-
rine dikkat çekmek için hazırlanmış üç boyutlu model 
ve  bilgi afişi

Bölgemiz çok yağış alan bir yerdir. Yaptığımız pro-
jede yağmur akarlarına mini bir jeneratör ekleyerek 
yağmur suyunun hareket enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştürdük.
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oF GüRpınAR oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SERCAN AKAN

MİLYONLARCA ÖZEL ÜÇGEN

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

SİHİRLİ KARE

Danışman Öğretmen
SERCAN AKAN

Hazırlayan Öğrenciler
ilkNur kurt – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD CaN erSOy 
Hümeyra ÇelikSümer  – 5/a

PİSAGOR TEOREMİNİN KULLANILDIĞI ALAN-
LARDA KENAR UZUNLUKLARI TAM SAYI OLAN 
ÖZEL ÜÇGENLER ÜRETEREK DAHA KOLAY HESAP 
YAPILABİLMESİNİ SAĞLAMAK. PİSAGOR TEOREMİ-
NİN DAHA EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE ÖĞRENİLME-
Sİ. ÖNCELİKLE PİSAGOR TEOREMİNDE ÖZEL BİR 
DURUM TESPİT ETTİK. MESELA 3-4-5 ÖZEL ÜÇGE-
NİNDE 3ÜN KARESİ 4+5 EŞİT. ARDINDAN BU DURU-
MUN CEBİRSEL İSPATINI YAPARAK SONSUZ SAYI-
DA ÖZEL ÜÇGEN ÜRETEBİLECEĞİMİZ KOLAY BİR 
YÖNTEM GELİŞTİRDİK.

SİHİRLİ KARELERİN GİZEMİNİ ORTAYA ÇIKARA-
RAK EVREN ÜZERİNDE BU MANTIKLA ÇALIŞMALAR 
YAPILABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK. MATEMATİĞİN 
BU EĞLENCELİ DÜNYASINDA GEZİNTİ YAPARAK 
HEM İŞLEM YETENEĞİNİ HEM DE  MATEMATİĞE 
OLAN İLGİYİ ARTTIRMAK. NXN BOYUTUNDAKİ KA-
RELERİN SATIR SÜTUN TOPLAMLARININ YANİ Sİ-
HİRLİ SABİTİN KAÇ OLDUĞUNU GAUSS YÖNTEMİ 
YARDIMIYLA BULDUK.SONRASINDA GELİŞTİRDİ-
ĞİMİZ YÖNTEMLE HIZLI VE DOĞRU BİR ŞEKİLDE 
SAYILARI YERLEŞTİRDİK. SONUNDA SATIR SÜTUN 
VE KÖŞEGENLER TOPLAMI EŞİT OLAN BİR KARE 
ELDE ETTİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SERCAN AKAN

GÜİK

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

ÜÇGENİN İÇ AÇILARI TOPLAMI NEDEN 180 
DERECE

Danışman Öğretmen
SERCAN AKAN

Hazırlayan Öğrenciler
elaNur al  muHammeD aPayDıN
meHmet emiN erSOy  – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
OSmaN kemalOĞlu  – 7/a

YAŞADIĞIMIZ ÇEVREDEKİ VERİLERİ KENDİMİZ 
ELDE EDEREK ÖNCELİKLE YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE-
YE KARŞI DUYARLI OLMAK, BİLİNÇLENMEK VE 
ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ BİLGİLERE SAHİP OLMAK. 
AYRICA MATEMATİK DERSİNDE GÖSTERİLEN HE-
SAPLAMALARI GÜNLÜK HAYATTA KULLANMAK. ÖN-
CELİKLE KURDUĞUMUZ GÜİK İÇERİSİNDE GÖREV 
DAĞILIMI YAPARAK TEŞKİLAT YAPISINI OLUŞTUR-
DUK. ARDINDAN HAZIRLADIĞIMIZ ANKETLERİ KÖY-
LÜLERE UYGULADIK. BU ANKETLER SONUCUNDA 
TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ ÇEŞİTLİ GRAFİKLERLE 
DÜZENLEDİK. BU VERİLERİ TOPLU BİR ŞEKİLDE 
SUNDUĞUMUZ BROŞÜRLER HAZIRLAYIP KÖY HAL-
KINA DAĞITTIK.

KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN BİLDİĞİMİZ ÜÇGE-
NİN İÇ AÇILARI TOPLAMININ NEDEN 180 DERECE 
OLDUĞUNU AÇIKLAMAK. TÜM ORTAOKULLARDA 
KULLANILABİLECEK EĞİTİM MATERYALİ TASARLA-
MAK. HAZIRLADIĞIMIZ DÜZENEKLE KIRMIZI MAVİ 
VE BEYAZ IŞIĞIN DOĞRU AÇIYI OLUŞTURDUĞUNU 
VE PARALEL DOĞRULAR YANİ Z KURALINDAN BU 
AÇILARIN AYNI ZAMANDA ÜÇGENİN İÇ AÇILARI OL-
DUĞUNU GÖSTERDİK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FERHAT DEMİRCAN

ENERJİYİ HİSSET

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

HAYATIMIZDAKİ İNGİLİZCE

Danışman Öğretmen
AYŞE TOK

Hazırlayan Öğrenciler
rümeySa Öztürk – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze terzi– 8/a

Enerjinin nasıl üretildiğini hissedebilirsek ülkemizin 
enerji ihtiyacına biz de üreteceğimiz projelerle katkı su-
nabiliriz. Enerjinin nasıl üretildiğini araştırarak projemize 
başladık. Yaptığımız araştırmaların sonucunda enerjinin 
yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklardan üretildiğini 
öğrendik. Hazırladığımız düzenekle insan gücü ile enerji 
üreterek ışıklandırma yaptık.

OKULUMUZDA İNGİLİZCE ÖĞRENİMİNİ AKTİF 
BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN OKUL ÇEV-
RESİNİ İNGİLİZCE GÖRSELLERLE DÜZENLEMEK. 
OKULUMUZDA ÖNCE SINIFLARA SONRA KORİDO-
RALARA, KÜTÜPHANEYE, YEMEKHANEYE VB. OR-
TAK KULLANIM ALANLARINA İLGİ ÇEKİÇİ İNGİLİZCE 
GÖRSELLER ASTIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞE TOK

BAK BİL KAZAN

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

ENGLİSH HOME

Danışman Öğretmen
AYŞE TOK

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD ayDOĞDu– 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Özay kurt– 6/a

İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENİMİNİ OYUNLA BİR-
LİKTE EĞLENCELİ BİR HALE GETİRMEK. KELİME 
ÖĞRENİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK. KENDİ HAZIRLA-
DIĞIMIZ KURALLARINI KENDİMİZİN BELİRLEDİĞİ 
İLKOKUL VE ORTAOKUL İÇİN AYRI KATEGORİLER-
DEN OLUŞAN BAK BİL KAZAN OYUNU İLE İNGİLİZ-
CE ÖĞRENMEK ARTIK ÇOK KOLAY

İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENİMİNİ OYUNLA BİR-
LİKTE EĞLENCELİ BİR HALE GETİRMEK. KELİME 
ÖĞRENİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK. KENDİ HAZIRLA-
DIĞIMIZ KURALLARINI KENDİMİZİN BELİRLEDİĞİ 
İLKOKUL VE ORTAOKUL İÇİN AYRI KATEGORİLER-
DEN OLUŞAN BAK BİL KAZAN OYUNU İLE İNGİLİZ-
CE ÖĞRENMEK ARTIK ÇOK KOLAY
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CELAL CANO

RAHAT HİJYENİK ABDEST

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

ENGELSİZ TAVAF

Danışman Öğretmen
CELAL CANO

Hazırlayan Öğrenciler
OSmaN berber– muHammeD ayDOĞDu 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze terzi – ilkNur kurt 8/a
 meHmet tiraki 6/a

CAMİ ABDESTHANELERİNDE  BAŞKALARINI RA-
HATSIZ ETMEDEN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ABDEST 
ALABİLMEK. PROBLEMLER TESPİT EDİLEREK BU 
PROBLEMLERİN ÇÖZÜLDÜĞÜ BİR MAKET ABDEST 
KABİNİ YAPILDI.

ENGELLİ VE YAŞLILARIN HAC VAZİFESİNİ YA-
PARKEN TAVAFI RAHAT VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE 
YAPABİLMELERİNİ SAĞLAMAK. TAVAF ALANININ 
ÜZERİNE BİR KAT ATILARAK BU KATIN ZEMİNİNİN 
OTOMATİK DÖNDÜRÜLMESİYLE TAVAFIN YAPILABİ-
LECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK. MOTORLU BİR DÜZENEKLE 
PROJEMİZİ HAZIRLADIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CELAL CANO

SU MANGANASI

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

KARADENİZ MİMARİSİ

Danışman Öğretmen
FERHAT DEMİRCAN

Hazırlayan Öğrenciler
aSlı al, meHmet kemalOĞlu 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
ebubekir iNaN 8/a

DOĞAYA ZARAR VERMEDEN DOĞAL ENERJİ-
LERLE EKİNLERİ YABANİ HAYVANLARDAN KORU-
MAK. SU İLE ÇALIŞAN BİR DÜZENEK OLUŞTUR-
DUK. DÜZENEĞİMİZ DE YÜKSEK SES ÇIKARAN 
ZİLLER KULLANDIK. BU ZİLLER SAYESİNDE YABA-
Nİ HAYVANLARIN EKİNLERDEN UZAKLAŞMALARI 
SAĞLANDI.

Bölgemizin geleneksel mimarisini yeniden canlan-
dırmak. 

Doğaya verilen zararı en aza indirerek tabiatla uyum 
içerisinde yaşamak. 

Doğa turizmi ile ön plana çıkmış bölgemizin bu özel-
liğinin korunmasını ve gelişmesini sağlamak.

KAMUOYUNUN BU KONUYA DİKKATİNİ ÇEKE-
REK VE BU KÖYÜN GELECEK KUŞAKLARI OLARAK 
BİZİM DE BİLİNÇLENEREK BÖLGE MİMARİSİNİ YE-
NİDEN CANLANDIRABİLİRİZ. KÖYÜMÜZDEN ALDI-
ĞIMIZ GELENEKSEL MİMARİ ÖRNEKLERİNİN MA-
KETİNİ TASARLADIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FERHAT DEMİRCAN

NUFÜS PROJEKSİYONLARI

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

KABLOSUZ ENERJİ

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

Hazırlayan Öğrenciler
SüHeyla bulutOĞlu 8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
Özay kurt 6/a  

Öncelikli amacımız gelecekte yaşama ihtimalimizin 
yüksek olduğu ilçemizin nüfusunu bilerek hayatımızı 
planlamak ve ortaya çıkacak verilerden eğer dikkat çe-
ken bir sonuç var ise bunu yetkili kurumlarla paylaşarak 
kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamaktı. Elde ettiğimiz 
verilerden 2007 toplam nüfusu ile 2015 toplam nüfusu-
nu çıkarttığımızda, toplam nüfusumuzun 8 yılda 2.016 
kişi azaldığını tespit ettik. Bu veriden yola çıkarak 2023, 
2053 ve 2071 yıllarında ilçemizin toplam nüfusunu he-
sapladık.

KABLOSUZ ENERJİ TRANSFERİ SAĞLAYARAK 
PRİZE BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK  YAKLAŞIK 
30 CM BOYUNDAKİ PLASTİK BORUMUZA 350 KEZ 
BOBİN TELİ SARARAK 1. SARGIMIZI OLUŞTUR-
DUK. KALIN TELİMİZİ BU SARGININ ÜZERİNE 3 KEZ 
SARARK 2. SARGIMIZI OLUŞTURDUK. ADAPTÖR 
TRANSİSTÖR VE DİRENCİMİZİ SARGILARIMIZA 
BAĞLADIK. PİNPON TOPUNUN ÜZERİNİ ALÜMİN-
YUM FOLYOYLA KAPLAYARAK 1. SARGIMIZIN TE-
PESİNE KOYDUK. BOBİNİMİZİ ÇALIŞTIRDIĞIMIZA 
FLORORSAN AMPÜLÜN YANDIĞINI GÖRDÜK
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

SONSUZ GÖRÜNTÜ

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

HİDROLİK KEPÇE 

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

Hazırlayan Öğrenciler
burak ŞaHiN 8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet tiraki 6/a 

DÜZ AYNANIN ÖZELLİKLERİNDEN FAYDALANA-
RAK GÖRSEL SİSTEMLER GELİŞTİRMEK 6 tane kü-
çük el aynasını bulundukları kaplardan çıkardık. Bunları 
silikon tabancasıyla birbirine küp olacak şekilde yapış-
tırdık. İçerisine led lamba yerleştirdik. Bir yüzeyine delik 
açarak ayna içini görebilecek şekle getirdik. Devreye 
bağladığımız anahtar yardımıyla devremizi test etti.

SIVI BASINCI İLETME ÖZELLİĞİNİN GÜNLÜK 
YAŞAMDA KULLANIM ALANLARINI GÖRMEKTahta 
ve kütüklere keser, testere, dekopaj makinesi zımpara 
ve çeşitli aletlerle şekil vererek kepçemizin iskeletini 
oluşturduk. Daha sonra eczaneden aldığımız enjektör 
ve serum hortumlarını içlerine su doldurarak kepçemize 
monte ettik. Gerekli ayarlamaları yaparak kepçemizin 
çalışmasını test ettik.  
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

HAVA TOKADI 

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

CİHAZ KONTROL SİSTEMİ 

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze terzi  8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
ebubekir iNaN   8/a 

SES DALGALARININ ENERJİ TAŞIDIĞINI GÖR-
MEK VE SESİN ŞİDDETİNE BAĞLI OLARAK BU 
ENERJİNİN ETKİSİNİ HİSSEDEBİLMEK.Maket bıçağı 
yardımıyla çöp kovamızın altına delik açtık. Kovamızın 
ağız kısmını ise koli bandıyla tamamen hava almayacak 
ve uyguladığımız kuvvete dayanacak şekilde sağlam-
laştırdık. Daha laptop askısını çöp kovamıza sabitledik. 
Dizdiğimiz plastik bardakları hava tokatımızla yıkarak 
düzeneğimizi test ettik.

Bu proje sayesinde tek bir tuşla her  türlü elektrikli 
ev aletinizi çalıştırabilir, istediğiniz zaman durdurabilir-
siniz. İlk önce cihazımızı bağlayacağımız cihaz kontrol 
sistemini çeşitli devre elamanları kullanarak oluşturduk. 
Daha sonra telefon kulaklığının ucunu kesip içinden çı-
kan iki ince kabloyu oluşturduğumuz devreye bağladık. 
Pil yardımıyla devreye gerekli olan enerjiyi verdik. Biz; 
çalıştıracağımız cihazı bir elektrik motoru olarak belir-
ledik. Telefonu arayarak devremizin çalışır durumda ol-
duğunu test ettik. Üstelik evde olmanıza da gerek yok 
kapsama alanı içinde olmanız yeterli. Bu sayede hem 
enerji hem de zaman tasarrufu yapabilirsiniz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
RESUL CANYURT

AKILLI EV 

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

HAYALİMDEKİ OKUL 

Danışman Öğretmen
BARIŞ BOZKURT

Hazırlayan Öğrenciler
ilDem ayDOĞDu 8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
furkaN iNaN 6/a 

Güneş enerjisini  kullanışlı hale getirip tasarruf elde 
etmek.Güneş enerji panelini yapmış olduğumuz maket 
evin çatısına yerleştirdik. Panelden gelen kabloları 7805 
transistörün base  ve collektör ayağına  bağladık. Bu iş-
lem panelden gelen yüksek voltun 5 volta düşürülmesini 
sağladı. Bir diyotla ters akımı engelleyerek bağladığımız 
bataryamızı  yüksek voltaja karsı koruma altına aldık.

Daha sonra devremize yaptığımız karanlık sensörü-
nü bağladık. Evimize led lamlaları yerleştirip projeyi ta-
mamladık. Gün içinde depo edilen enerji akşam olunca 
otomatik olarak eve verildi.

YÖREMİZ İTİBARİYLE ARAZİ KOŞULLARININ 
SPOR SALONLARINA ELVERİŞLİ OLMAYIŞINDAN 
DOLAYI BU BÖLGELERDE OKUL ÇATILARINA SPOR 
SALONLARI İNŞA EDEREK BU İHTİYACIN KARŞI-
LANMASI. HAZIRLADIĞIMIZ OKUL MAKETİNİN ÜZE-
RİNE İÇERİSİNDE BASKETBOL VOLEYBOL SAHASI 
VE ATLETİZM PİSTİ YER ALAN BİR SPOR SALONU 
İNŞA ETTİK. SALONUN ETRAFINI ÇİTLERLE ÇEVİ-
REREK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALDIK.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SERCAN SALDAMLI

KÖK TÜRKÇEMİZ 

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

YEKPARE TÜRKÇEMİZ

Danışman Öğretmen
SERCAN SALDAMLI

Hazırlayan Öğrenciler
Sema Nur erSOy 8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD aPayDıN  6/a 

Atalarımızın saf Türkçesini ve kullandıkları alfabeyi 
hiç merak ettiniz mi?  Geçmişi ile bağlarını kopardığı 
için  yok olmaya mahkum toplumların başlarına neler 
geldiğinden haberiniz var mı peki?

O zaman gelin kültürümüzün ana direği güzel Türk-
çe?mizin ilk örneği olan Orhun Abideleri?ne beraber göz 
atalım,ilk alfabemizi tanıyalım ve atalarımızın öğütlerine 
kulak verelim.Yutong malzeme üzerine alçı vurularak 
zemin hazırlandıktan sonra çeşitli kesici ve delici alet-
lerle metinler işlenerek Tonyukuk abidesi?nin giriş metni 
tarihimizden günümüze aktarılmıştır.

İkinci aşamada ise renk armonisi sağlanarak kitabe 
örneğimiz boyanmış ve yapım aşaması sona ermiştir.

MADEM TÜRKÇEMİZ PEK ÇOK ALFABE KULLA-
NILARAK ÇAĞLAR BOYU YAŞATILMIŞ BİZ NEDEN 
BU ALFABELERİ TANIMAYALIM.AMACIMIZ SİZE 
ASLINDA HARFLERİN SADECE BİR ELBİSE OLDU-
ĞUNU DİLİMİZİN İSE O ELBİSEYİ GİYEN YAŞAYAN 
BİR VARLIK OLDUĞUNU GÖSTERMEK.ÖN YARGI-
LARIMIZI KIRARAK DİLİMİZİN GEÇMİŞİNDE VE GÜ-
NÜMÜZDE KULLANDIĞI FARKLI ALFABELERİ EĞ-
LENCELİ BİR ŞEKİLDE TANIMAK VE ÖĞRENMEK.
MARANGOZ ATELYESİNDE YÖREMİZİN ÇAM AĞAÇ-
LARINDAN HAZIRLANAN ÜÇ PARÇA MALZEME 
OKULUMUZDA BİRLEŞTİRİLDİKTEN SONRA YEKBA-
KÜS İÇİN EŞ KÜPLER HAZIRLANARAK HER YÜZEYİ-
NE AYNI HARFİN FARKLI ALFABEDEKİ TEMSİLİ YA-
ZILMIŞTIR.ALÜMİNYUM BORULARA GÖRE MATKAP 
KULLANILARAK KÜPLERİN ORTA NOKTASINA 16MM 
LİK DELİKLER AÇILMIŞ VE HARF KÜPLERİ YEKBA-
KÜSE YERLEŞTİRİLMİŞTİR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SONER KALKAN

ŞEHİR GEZİ REHBERİ

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

IŞIKLI HALI

Danışman Öğretmen
AKİF DURUKAN

Hazırlayan Öğrenciler
Sema Nur erSOy  8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
ilkNur kurt  8/a 

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GİTTİKLERİ 
ŞEHİRLERİN MERKEZLERİNDE NERELERİ ZİYARET 
EDECEKLERİNE YÖNELİK TANITICI İLGİ ÇEKİCİ 
GÖRSEL PLATFORMLARIN OLUŞTURULMASI. TÜR-
KİYEDEKİ ŞEHİR MERKEZLERİNDE ŞEHRİN ÖZEL-
LİKLERİNİ TANITAN PLATFORMLARIN OLMAMASI 
ÇIKIŞ NOKTAMIZ OLMUŞTUR. PROTOTİP OLARAK 
HAZIRLADIĞIMIZ PROJEMİZDE AHŞAP MALZEME-
LER VE TRABZON ÖRNEĞİNİ KULLANDIK.

Evlerimizde elektriklerin olmadığı zamanlarda ya da 
geceleri su içmek, lavaboya kalkmak vb. ihtiyaçlarımı-
zı karşılamak için kalktığımızda duvara ya da sehpaya 
çarpıyoruz. Karanlıkta yaşanabilecek böyle kazaları ön-
lemek projemizin amacı.Projeyi hazırlarken ilk önce mor 
ve beyaz iplerle halı dokundu. Halının ortasından dışına 
doğru farklı renklerdeki led ışıklar yapıştırılarak eklendi. 
Halının alt tarafına görünmeyecek şekilde bu üç farklı 
renkteki led ışıklar tek bir anahtar ile açılıp kapanacak 
şekilde birbirine bağlandı. Bağlantının ucuna güçlü bir 
pil eklendi ve ışıklı halı kullanıma hazır hale geldi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AKİF DURUKAN

LEGO TOPLAYAN ÇUBUK

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

YUMURTA DİLİMLEME ALETİ

Danışman Öğretmen
AKİF DURUKAN

Hazırlayan Öğrenciler
ilDem ayDOĞDu   8/a 

Hazırlayan Öğrenciler
SemaNur erSOy   8/a 

Evlerde veya anaokullarında çocukların sıkça oy-
nadığı Lego oyunundan sonra etraf oyuncaklarla dolup 
taşıyor. Çocukların Legoları toplayamaması sonucun-
da bu oyuncakları toplamak bize düşüyor. Bu projede 
Legoları hızlı şekilde toplamak amaçlanmıştır.Küçük 
boyda Legoların etrafına mıknatıslar güçlü yapıştırıcı 
ile yapıştırıldı. Sonrasında aynı şekilde uzun bir çubuğa 
çekim gücü yüksek mıknatıslar yapıştırıcı ile yapıştırıldı. 
Sopa renkli renkli boyandı. Legoların çubuğa mıknatıs-
lar ile toplanması denenerek test edildi. Legoların mık-
natıs ile çubuğa toplandığı görüldü.

Kahvaltılarda tüketilen yiyeceklerden biri olan haş-
lanmış yumurtanın eşit parçalarda ve hızlı bir şekilde 
kesilmesi zor olmaktadır. Bu projedeki amaç yumurta-
ları daha hızlı ve daha eşit parçalarda keserek kahvaltı 
hazırlamayı hızlandırmayı sağlamak.Yumurtayı dilim-
leyecek tellerin yerleştirilmesi için birbirine bağlı sert 
plastikten yapılmış orta kısmı boş iki kapak alındı. Bu 
kapakların ortasına araları eşit tutularak ince krom tel 
sıkıca gerdirilerek bağlandı. Aletin bir yumurtanın sığa-
cağı kadar genişlikte olması sağlandı. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AKİF DURUKAN

KIRINTI TOPLAMA ALETİ

Of GürPıNar OrtaOkulu Of GürPıNar OrtaOkulu

KAYBOLMAYAN SATRANÇ TAŞLARI 

Danışman Öğretmen
AKİF DURUKAN

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD ayDOĞDu   7/a 

Hazırlayan Öğrenciler
muHammeD ayDOĞDu   7/a 

Ev, lokanta vb. yerlerde ekmekler kesildikten sonra 
kırıntılar dökülerek çöpe gitmektedir. Bu proje ile bu kı-
rıntıların bir kaba toplanarak kuşyemi olarak değerlen-
dirilmesi amaçlanmaktadır. Ekmekleri kesmek için 30 
cm?ye 50 cm tahta matkap yardımı ile ortası delinerek 
hazırlandı. Tahtanın ayakta durması için dört tarafına 
ayaklar yapıldı. Kırıntıların geçeceği deliklerin alt kıs-
mına huni şeklinde plastik kap yerleştirildi. Bu kabın uç 
tarafına boru takılarak dökülen kırıntıların kuşyemi için 
hazırlanan küçük kutunun içine ulaştırılması sağlandı. 
Daha sonra bu alet boyandı ve kullanıma hazır hale ge-
tirildi.

Okul, kafe, oyun salonları gibi satranç oynanan her 
yerde satranç taşlarının kaybolma sorunu yaşanmakta-
dır. Bunu engellemek için satranç tahtalarının altına taş-
ları yerleştirebilecek bölümlerin hazırlanması ve taşların 
kaybolmanın engellenmesi. Tamamı ahşaptan hazırlan-
mış satranç tahtası ve satranç taşları bir araya getirildi. 
Tahta ve taşlar boyandı. Tahtanın üstüne siyah ve beyaz 
kareler çizildi. Tahtanın alt kısmına her taş içine gömüle-
cek şekilde taşın şeklinde oyuklar açıldı. Taşların daha 
iyi durması için bu oyuklara süngerler yapıştırıldı.  Taşlar 
yerlerine yerleştirildi ve oynamaya hazır hale getirildi.
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oRtAhisAR bEşiRli imkb oRtA okUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGÜL SEVİM

5 KASA YÖNTEMİ İLE 
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 
TATLI YEMEYİ SEVERİ

Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

Hazırlayan Öğrenciler
baray kara 5/a  – merve mermertaŞ 5/a - 
Ömer taHa ÇObaN 5/

Hazırlayan Öğrenciler
SeDef PeliN ŞaHiN  8/C -berNa  Öztürk  8/C  
-NurSeliN ayDemir 8/C

5 kasa yöntemini uygulamak için önce karton bir 
kutu bulundu daha sonra 5 haneye bölündü. Öğretilmek 
istenen tüm kelimeler renkli kartonlara yazılarak hazır-
landı. Bir tarafında İngilizcesi diğer tarafında Türkçesi 
olacak şekilde tasarlandı. 

5 kasa yöntemi, 1 öğrenciye en az 5 gün sürecek 
şekilde tasarlandı. 1. Gün tüm kelimeler öğrenciye tek 
tek soruldu. Bildiği kelimeler 2. haneye, bilemedikleri 
1. haneye konuldu. 2. gün ilk gün bildiği 2. hanedeki 
kelimeler tekrar soruldu tekrar bildikleri 3. haneye bi-
lemedikleri 1. haneye konuldu. 1. gün bilemedikleri 1. 
hanedeki kelimeler tekrar soruldu bildikleri 2. haneye 
bilemedikleri tekrar 1. haneye konuldu. Tüm kelimeler 5. 
haneye gelinceye kadar devam edildi.

Bu projede 7.Sınıfta eğitim gören öğrencilerin tatlı 
sevip sevmediğini araştırdık. Bu araştırmamızı anket 
yaparak  sonuçlandırdık. Bu araştırmamızda  7. sınıf 
ögrencileri olan 79 kız  57 erkek toplam 136 ögrenciye 
anket uyguladık. Araştırmamızda 5 öğrencinin tatlı  sev-
mediğini 131 öğrencinin tatlı sevdiği sonucuna ulaştık. 
Araştırma sonucunda 7.sınıf  kız öğrencilerin erkek öğ-
rencilere oranla daha çok tatlı sevdikleri sonucuna ulaş-
tık. Yaptığımız anket sonucunda  tatlı çeşitlerinden en 
çok  dondurmanın tercih edildiğini tespit ettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

ANNE VE BABACIĞIM LÜTFEN YANIMIZDA 
SİGARA İÇMEYİN

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

ASİTLİ İÇECEKLERİN ZARARLARI

Danışman Öğretmen
FİGEN ÜREYENER

Hazırlayan Öğrenciler
revNa ŞeNyurt  6/G

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem keSkiN 7/a – yareN tOPkara 7/a – meH-
met emiN kul 7/a

Özellikle çocukların yanında içilen sigara onların be-
denlerine ağır zararlar verir.

Bu proje deneysel ve gözlem yöntemiyle gerçekleş-
tirilmiştir. Bunun için hiç kullanılmamış bir elektrik süpür-
gesi kapalı bir balkonda hiç havalandırma yapılmadan 
sigara içildiği sürelerde çalıştırılmıştır. Bu deney bir ay 
boyunca devam etmiştir.

Deney sonunda hiç kullanılmamış süpürge toz tor-
basının kirlendiği gözlemlenmiştir. Akciğerlerimiz elekt-
rik süpürgesi gibi sigara dumanından olumsuz etkilenir. 
Birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olur. Pasif içi-
cilik de aktif içicilik kadar tehlikelidir

Bu projede asitli içeceklerin yiyeceklere olan zarar-
larını inceledik. Bu nedenle asitli içecekleri kullandık. 
Bu deneyi et ve elma üzerinde içecek kullanarak yaptık. 
Gözlemlerimizi fotoğrafladık. Hepsinin farklı değişimlere 
uğradığını gözlemledik.

Kola etlere en çok zararı veren içecek oldu ve elma-
ya da fazla zarar verdi.

Soğuk Çay ikisine de zarar vererek değişikliğe uğ-
rattı.

Maden suyu biraz da olsa ikisine de zarar vermiştir.
Meyveli Gazoz çok az bir değişiklik yaptı.
Su ve Gazoz elmada yok denilecek kadar az zarar 

verdi ama eti beyazlaştırdı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

BİLDİĞİMİZ PROTEİN, VİTAMİN, DEMİR VE ÇİN-
KONUN BİLMEDİĞİMİZ BESİNLERİN İÇERİSİNDE 

OLMASı

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

DEĞİŞEN TOPLUM YAPISINDA HAYVAN BESLE-
ME EĞİLİMLERİ VE TÜRLERİ

Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

Hazırlayan Öğrenciler
NiSa Gül bayraktarOĞlu   8/C 

Hazırlayan Öğrenciler
büŞra ÇavDar   8/C 

İnsanların yaşam gereksinimlerini karşılamak için 
beslenmesi gerekmektedir. Bu besin maddeleri içinde 
bulunan protein ve vitamin oranları farklı farklı yer al-
makta. Toplumda genel alışılagelmiş protein ve vitamin 
fazlalığı var diye bilinen besinlerden daha çok protein 
ve vitamin bulunduran besinleri tespit ettik. Bu besin tür-
lerini gruplandırdık ve tablo halinde inceledik ve yaygın 
bir şekilde tüketilen ama içerisinde bulunan vitamin ve 
proteinlerin fazla miktarda olduğunu tespit ettik.

Trabzon ilinin değişen toplum yapısında hayvan 
besleme eğilimleri ve türlerini belirlemek için yapılmıştır. 
Bu araştırma için TÜİK ve Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
müdürlüğünden 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 
ve 2013 yılına ait nüfus ve beslenen hayvan sayıları 
alınmıştır. Alınan veriler sonucunda Trabzon ilinde za-
manla köyden kente göçün arttığı ve buna bağlı olarak 
da beslenen ekonomik hayvancılığın azaldığı görülmek-
tedir. Kentleşen toplumun pet hayvancılığa olan ilgisi 
ve besleme eğilimlerinin artış gösterdiğini görmek için 
Beşirli İMKB Ortaokul 8. Sınıfa giden 100 öğrenciye an-
ket uygulanmıştır. Anket ‘’pet hayvana olan ilgi’’ ve ‘’pet 
hayvan besleme eğilimi’’ olarak iki başlık altında ince-
lenmiştir. Anket sonrasında Trabzon Esnaf Ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliğinden Trabzon iline ait 2007-2013 yılları 
aralığında bulunan

Pet Shop sayısı alınmıştır. Yıllara göre arttığı görül-
müştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

DOĞAL BAKIM ÜRÜNLERİ

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

DOĞAL MAYA’DAN YAPILMIŞ EV YOĞURDU MU ?  
İŞLENMİŞ-SANAYİ ÜRÜNÜ MAYA’DAN YAPILMIŞ 

PASTÖRİZE YOĞURT MU?

Danışman Öğretmen
CEMALETTİN CEM UZUN

Hazırlayan Öğrenciler
CeyDa Civil 8/C -  Şeyma Dayı  8/C 

Hazırlayan Öğrenciler
berfiN ataSOy  5/f - ekiN ikbal ÇakıCı 5/f – 
yeŞim NiSa ÇOlak  5/f

Makyaj malzemeleri kullanan insanlar yapılan araş-
tırmalara göre günde 500 kimyasal maddelere mağruz 
kalıyor. Bunlar cilt kanseri başta olmak üzere kanserler 
ve kısır gibi hastalıklara yol açıp hormonların bozulma-
sına neden oluyorlar ve bizim yaptığımız el kremi saye-
sinde elimiz öncekinden daha yumuşak hem de daha 
parlak olur. El kreminin içindeki limon ve zeytinyağı sa-
yesinde elimiz sağlıklı bir şekilde güzel bir görünüme 
kavuşur.

3 Damla limon suyu ile 2 tatlı kaşığı zeytinyağını bir 
kaba koyduk ve iyice karışana kadar karıştırdık. Sonra 
elimize sürdük. Daha sonra 30 dk beklettik. Sabun ve 
suyla duruladık. Her gün bu karışımı tekrar yaptık.  Ve 
bunu 5 gün uyguladık. Bunun sonucunda elimizin her 
geçen gün daha da yumuşadığını gözlemledik.

Doğal ile işlenmiş mayanın ayrı ayrı olarak yoğurt 
imalatında kullanımının, yoğurtun tüketim süresine, ta-
dına, kokusuna, görüntüsüne farklı etki edip etmeye-
ceğini araştırmayı planladık. Araştırma sonucunda; do-
ğal yoğurttan türetilmiş mayanın kullanımıyla yapılmış 
doğal-ev yoğurdunun, tat ve koku yönünden pastörize 
yoğurttan türetilmiş işlenmiş mayadan yapılmış pastöri-
ze yoğurta göre tüketim süresi uzadıkça kalite kaybına 
uğradığı buna karşın yoğurtun en önemli kalite göster-
gesi olan kesme (sulanma) yönünden ise kalite kaybına 
uğramadığı, kalitesini koruduğu ancak işlenmiş maya-
dan yapılmış pastörize yoğurtun ise iki veya üç günden 
sonra kalite kaybının arttığı, tüketim süresinin daha az 
olduğu sonucuna varılmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİGEN ÜREYENER

EKMEK İSRAFI

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

ESKİ KUŞAKLARIN OYUNLARI VE GÜNÜMÜZ ÇO-
CUKLARININ OYUNLARININ AMACA UYGUNLUK 

AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Danışman Öğretmen
ÖZGÜL SEVİM

Hazırlayan Öğrenciler
eySa ferHaN alıŞ 7/a - eSra beŞel 7/a  - raNa 
Özlem kara  7/a

Hazırlayan Öğrenciler
etHem ONat ÖkÇeSiz 5/b

 Ülkemizde ekmek üretiliyor ama ne yazık ki hepsi 
tüketilmiyor. Tüketim fazlası ekmekler de israf ediliyor. 
Okul töreninde ve ders aralarında yaptığımız duyuru-
lar yardımı ile herkese proje tanıtıldı. Daha sonra her 
sınıftan gönüllü on öğrenciye yapılan anketler ile konu 
hakkında bilgilendirildik

Anket kapsamındaki çoğu birey ekmek fiyatını bildiği 
halde ekmek israfında bulunmakta aile ve toplum bütçe-
sine zarar vermektedir.

Toplumun yaklaşık dörtte üçü ekmek israfı konusun-
da bilgili ancak yarısı ekmek israfında bulunuyor.

Korumaya muhtaç hayvanların ne ile beslendiği ko-
nusunda yeterince bilgi sahibi değildir.

Okulumda bir haftada israf edilmekten kurtulan ek-
mek ile yılda 4895 lira tasarruf elde edilir.

Bu çalışma günümüz çocuklarının serbest zaman 
etkinliklerini, önceki iki kuşağın çocukluğundaki etkinlik-
lerle karşılaştırıp “Önceki kuşakların oyunları, çocuğun 
sağlıklı gelişimi için,  günümüz çocuklarının oyunların-
dan daha amaca uygun muydu?” sorusunun cevabını 
araştırmak için yapılmıştır. Anket yöntemi uygulanmıştır.

Karşılaştırma sonucunda  eski kuşaklarla günü-
müz çocukları arasındaki oransal fark çok çarpıcı gö-
rülmemektedir. Ancak yapılan faaliyetlerin ve kullanılan 
oyuncakların özellikleri dikkate alındığında hipotezimi-
zin doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Gençlerin yaptığı 
faaliyetler incelendiğinde sosyal ortamların oluşmasına 
daha çok kurslar sebep olmaktadır. Teknolojinin geliş-
mesi ve yeni dijital oyunların çıkmasıyla günümüz ço-
cukları sosyal etkinliklerden çok bireysel etkinliklere 
yoğunlaşıyor. Şimdiki kuşakta daha çok ailelerin ayarla-
masıyla sosyal ortamlar oluşturuluyor. Bu ortamlarda ta-
kım olarak oynanıyorlar. Bolca rekabet yaşanıyor. Ama 
çocuklar arası ilişkiler gelişmiyor gerçek arkadaşlıklar 
oluşmuyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZEYNEP SÖNMEZ

ESKİ OYUNLARI BİLİYOR MUYUZ ?

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

EV YAPIMI DOĞAL YOĞURTLAR 
DAHA SAĞLIKLIDIR

Danışman Öğretmen
ZEYNEP SÖNMEZ

Hazırlayan Öğrenciler
merve Sıla karaCa  6/b  – zeHra beril ÖzÇi-
liNGir  6/b

Hazırlayan Öğrenciler
SemiH kaaN bayram 6/D

Dedelerimizin ve büyükannelerimizin oynadıkları 
oyunları bilip bilmediğimizi araştırmak istedik. Eski oy-
nanan oyunlardan topaç oyunu, kukalı saklambaç, taşlı 
kuka, yakan top, donbik dalya, adam gömmece oyunla-
rını araştırdık, elde ettiğimiz bilgiler ile bir test oluştur-
duk. Testimizi okulumuzdan 100 kişiye uyguladık.

Sonuç olarak eski oyunlarımızın çoğunlukla bilinme-
diği sonucuna vardık.

Eski oyunlarımızın bir çoğu günümüz çocukları tara-
fından bilinmemektedir.

Bu projemizde fabrikasyon yoğurtlarla doğal ev 
yapımı yoğurtların sağlığımıza nasıl etkisi olduğunu 
incelemek istedik .Bunun için iki ayrı maya ile yoğurt 
mayaladık. Bu yoğurtları 10 gün boyunca gözlemledik. 
Yoğurtlarım zaman içindeki değişimlerini takip ettik. 
Fabrikasyon yoğurttan aldığımız maya ile doğal ev yo-
ğurdundan aldığımız mayadan elde ettiğimiz yoğurtların 
gösterdiği değişim yorumlandı. Elde ettiğimiz sonuçlar 
hipotezlerimizle karşılaştırıldı. Oda sıcaklığında 10 gün 
süreyle beklettiğimiz  ev yapımı yoğurdumuzda doğal 
ekşime gerçekleşti. Mayalanma devam ettiği için faydalı 
bakteriler üremeye devam etti. Fabrikasyon yoğurdu-
muz ise bu süre içinde bozulma gösterdi ve küflendi. 
Oda sıcaklığında takip ettiğimiz yoğurtlarımızın gözlem 
sonucunda ev yapımı yoğurdun vücuda daha sağlıklı 
olduğunu anladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

HANGİ MEYVE “ BİTKİMİ ”
DAHA HIZLI BÜYÜTÜR?

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

HAYATIN RİTMİ SPOR

Danışman Öğretmen
DİLEK YAVUZ YAKUT

Hazırlayan Öğrenciler
aSumaN burHaN 8/C – irem Nur kurt 8/C

Hazırlayan Öğrenciler
metiN bOra Özke 7/D -OSmaN CaN ÖztaŞ 7/D 
-emirHaN Özer 7/D

Bu projemizde meyvelerin içerdikleri  besin öğeleri-
ne göre bitkiler üzerindeki büyüme hızlarını incelemek 
istedik. Bunun için avokado , elma , kivi , armut , muz 
pürelerini hazırladık. Aynı miktarda , aynı derinlikte , aynı 
fasulye tohumlarından 5’er tane dikerek hazırlanan beş 
adet saksı hazırladık. Püreleri topraklarımıza karıştırdık. 
Sulayarak gün gün gelişimlerini izledik ve fotoğrafladık .

Fosfor, kalsiyum, magnezyum, protein(N)miktarla-
rına bakıldığında elma ,avokado ve kivinin büyümeyi 
daha hızlandırdıkları gördük.

Okulumuz spor alanında Trabzon’un önemli okulla-
rından biri biz de hangi dalda daha çok başarılı olduğu-
muzu merak ettik ve okul yıllıkları ödüller ve beden eğiti-
mi öğretmenlerimizin yardımıyla bu çalışmaya başladık. 
Arkadaşlarımla her yılı ayrı ayrı not aldık ve okulumuzun 
son 3 yılda çıkardığı lisanslı sporcuların listesini aldık ve 
bunların dereceler ile karşılaştırmasını yaptık.

Araştırmamızın sonucunda okulumuzun tüm sporla-
ra önem verdiğini ağırlıklı olarak da atletizm ,yüzme,-
masa tenisi ve futsal da başarılı olduğunu ve daha çok 
sporcu çıkardığını görüyoruz
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

HAZIR İÇECEKLERDEKİ ŞEKER ORANLARI

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

Hazırlayan Öğrenciler
SeHa utkaN kuDubaN 6/H -ali alP akDeNiz 
6/H

Hazırlayan Öğrenciler
Nur SeNa berber 7/f

Hazır içeceklerdeki şeker miktarlarının günlük alma-
mız gerekenden fazla olup olmadığını incelemek istedik. 
Bunun için en çok tercih edilen  içecekleri kaynatarak 
geride kalan şeker kalıntılarını hassas terazide tarttık. 
Aynı terazide 1 küp şekerin kütlesini ölçtük. Sonuçları 
karşılaştırdık. 

Asitli içeceklerin, hazır meyve sularının, enerji içe-
ceklerinin içerdiği şeker miktarı günlük alınması gere-
ken şeker miktarından (20-35 gram) daha fazladır. Zero 
ve Light içecekleri söylendiği gibi sıfır şeker içerir ancak 
diğer içerikleri yönünden zararlıdır.

Keçiboynuzunun içerdiği çekirdeklerin her biri 0,2 
gram gelir. Bu çekirdeklerin ebatlarına bakılmaksızın 
her biri aynı ağırlıktadır. Yani, tek bir harnup çekirdeği 
0,2 gram ağırlığındadır. Günümüzde de 0,2 gramın kar-
şılığı 1 Karat olarak kullanılmaktadır. 

Keçiboynuzu çekirdeği doğada ağırlığı değişeme-
yen bir tohumdur. Bu projemizde ayva – limon – portakal 
– elma – keçiboynuzu çekirdeklerinin hassas terazideki 
kütleleri belirlenerek ölçü birimi olarak neden keçiboy-
nuzunun tercih edildiğini kanıtlamak istedik.

Bu sebeple Araplar, Selçuklular, Osmanlılar dönem-
lerinde ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır.

Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı 
altını, toplam iki dirhem ve bir çekirdek ağırlığa sahiptir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGÜL SEVİM

LAPBOOK MATERYALİNİ ALDIK İNGİLİZCEDE 
KULLANDıK 

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

KEMİKLERİMİZ İÇİN DOĞAL ÜRÜNLER İÇİN!

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

Hazırlayan Öğrenciler
umut irem Çat 5/b - meHlika NiSa Şal  5/b

Hazırlayan Öğrenciler
emel tulumeN 6/G -miNa aSlaN 6/G

Bu araştırma, oyunla öğrenmenin, klasik öğretme 
yöntemine kıyasla İngilizce öğrenmeye etkisi olup ol-
madığını araştırmak için hazırlanmıştır. Bunun için 2 
farklı sınıf 5/ A ve 5/ B şubeleri seçilmiştir. Bu sınıflara 
önceden ön test uygulanıp 2 şubenin akademik başa-
rısı ölçülmüş, akademik başarısı birbirine yakın 48 öğ-
renci seçilmiş ve A ve B şubeleri olmak üzere iki gruba 
ayrılmıştır. 1. Gruba (5/A)  hayvanlar (Animals)  - fiil-
ler (Verbs) saatler (What is the time?) Meyve-sebzeler 
(Fruits and vegetables) konusu klasik yöntemle öğretil-
miş, kelimeler tahtaya yazdırılarak anlamları sözlükten 
buldurulmuş ve 5 kez İngilizce ve Türkçelerini yazmaları 
istenilerek ev ödevi verilmiştir. 2. (5/B) gruba ise keli-
meler verildikten ve anlamları sözlükten buldurulduktan 
sonra öğretilecek konular oyunlarla pekiştirilmiştir. Daha 
sonra her 2 gruba da sınav yapılarak aradaki anlamlı 
fark tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin oyunlar-
la daha çok eğlendikleri bu sayede derse olan ilgi ve 
dikkatin arttığı ve bütün bunların öğrenmeye olumlu etki 
ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, oyunlar sayesinde derse 
hiç ilgi duymayan, akademik başarısı düşük olan öğren-
cilerin bile derse katılmaya çalıştığı gözlenmiştir.

Bu projemizde günlük olarak tükettiğimiz yiyecekler-
den aldığımız şeker ve tuzun ayrıca içtiğimiz içeceklerin 
kemiklerimize yaptığı etkiyi incelemek istedik. Bunun 
için 10 adet tavuk bacakları yıkandı ve kurulandı .Has-
sas terazide numara verilerek tartıldı. Ayran-süt-tuzlu 
su-şekerli su-elma suyu-portakal suyu-enerji içece-
ği-gazlı içecek-nescafe-çay içeceklerinde 3 gün bekle-
tildi. Tekrar tartılarak kaydedildi.

Kemiklerimiz İçin Zararlı İçecekler:   Gazlı İçecekler 
–Kahve – Çay - Enerji İçecekleri

Kemiklerimiz İçin Yararlı İçecekler:  Süt ve Süt Ürün-
leri - El Yapımı Meyve Suları  - Doğal İçecekler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

KÜÇÜĞÜM AMA GÜÇLÜYÜM

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

LAPBOOK MATERYALİNİ ALDIK İNGİLİZCEDE 
KULLANDıK

Danışman Öğretmen
ÖZGÜL SEVİM

Hazırlayan Öğrenciler
kaDriye Şura yılmaz 6/H

Hazırlayan Öğrenciler
DereN kaNDaz  5/b

Bu projemizde cisimlerin boyutlarıyla dayanaklıkları 
arasındaki ilişkiyi inceledim. Bunun için aynı maddeden 
yapılmış üç farklı boyutta askı ve 1kg-2kg-3kg lık ağır-
lıklar kullandım. Ayrıca kenar uzunlukları 2cm-4cm-6cm 
olan aynı kartondan üç tane küp oluşturdum. Her küpün 
üzerine aynı ağırlıktaki cisimleri koyarak dayanaklıkları-
nı gözlemledim.

Yapılan denemeler sonucunda askılardaki esneme-
lerin boyut büyüdükçe arttığı gözlemlendi.

Yapılan çalışmada İngilizce alfabe öğretimi için uy-
gulama etkinliklerinin yer aldığı Lapbook eğitim mater-
yalini kullanarak öğrencilerin alfabeyi daha kolay öğ-
rendikleri tespit edildi. Araştırmanın evreni Beşirli İMKB 
Ortaokulu 5. Sınıf öğrencileri olup örneklem 5-A ve 
5-B sınıflarından seçilmiş 30 öğrenciden oluşmaktadır. 
Çalışmada öğrencilerin yaptığı etkinlikleri birleştirerek 
Lapbook eğitim materyali oluşturuldu. Ön test ve son 
testlerle verilerin karşılaştırılması yapıldı. Sonuç olarak 
öğrenme sürecinde öğrencinin aktif katılımının önemi 
gözler önüne serildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

MEYVELERİN KİVİ OLGUNLAŞMASINA ETKİSİ

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

OKULUMUZDAKİ ÖĞRENCİLERİNİN HANGİ KONU-
LARDAKİ KİTAPLARI DAHA ÇOK TERCİH EDİYOR?

Danışman Öğretmen
TEMEL YAŞAR USTA

Hazırlayan Öğrenciler
tOyGar bıyıklıOĞlu 8/C -  taHa yurDakul  8/C 
- aliCaN Gür  8/C

Hazırlayan Öğrenciler
NiSa Nur Sarı  yareN küÇük   
beyzaNur kara SeliN HaCıSaliHOĞlu  
eCeNur ŞaHiN  SeNemSu karbuzOĞlu 

Bu projemizde meyvelerin kivinin olgunlaşması sü-
recindeki üzerindekini etkisini inceledik.  Büyüklerimiz 
tam olgunlaşmamış  kivinin yanına elma koyar olgun-
laşmasını sağlar. Neden elma ? Bizde bunu araştırdık. 
Tam olgunlaşmamış kivileri gruplara ayırdık. Her grup-
taki kivinin yanına farklı meyveler koyduk. Bunlar ‘elma,  
portakal, mandalina, limon, ayva’’ olgunlaşma sürecini 
gözlemledik, olgunlaşma süreleri birbirinden farklı oldu. 
Kivileri 3 farklı kişiye tattırdık. Bu meyvelerle kivinin ol-
gunlaşma zamanında ve tadında değişiklik olduğu  so-
nucuna ulaştık.

Okulumuzda okunan kitap türlerini merak ettik ve 
bulguları ulaşmak için bir anket hazırladık ve sınıflarda 
uyguladık.

Bu projede bizim tahminimiz genç kurgu kitapların 
daha çok okunmakta tercih edildiğini düşünüyorduk fa-
kat anketimizin verileri sonucunda düşüncemizin yanlış 
olduğunu fark ettik. Çünkü biz genellikle genç kurgu 
kitapları okuduğumuz için okulumuzdaki öğrencilerin 
genç kurgu kitaplarının okuduğunu düşündük. Fakat 
anketimizin sonucunda verileri karşılaştırdığımızda dü-
şüncemizin tersi olduğunu gördük. Okulumuzda en faz-
la okunan kitap türünün fantastik ve mizah olduğunu en 
az ise genç kurgu olduğunu fark ettik.
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Danışman Öğretmen
ÖZGÜL SEVİM

ORGANİK GÜBREMİ BULDUM

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

ÖĞRENCİLERİN OKUL DIŞINDA BESLENME 
ALIŞKANLIKLARI

Danışman Öğretmen
DİLEK YAVUZ YAKUT

Hazırlayan Öğrenciler
CeyDa  Öztürk 6/b -zereN  mıSır 6/C -bilGe  
karSlı 6/b -CereN  karabaCak 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
efe kutay uSta 7/D  – GülbaHar  altuNbay 
7/D

Bu araştırma, günümüzde zirai gübre kullanımına 
alternatif olarak organik gübrelerin de kullanılabileceğini 
göstermek için hazırlanmıştır. Organik gübre kullanımıy-
la atıl durumdaki organik yapının, bitki gelişiminde ve 
toprak veriminin arttırılmasında kullanımı hedef alınmış 
ve böylece zirai gübrenin çevreye verdiği zararı azalt-
mak da amaçlanmıştır. Gübre olarak balıkhaneden alı-
nan balık kafa ve atıkları kullanılmıştır. Bu araştırma için 
4 farklı bitki kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda balık 
gübresinin bitki gelişimine olumlu yönde etki ettiği tespit 
edilmiştir.

Bu projemizde okulumuzdaki öğrencilerin öğle ara-
sında nerede, ne tarz yiyecekleri tercih ettikleri, buraya 
ne sıklıkla geldikleri ve niçin tercih ettiklerini araştırdık.

13 gün boyunca okulun çevresini gezdik ve buraya 
gelen öğrenci sayılarını kaydettik. En çok tercih edilen 
yerlerdeki öğrencilere sorularımızı yönelttik.

Sonuç olarak öğrenciler tarafından fast-food tarzı yi-
yeceklerin tercih edildiğini öğrendik.
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Danışman Öğretmen
ZEYNEP SÖNMEZ

SAKLAMA KOŞULLARI BESİNLERİMİZİN ÖM-
RÜNÜ UZATIYOR!

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

SEBZE SULARININ  BİTKİLERİN BÜYÜMESİNE  
ETKİSİ

Danışman Öğretmen
DİLEK YAVUZ YAKUT

Hazırlayan Öğrenciler
SemiH kaaN bayram 6/D

Hazırlayan Öğrenciler
Dilara DurmuŞ 6/H

Bu projemizde saklama koşullarının besinlerin üze-
rindeki etkisini inceledik. Bunun için de gözlem yapmak 
üzere besin maddesi olarak yoğurdu seçtik .İki ayrı 
kapta mayaladığımız yoğurtlarımızın birisini buzdola-
bında beklettik. Diğerini oda sıcaklığında beklettik.10 
gün boyunca takip ettiğimiz yoğurtlarımızdan dolapta 
beklettiğimiz yoğurdumuzda belirgin bir değişiklik göz-
lemlenmemesine rağmen oda sıcaklığında beklettiğimiz 
yoğurdumuzun kokusu, rengi ve görünümünde belirgin 
değişiklikler gözlemledik.

Yemek yaparken haşlanmış ve dökülecek sebze su-
larının değerlendirmeyi amaçladım. Evlerde artan seb-
ze suları bir kapta toplandı. Aynı boyutta iki saksıya aynı 
miktarda toprak ve fasulye koyuldu. İki fasulye saksısı 
düzenli olarak biri sebze suyuyla (pırasa suyu) diğeri saf 
suyla eşit miktarda sulandı ve büyümeleri gözlendi.
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Danışman Öğretmen
ATİLA ŞİMŞİT

SINAV KAYGISI

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

SU BUHARI DESTİLASYONU YÖNTEMİ İLE DOĞADA 
BULUNAN GÜZEL KOKULU ÇİÇEKLERDEN ESANS 

ELDESİ

Danışman Öğretmen
CEMALETTİN CEM UZUN

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe ÇaĞla CaN 8/H

Hazırlayan Öğrenciler
N. CeyliN türkel 5f  - fikriye yareN erGül 5f

Bu çalışmada Trabzon ilindeki İMKB ortaokulunun 8. 
Sınıf öğrencilerine sınav kaygısıyla ilgili bir anket çalış-
ması yaparak sınav kaygıları olup olmadığını öğrendim. 
Genelde 8. Sınıf öğrencileri şu anda liseye geçiş konu-
sunda çok stresli ve heyecanlı oluyorlar. Çünkü iyi bir 
lise iyi bir üniversitenin, iyi bir üniversite iyi bir mesleğin, 
iyi bir meslek ise iyi bir hayatın kapılarını açar. Bir soru 
binlerce kişinin önüne geçmelerini sağlıyor ve durumda 
da devreye sınava karşı kaygıları giriyor. İşte bu yüzden 
sınav kaygısının nedenlerini bulmaya çalıştım.

Bu çalışmada toplam elli öğrencinin yaptığı anket 
çalışmaları yer almaktadır. Ulaştığım verileri sofa prog-
ramı sayesinde yüzde olarak analiz ettim.

Yapılan çalışmaya göre Trabzon Beşirli İMKB orta-
okulundaki 8.sınıf öğrencilerinin büyük bir bölümünde 
sınav kaygısı olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sınav 
kaygılarının en büyük nedeni olarak çalışma yetersizliği 
ve yapamama korkusu, daha sonra endişe ve aile bas-
kısı, daha sonra da geri kalan nedenler yer almaktadır.

Su buharı destilasyonu yöntemi ile daha önce bir 
çok bitki ve katıdan esans eldesi yapılmıştır. Su buharı 
destilasyonu bir ayırma yöntemidir. Bu çalışmada da or-
tamdaki koku yayan bitki hücrelerini ortamdan ayırarak 
elde etmemizi sağladı. Elde edilen esanslar kötü koku-
ların giderilmesi, tercih edilen kokuların günlük hayatta 
kullanılması ve alerjik anlamda sağlık sorunlarına sebep 
olan temizlik maddeleri  için de kullanım alanı sağla-
maktadır

Elde edilen esans temizlik ürünlerinde kimyasal 
koku gidericiler olarak kullanılabilmektedir.  Aynı zaman-
da parfüm ve kozmetik ürünlerde koku verici olarak da 
kullanılabilir. 
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Danışman Öğretmen
VİLDAN SAYIN

SULU BOYAMI YAPIYORUM

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

TEOG SINAVINDA BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ 
NELERDİR?

Danışman Öğretmen
ZEYNEP SÖNMEZ

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe Su ayDıN 6/H - NiSa uSta 6/H

Hazırlayan Öğrenciler
berfiN merve alkaN 6/D - HüSNa ata 6/D

İlköğretim çağındaki çocukların, resim derslerinin en 
keyifli yardımcılarından biridir suluboyadır . Ancak hazır 
sulu boya yerine evde yapılan organik sulu boya kul-
lanmak çocuklar için daha sağlıklıdır. Bu projede doğal 
boya üretiminin gerçekleştirilmesi için renk pigmenti ba-
kımından yoğun olan bitkilerden pH’a duyarlı olan kırmı-
zı lahana pembe renk oluşturmada ,havuç turuncu renk 
verici, portakal ise sarı, çimen yeşil , çivit mavi, şehzade 
çayı kırmızı , turp pembe renk verici olarak kullanılmıştır.

Derin bir kap içerisinde tüm malzemelerimizi tatlı 
harcı yapar gibi karıştırdık.

Hiç bir topaklık kalmamasına dikkat ettik.
Hazır olduğunu düşündüğümüzde kalıplarımıza dö-

küyoruz.
Ardından meyve , sebze , çiçek , çimen sularımızı 

ideal rengi verecek ölçüde teker teker kalıplarımıza ek-
leyip son bir defa nazikçe karıştırıp kurumaya bıraktık. 
Boya elde ettik.

TEOG  sınavında başarısızlığın sebeplerini incele-
mek istedik. Bu nedenle 8.sınıf öğrencilerinin bu konu 
hakkındaki görüşlerine başvurduk.

Araştırma kapsamında görüşlerin ortaya konmasın-
da veri toplama aracı olarak anket kullandık.

Anketimiz de öğrencilerin  %80 i sınavda başarılı ol-
mama nedeni olarak aşırı heyecanı,  % 38 i dikkatsizlik 
, %12 si kitap okumama,  %30 u dersleri düzenli takip 
etmeme, %20 si ders çalışacak ortam olmadığı,  % 6 
sı kodlama hatası ,% 8 i ailenin psikolojik baskısı, % 4 
ü  sınav günü yaşadığı sağlık problemleri olarak belirtti.
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Danışman Öğretmen
FİGEN ÜREYENER

TOPLU İĞNENİN PASLANMASINDA SIVI MADDELE-
RİN VE KURUMUŞ TRABZON HURMASININ KAYNA-

TILMIŞ SUYUNUN ETKİSİ

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

TRABZON BEŞİRLİ İMKB ORTAOKULUNUN 
SINIFLARININ TEMİZLİKLERİ

Danışman Öğretmen
DİLEK YAVUZ YAKUT

Hazırlayan Öğrenciler
Havva miHraN tütüNCü Gaye keSkiN
beyza karataŞ  berre ÖzbeDir
 eylül karaDeNiz

Hazırlayan Öğrenciler
eySa Naz yılaNCı 6/H - NiSa DÖNmez 6/H

Projede sıvı maddelerin ( tuzlu su, çeşme suyu )ve 
kurumuş Trabzon hurmasının kaynatılmış suyunun top-
lu iğnenin paslanmasındaki etkileri araştırıldı. Deneysel 
yöntem kullanıldı.

Yapılan bu deney ve gözlem sonucunda sıvı mad-
delerin ve kurumuş Trabzon hurmasının kaynatılmış 
suyunun toplu iğnenin paslanmasında etkili olduğu göz-
lemlendi.

Beşirli İMKB Ortaokulunun sınıflarını nasıl kullan-
dıklarını tespit etmek amacıyla araştırdık. Sabahtan 
bütün sınıflar temizlenmektedir.5.6.7. ve 8.sınıflarının 
öğrencilerine uyguladık. 2.3.ve öğle teneffüsünde bütün 
sınıfları gezerek kendi hazırladığımız tablolara “temiz mi 
kirli mi “diye semboller koyduk. 1 ay boyunca haftanın 
üç günü baktık. Gözlemlediğimiz sınıfları temiz ve kirli 
olarak ayırdık.

 Aslında  sabahtan bütün sınıfların temiz olduğu an-
cak sınıfların daha sonradan daha çok küçük sınıflar ta-
rafından kirletildiğine vardık.
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Danışman Öğretmen
DİLEK YAVUZ YAKUT

YAŞ GURUPLARINA GÖRE EN ÇOK 
KULLANILAN YABANCI KELİMELER

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

YERDE BULUNAN PARALARIN 
İNSANLAR ÜZERİNDE Kİ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
TEMEL YAŞAR USTA

Hazırlayan Öğrenciler
ŞükraN GÖkSu yılmaz 7/D  - elaNur karPuz  
7/D - ibraHim Özyurt 7/D

Hazırlayan Öğrenciler
DOĞukaN erSaN 8/G - DOĞukaN SezeN  8/G –
DilaN türk 8/G - aHmet kerim kÖlemeN 8/G

Beşirli İMKB Ortaokulunun sınıflarını nasıl kullan-
dıklarını tespit etmek amacıyla araştırdık. Sabahtan 
bütün sınıflar temizlenmektedir.5.6.7. ve 8.sınıflarının 
öğrencilerine uyguladık. 2.3.ve öğle teneffüsünde bütün 
sınıfları gezerek kendi hazırladığımız tablolara “temiz mi 
kirli mi “diye semboller koyduk. 1 ay boyunca haftanın 
üç günü baktık. Gözlemlediğimiz sınıfları temiz ve kirli 
olarak ayırdık.

Aslında  sabahtan bütün sınıfların temiz olduğu an-
cak sınıfların daha sonradan daha çok küçük sınıflar ta-
rafından kirletildiğine vardık.

Biz bu çalışmada sosyal bir deney yaptık. Deneyi-
miz öğrencilerin yolda yürürken yerde olan parayı görüp 
görmeyeceklerini, görürlerse de ne yapacaklarını merak 
ettik. Bunun için de 2’şer grup olup merdivenlerin orada 
parayı yere bırakarak etraftan geçenleri inceledik ve so-
nuçları tablo haline getirdik. Geçen 350 kişiden 21 kişi 
gördü,16 kişi idareye teslim etmek istedi ve 5 kişi alma-
ya çalıştı. Ayrıca bu deneyi 50 krş. ,  1 lira ve 5 lira ile 
denedik ve para miktarı arttıkça ilgi de artıyormuş.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİGEN ÜREYENER

YÜKSEK VE ALÇAK SES

OrtaHiSar beŞirli imkb Orta Okulu

Hazırlayan Öğrenciler
NilSu CiHaN 6/b -emir barkaN mOrOva 6/b 
-irem ŞaHiN 6/b

Yüksek ses ile radyo dinlemek pil süresini kısaltmış-
tır. Pilleri daha uzun süreli kullanmak için alçak seslemi, 
yüksek seslemi dinlememiz gerektiğini araştırdık. Aynı 2 
radyo ve bu radyoları çalıştıran aynı markaher birine 2 
adet olmak üzere toplam 4 adet pil ile yapılan gözlem-
lerimizde yüksek sesle radyo dinlediğimizde pilimizin 
daha çabuk bittiğini gördük. Sonuç olarak alçak sesle 
radyo dinlediğimizde pilimizi daha uzun süre kullanabi-
liriz.
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oRtAhisAR AkolUk oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Murat HİÇYILMAZ

AKILLI DEĞNEK

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

ALTıN ORAN

Danışman Öğretmen
Faruk ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
Hazan arSlaN, Gülnur veliOĞlu, 
büşra nur OSkay

Hazırlayan Öğrenciler
Gizem kOÇ

Projede, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını 
kolaylaştırmayı hedefledik. Bu amaçla engelli bireyler 
seyahat ederken karşılaştıkları zorlukları asgariye indi-
rebilecek bir akıllı değnek fikri ortaya koyduk.

Bu projede altın oranın ne olduğunu ve nerelerde 
karşımıza çıktığını belirlemeye çalıştık. İnsan vücu-
dunda, yüzünde, doğada mükemmel yapıda görünen 
canlıların mükemmel oluşlarının altında yatan sırrı yani 
mükemmellik oranı olan altın oranın varlığını belirledik. 
Ünlü sanatçıların bu oranı kullanarak ortaya koydukları 
eserlerin varlığını ve ünlü matematikçilerin bu oranı kul-
lanış biçimlerini belirledik.
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Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

ATMOSFER

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

BİR KULAĞIM SENDE

Danışman Öğretmen
Gülbahar İMAMOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
betül kılıç, Nisa zengin, kerim vardar

Hazırlayan Öğrenciler
alihan Durmuşoğlu
Hüseyin Otkun

Dünyamızda, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık 
farkı az iken diğer gezegenlerde bu farkın neden çok 
fazla olduğunu araştırdığımız bu proje çalışmasında; 
dünyamızdaki atmosfer tabakasının güneş ışınlarının 
bir kısmını içeri almaması, içeri aldığı ışınların ise bir 
kısmını tutuyor olmasının bu duruma neden olduğunu 
tespit ettik.

Müziğin ders çalışma esnasında öğrenciler üzerinde 
olumlu mu yoksa olumsuz mu etkilediğini ortaya çıkar-
mak amacıyla yapılan bu proje çalışmasında kişilerin 
anket sorularına verdiği cevaplarda olumlu etkilediği gö-
rülmüştür. Araştırmamıza katılanların  müziğe karşı ilgili 
oldukları  ve çalışmaları esnasında müziğinde önemli bir 
etken olduğu belirlenmiştir.
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Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

BÜKÜLEN KEMİK

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

TOPLUMSAL  CİNSİYET BAĞLAMINDA 
TÜRKÇEDE ATASÖZLERİ VE DEYİMLER

Danışman Öğretmen
Gülşah ŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
Sedanur baŞar beyzanur Öztürk
Dilan OtkuN  kaan karaaHmet

Hazırlayan Öğrenciler
Hakkı baŞar  Hasan DurmuŞOĞlu
Nisanur bayraktar

Kemiklere sertlik veren kalsiyum mineralini yok ede-
rek kemiğin yumuşamasını sağlamak amacıyla yapılan 
bu proje çalışmasında yapılan deney sonucunda sirkeli 
sudan çıkarılan kemiğin kalsiyum minerallerini kaybedip 
büküldüğü, suda bekletilen kemiğin ise yapısından hiç-
bir şey kaybetmediği ve bükülmediği görülmüştür.

Türk toplumunda kız çocuğu koruma zorluğu ve kız 
çocuk sahibi olmanın sorumlulukları aileyi erkek çocuk 
sahibi olmayı isteme eğilimine sürüklemektedir. Erkek 
çocuğun daima aile içerisinde kalarak sosyal hayata 
katkıda bulunmasına karşın kız çocuğunun belirli bir za-
man aralığı dâhilinde ev ortamında kalacak olması da 
kız çocuk-erkek çocuk ayrımını etkileyen olgulardandır. 
Öte yandan, doğa-kültür açısından bakıldığında, kadı-
nın temel görevi neslin devamı niteliğinde olan bireyleri 
doğurmak ve yetiştirmektir. Erkek ise eşinin ve çocukla-
rının temel ihtiyaçlarını karşılama sorumluluğunu üze-
rinde taşır. 

Türk kültüründe oğlan çocuğun değeri, kız çocuğu-
na göre daha yüksektir, çünkü ondan beklentiler çoktur; 
hem baba adını, soyunu ve ocağını sürdürecek, hem de 
anne babaya toplumsal üstünlük kazandıracaktır. 

Erkek çocuğuna verilen değer köylerden kentlere ve 
büyük kentlere doğru gidildikçe değişmektedir. Büyük 
kentlerde kız erkek ayırımı yapılmadan çocuğun aile 
bağlarını güçlendirici fonksiyonu köylere göre daha çok 
vurgulanmaktadır. 
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Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

DEĞİŞEN GÖLGEMİZ

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

DİNLE , HİSSET , MOTİVE OL

Danışman Öğretmen
Gülbahar İMAMOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzhan kılıç, Hakkı başar, Hasan Durmuşoğlu

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep Durmuşoğlu
Gamze zengin

Gölgemizin gün içinde neden değiştiğini göstermek 
amacıyla yapılan bu proje çalışmasındagünün farklı 
saatlerinde gölge boyumuzu ölçüp, güneşin konumunu 
belirledik.Yapılan ölçümler sonucu, güneş ışınlarının 
dünyaya geliş açısının gölgemizin boyunu etkilediği gö-
rülmüştür.

Müzik dinlemenin insan psikolojisi üzerinde olum-
lu bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla 
yapılan bu proje çalışmasında kişilerin anket sorularına 
verdiği cevaplarda olumlu bir etkisi olduğu görülmüş-
tür. Araştırmamıza katılanların müziğin insan psikolojisi 
üzerinde ki olumlu etkisine inandıkları ve müziğin bu ko-
nuda önemli bir etken olduğu belirlenmiştir.



229

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

DİŞ SAĞLIĞI

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

DOĞADAKİ FRAKTALLAR

Danışman Öğretmen
Faruk ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
izel arslan  Sude Durmuşoğlu
yavuz kaan fettahoğlu

Hazırlayan Öğrenciler
eyüp mert baŞar

Gün içerisinde sıkça kullandığımız gıdaların asidik 
özelliklerinin diş yapımıza verdiği zarar büyüktür. Diş fır-
çalama alışkanlığının kazandırılmasının diş sağlığı için 
ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. İnsanlar günlük ha-
yatta kullandıkları gıdaların zaman içinde vücudumuzda 
bıraktığı tahribatı gördüklerinde sağlığı için gerekli tüm 
tedbirleri almayı alışkanlık haline getirebilir. Sağlığımızı 
korumak için bilgilendirici video ve afişler sıkça hazır-
lanmalıdır.

Bu projede fraktalın ne olduğunu ve nerelerde karşı-
mıza çıktığını belirlemeye çalıştık. Örüntülerin hepsinin 
neden fraktal olmadığını özel olarak fraktalları ayıran 
farkların ne olduğunu ortaya koyduk. Doğada yer alan 
fraktal örneklerini toparlamaya çalışarak matematiğin 
yaşamın her alanında olduğunu belirledik.
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Danışman Öğretmen
Murat HİÇYILMAZ

HANGİ YAŞTA HANGİ ARAÇ

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

HİKAYELEŞEN DEYİMLER

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
emirhan OSkay  Nisa zeNGiN  
Dilara kaDakal

Hazırlayan Öğrenciler
Nisa zeNGiN  Gülcan veliOĞlu
edanur DurmŞOĞlu

Projede, orta yaş ve üstü bireylerin günümüzde en 
sık kullandıkları bilgi ve iletişim teknolojisi aracını belir-
lemeye çalıştık. On soruluk bir anket düzenleyerek elde 
ettiğimiz verileri grafiklere döktük.

Proje kapsamında hangi materyallerin gerekli ol-
duğu ve nasıl bir yol izleneceği görüşülmüştür. Gerekli 
materyaller sağlanarak konunun araştırılması için inter-
net siteleri taranmış, bu konu hakkında yazılan kitaplar 
incelenmiş, gerekli araştırmalar yapılmıştır. Bu çalış-
mayı yaparken birçok kitap inceleme ve kaynak tarama 
hedeflenmiştir. Araştırma sırasında tespit edilen veriler 
gerek görsel gerekse yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. 
Yapılan çalışma sonucunda konuya ait tespit edilen bil-
giler toparlanarak bir afiş halinde sunulmuştur.
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Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

KATKISIZ PEYNİR

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

KOKU ETKİSİ 

Danışman Öğretmen
Mustafa KAYKUSUZ

Hazırlayan Öğrenciler
Gülnur velioğlu, emirhan Oskay, Hazan arslan

Hazırlayan Öğrenciler
kerim varDar, melih Can Saka

Doğal yöntemlerle katkısız peynir üretmenin müm-
kün olduğunu göstermek amacıyla yapılan bu proje ça-
lışmasında doğal yöntemlerle peynir üretilebildiği görül-
müştür.

Projemizde kokuların hafızamız üzerinde geçmiş ya-
şantıları ve anları hatırlama konusunda bir etkiye sahip 
olup olmadığını ve hayatımızda niçin önemli olduklarını 
öğrenmeyi amaçladık. 

Koku etkisi ile ilgili bir anket hazırlayarak öğrenci, 
veli ve öğretmenlere uyguladık. 

Anketten çıkan sonuçları değerlendirildiğimizde; ka-
tılımcıların kokuların geçmiş yaşantıları hatırlama konu-
sunda etkili olduklarını kısmen farkettiklerini gördük.

İnternetten ve konu ile ilgili kitaplardan araştırma 
yaptık.

Araştırmalarımız sonucunda: İnsanların kendilerine 
has kokuları ile veya kullandıkları parfüm kokularıyla 
aslında çevresindeki kişilere sessiz, sözsüz ve görsel 
olmayan bir dille, havada yayılan kimyasal moleküller 
yardımıyla çeşitli anlamlar taşıyan mesajlar ilettiklerini 
keşfettik.
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Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

KOMPOST

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

MATEMATİKSİZ HAYAT

Danışman Öğretmen
Faruk ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
Nazlı Soylu, barış uzuncan, büşra Oskay

Hazırlayan Öğrenciler
Dilara kaDakal

Sebze atıklarının 10 günden sonra iyice çürüyerek 
mikroorganizmalar tarafından çözüldüğü ve toprak için-
de karıştırılarak toprağın verimini artırdığı içinde büyü-
yen çeşitli yeşil bitkiler sayesinde gözlemlenmiştir.Ev-
sel organik atıkların ayrıştırılamayan çöplerle değil de 
toprak içinde yeniden kazanılabileceği gözlemlenmiştir.
Evlerimizdeki organik katı atıklardan verimli toprak elde 
edilebileceği sonucuna varılmıştır. Organik atıkların top-
rakta ayrıştırılma süreci gün gün takip edilerek çürüyen 
organik atıkların bir süre sonra toprak miktarını da artı-
rarak içinde yeşeren bitkilerle gübreye benzeyen toprak 
zenginleştiricilere dönüştüğü gözlemlenmiştir. Daha az 
çöp üreten, çöplerinden gıda üretebilen, evlerinin bal-
konlarında kompost yöntemini kullanan bireyler olabili-
riz. Evsel atıkları kompost hale getirerek kentlerde gıda 
üretimini sağlabilir böylece kentleri kendine yeterli hale 
getirebiliriz.

Bu projede matematiğin yaşamımızdaki önemini 
belirlemeye çalıştık. Çoklukları sayılarına göre gruplan-
dırmak, para vermek para üstü almak gibi basit durum-
lardan karşımıza çıkan probleme çözüm yolları bulup 
uygulamak, mimarlık mühendislik gibi alanlarda kar-
maşık matematiksel formülleri kullanmak gibi üst düzey 
durumlara kadar her alanda matematiğin hayatımızın 
içerisinde ne denli yer edindiğini belirledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mustafa KAYKUSUZ

ÖFKEMİ YENİYORUM

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

RENKLERİN DİLİ

Danışman Öğretmen
Taner ÜÇÜNCÜ

Hazırlayan Öğrenciler
Nisa zeNGiN Gülcan veliOĞlu  edanur Durm-
ŞOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
Nisanur bayraktar Hakkı baŞar büşra OSkay 
Sude DurmuŞOĞlu

Proje kapsamında yapılacak anket çalışması için 
görevli öğrencilerle bir araya gelip beyin fırtınası, tartış-
ma, araştırma-inceleme gibi yöntem ve teknikler kulla-
narak anket soruları oluşturuldu. belirli sayıdaki anket 
çalışmaları başta üst sınıflar olmak üzere velilere dağı-
tıldı ve doldurulan anketler görevli öğrenciler tarafından 
verilen cevaplara göre değerlendirilip kayıt altına alındı. 
eldeki veriler düzenlenerek görsel ve yazılı bir biçimde 
sunu haline getirilip  fuarda sergilenmek üzere hazır 
hale getirildi.

Renklerin duygularımızı nasıl etkilediğini ortaya çı-
karmak amacıyla yapılan bu proje çalışmasında kişilerin 
anket sorularına verdiği cevaplarda, bazı renklerin duy-
gularımız üzerinde olumlu bazılarının ise olumsuz etki-
ler yarattığına inandıkları görülmüştür. Araştırmamıza 
katılanların renklere ve onların taşıdığı anlamlara önem 
verdikleri belirlenmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Taner ÜÇÜNCÜ

RUTUBETE SON

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

SıRAMı AYARLıYORUM

Danışman Öğretmen
Taner ÜÇÜNCÜ

Hazırlayan Öğrenciler
asude HarmaN,  ertuğrul yılDız,  Semih ÇavDar

Hazırlayan Öğrenciler
G.Halim arSlaN  ilayda Özyurt
Gamzegül OtkuN

Bu projede ışık-ısı enerjisini kullanarak zaman içe-
risinde oluşan rutubeti gidermeyi amaçladık. Tuzluğun 
altına dekoratif bir görünüm veren ışık sistemi oluştur-
duk. Uygulanan bu projede hazırlanan ışık sistemi ile 
rutubetlenme olup olmadığı belirlendi. Bu çalışmada 
hazırladığımız sistem sayesinde rutubetlenme olmadığı 
ortaya çıkmıştır.

Bu projede arka sıradaki öğrencilerin tahtayı görme 
problemini çözmeyi amaçladık. Maket bir sıranın ayak 
kısımlarına kilit tarzı aparatlar kullanıldı. Böylece sıra, 
öğrenciye göre alçalıp yükselebilir hale getirildi. Bu ça-
lışma sonucunda arka sıradaki öğrencilerin ayarlı sıralar 
sayesinde tahtayı görme problemini ortadan kaldırmayı 
sağladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Mustafa KAYKUSUZ

SON ELLİ YILA DAMGA VURAN EN İYİ ON 
TÜRK ROMANI

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

SUYUN ÖZEL DURUMU

Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

Hazırlayan Öğrenciler
Nisa zeNGiN Gülcan veliOĞlu  edanur Durm-
ŞOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
ilayda Özyurt, asude Harman, umut Çakmak

Proje kapsamında gerekli materyallerin neler oldu-
ğu belirlenmiş böyle bir konu hakkında daha önce bir 
çalışma yapılıp yapılmadığı araştırılmış ve nasıl bir yol 
izleneceği tartışılmıştır. Bu çalışmayı yaparken birçok 
kişiyle görüşme ve kaynak tarama hedeflenmiştir ko-
nunun araştırılması için çevredeki insanların fikirlerine 
başvurulmuş, gerekli araştırmalar yapılmış uzman in-
sanların kitapları taranmış ve konuyla ilgili internet site-
lerinde incelemeler yapılmıştır. Sonuçta ise tespit edilen 
veriler gerek görsel gerekse yazılı olarak toparlanmış ve 
bir proje sunumu haline getirilmiştir.

Maddelerin katı halinin sıvı haline göre yoğunluğu-
nun fazla olmasına rağmen, bu durumun su için ge-
çerli olmadığını göstermek amacıyla yapılan bu proje 
çalışmasında, yaptığımız araştırmalar sonucu suyun 
sıcaklığının +4 C den daha aşağı indikçe hacminin di-
ğer maddelerin tersine azalmayıp arttığını tespit ettik.                                                                                                                                           
    Bu durumun suyun katı halinin sıvı halinden daha az 
yoğunluğa sahip olmasına neden olduğu görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

TOPRAĞIN GİZEMİ

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

YANILTAN YÜZDELER

Danışman Öğretmen
Faruk ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
Deniz Seymen, Dilara kadakal, ayşenur koç

Hazırlayan Öğrenciler
aleyna bayraktar

Yağmur yağdıktan sonra açığa çıkan kokunun ne-
den kaynaklandığını araştırdığımız bu proje çalışma-
sında, aslında kokunun nedeninin toprak olmadığını, 
toprakta yaşayan ‘’Actinomicetes’’ grubu içinde yer alan 
bakterilerin bu kokuya neden olduğunu tespit ettik. 

Bu projede alışverişlerde karşımıza çok sık çıkan 
yüzdelerin bize ne anlattığını belirlemeye çalıştık. Sa-
dece afişteki indirime bakarak alışveriş yapmak yeri-
ne ürün karşılaştırmaları yaparak indirim belirlemenin 
daha sağlıklı sonuçlar verebileceğini belirledik. Kısacası 
%100 faydalı bir iş yaptık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Faruk ÇAVDAR

YANSIMA ÖTELEME DÖNME TAHTASI

OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu OrtaHiSar akOluk OrtaOkulu

ZEMİN ETÜDÜ

Danışman Öğretmen
Sevgi Şahin

Hazırlayan Öğrenciler
Ömür Can kılıÇ

Hazırlayan Öğrenciler
taha Oskay, Hatice Sıla koç, Necati talşık

Bu projede öteleme ve yansıma hareketlerini öğ-
rencilerin daha iyi kavrayabilmelerini sağlayabilecek bir 
materyal üretmeye çalıştık. Materyal kullanılarak ders 
anlatımı yapılmasının daha etkili öğrenme sağlayabile-
ceğini belirledik. Basit imkanlar dahilinde de olsa iyi dü-
şünülerek ders materyalleri oluşturulabileceğini gördük.

Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. 
Geçmiş yıllarda yaşanan doğal afetler sonucunda bü-
yük kayıplar yaşanmıştır. Bu durum yerleşim yerlerini 
oluştururken binaların sağlam olmasının zorunluluğu-
nun yanı sıra zemin etütlerinin de kontrol edilmesi ge-
rekliliğini ortaya çıkarmıştır. Toprak yapısının çeşitliliği 
tarım, sanayi ve yerleşim yerlerini farklı zeminlere ku-
rulmasını gerekli kılmıştır. Kaygan, gevşek zeminlerde 
yüksek kazanç için imara izin verilmesi yaşanabilecek 
doğal afetlerde büyük kayıplara yol açacağı için dene-
timlerin sık yapılmasının önemi ortaya çkmıştır.
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oRtAhisAR cUdibEy oRtAokUlU 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

AĞRI VE YAĞ YAKICI BANT

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

AKILLI ŞAPKA

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
umut topalak 7/C
muhammet emin akyüz 7/C

Hazırlayan Öğrenciler
erkan CaNbulat 7/a
murat Çakmaker 7/a

Zaman zaman annelerimizin, babalarımızın, bizim 
ve arkadaşlarımızın başlarının ağırdığını gördük. Biraz 
araştırma yaparak Çinlilerin bulduğu akupunuktur yön-
teminin ağrıları dindirdiğini okuduk. Bizde bunun üzeri-
ne kafadaki ve vücuttaki akupunuktur noktalarını tesbit 
ettik. Bu noktalara masaj yapıldığında ağrıların hafifle-
diğini gördük. Yapılan bu masajın ağrıları dindirdiği gibi 
süresine göre yağları yok edici özeliğinin olduğunu da 
gördük .

Bu projenin modelinde elastik bant ve titreşim motor-
ları kullanıyoruz. Başta bulunan akupunktur noktalarını 
tespit edip yerlerine monte ediyoruz. Kabloları titreşim 
motorlarına bağlıyoruz uçlarını da pil yuvasına monte 
ediyoruz. Baş için bantın en baş ve son kısmına cırt cırt 
bantları dikiyoruz. Kol ve bacak yağlarına ve selilüt te-
davisi için iste kısım kısım cırt cırt bantları dikiyoruz.

Bant’ın içersinde bulunan titreşim motorları 2 dk ça-
lıştırıldığında başta rahatlama oluşuyor.kol ve bacakla-
ra yapılan çalıştırmayla ciltte sıkılaşma ve yağların yok 
edilmesi gerçekleşiyor.

Bu projenin modelinde şapka kullanıyoruz. Serin-
lemek amaçlı pervane yerleştiriyoruz. Şapkanın arka 
kısmına katlanabilir yağmurluk yerleştirdik. Karanlıkta 
aydınlatabileceğimiz led ışıklar ve mp3 player müzik 
dinlemek için kullandık.

Şapkanın kenar kısmına pervane, arka kısmına yer-
leştirdiğimiz yağmurluk, yan kısmına yerleştirdiğimiz fe-
ner ve mp3 çalar sayesinde insanlar hem sıkılmayacak 
hem de işlerinde kolaylık sağlayacaktır.

Bu makette kullandığımız fonksiyonlar sayesinde iş 
güvenliği ve huzur sağlanacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

AKVARYUM BİTKİLERİNE MAYALI SİSTEM CO2 
VE YUMURTA KABUĞUNDAN CA  VERMEK

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

ALARMLI BEBEK BEZİ

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
merve Nur ŞeN  8/ e  ilkim ayDıN 8/ e
efe mert bileNOĞlu 8/ e

Hazırlayan Öğrenciler
Sena yıldız 7/G
Hasret bayraktar 7/G

Öncelikle akvaryuma karbondioksit gazını sağlaya-
cak olan sıvı karışımını 2,5 litrelik bir şişe içinde hazır-
larız. Daha sonra borular yardımı ile 1,5 litrelik yarısı su 
ile dolu kaba su sayacına bağlanır. Daha sonra sayaç-
taki karbondioksit suya verilir. Ayrıca zemindeki yumurta 
kabukları bitkilerin daha sağlıklı gelişmesi için kalsiyum 
desteği sağlar.

 Yumurta kabuklarını fırında 200 derecede iyice pi-
şirdik sonra robotta ezdik daha sonra bolca elma sir-
kesiyle yıkadık ve akvaryumun tabanına yaydık . Bu 
işlemi yapmamızın sebebi kalsiyumu suda çözünür hale 
getirmektir. Sirkedeki asetik asit ve yumurta kabuğunda-
ki kalsiyum karbonatın reaksiyona girmesiyle kalsiyum 
asetat elde edersiniz. Kalsiyum asetat suda çözünür ve 
akvaryum bitkileri kökleri yardımı ile kalsiyumu alırlar.

CaCO3 + 2CH3COOH → Ca(CH3COO)2 + H2O + CO2

Ca(CH3COO)2 - Kalsiyum asetat
Normal bitkilere yukarıdaki gibi kalsiyum takviyesi 

yapılıyorsa biz de neden akvaryum bitkilerine uygulan-
masın dedik.

Bebeklerin bezleri başlı başına sorun haline gelmek-
tedir. Altlarını ıslattıklarında pişik ve çeşitli hastalıklar 
oluşmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldıracak maketimizi 
sizinle paylaşacağız.

Bu projenin modelinde bebek bezi ve alarm kullanı-
yoruz. Altını kirlettiğinde bez dolduğunda alarm çalmaya 
başlıyor.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde alarm 
çalarak bebekler pişik olmayacak ve güzel bir uyku çe-
kecekler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

ÇİFT TARAFLI SAKSI

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

ÇOK SİSTEMLİ ASKILIK

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
irem ilayda OraN 7/ D miray baÇaN 7/ D 
Oya Nur bektaŞOĞlu 7/ D

Hazırlayan Öğrenciler
ahsen Çırak 7/G
aslıgül ekmekÇiOĞlu 7/G

Ters dikilen bitkiler aşağı doğru, yer çekimine doğ-
ru büyüdüğü için bitki daha çabuk gelişiyor. Dolayısıyla 
büyümek için harcadığı enerjiyi meyve yapmak için har-
cıyor. Ürünün iç tarafında bir sera etkisi oluşturuluyor. 
Bu da büyümeyi hızlandırıyor. Ters asılmış saksının üst 
kısmında başka sebze ve çiçekler yetiştirilebilir. Bu apa-
ratın içinde kullandığımız doğal malzeme de bitki orta-
mının daha nemli ve sağlıklı kalmasını sağlıyor. 

Biber ve domates bitkilerine zarar veren beyaz si-
nek ve yeşil yaprak bitlerini bu bitkilerden uzak tutmak 
için biber bitkisinin yakınına fesleğen; domates bitkisinin 
yanına kadife çiçeği dikersek bu zararlılar biberimize ve 
domatesimize gelmezler.

 Projemizde öncelikle 2 saksımızın altlarını deldik, 
Daha sonra domates ve biber fidelerimizi ektik. Üstü-
ne toprak, gübre, muz ve yumurta kabukları koyduktan 
sonra suladık. (Muz ve yumurta kabukları doğal gübre 
oluyor, bitkilerimiz muzdan potasyum, yumurta kabuk-
larından da kalsiyum minerallerini alıyor bunun yanında 
doğal gübre olarak inek gübresi de ilave ettik.) Sonra 
ters çevirip üstüne kadife çiçeği ve fesleğen diktik.

Soğuk havalarda evlerde giysileri kurutmak zor olu-
yor. Ayrıca her boy giysiye göre de evde askılık bulun-
durmak zorunda kalıyoruz. Bu maketimizle her boy giy-
siyi askılıklarla kurutarak bu sorunu ortadan kaldıracak 
bu maketimizi sizinle paylaşacağız.

Tahtadan oluşturduğumuz büyüyüp küçülen askılık 
oluşturuyoruz. Isıtıcı sistem kullanarak askıya monte 
ediyoruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde askılık 
her boy olabiliyor ve kıyafetleri ısıtabiliyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Saliha ÇINAR

DOĞA DOSTU BİSİKLET

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

DOĞAL HAŞERE İLACI

Danışman Öğretmen
Metin ŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
mehmet kaHyaOĞlu 6/e
Gökay yılDız  6/e   mustafa eren yurt  6/e

Hazırlayan Öğrenciler
buse PeHlivaN 7/b
melisa ilyaz    7/b  emirHaN Sarı     7/b

Bu projenin yapımında ilk olarak 2 adet dinamo alı-
yoruz. Dinamo, hareket enerjisini elektrik enerjisine çe-
viren bir makinedir. Hareket enerjisi, hareket edildiğinde 
ortaya çıkan enerjidir. Dinamonun üstünde çark benzeri 
bir yapı olmalı. Bu yapı tekerleğe, gövdesi tekerleğin 
teline gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Aynı işlemi ön di-
namo için de yapıyoruz. Sonra, dinamolardan tel çıkara-
rak çoklu şarj aletine birleştiriyoruz. Bu sayede tekerlek 
döndüğünde çark benzeri yapı dönecek ve dinamo da 
bu enerjiyi dönüştürecek. Bu sayede telefonu şarj ede-
cek. 

 Arka tekerlekte, güneş enerjisini elektrik enerjisine 
çeviren güneş panelleri vardır. Bu panellerden tel çıka-
rıp pil yatağına bağlıyoruz. Bu sayede güneş enerjisi 
pilleri şarj eder. 

 Son olarak da rüzgar gülleri gece bisiklet sürmeyi 
sevenler için. Rüzgar gülleri döndükçe elektrik üretecek. 
Bu elektrik ile farları ve led lambaları yakacaktır. Bu sa-
yede hareket enerjisi, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi 
sayesinde telefonu ve pili şarj edecek, led lambaları ve 
farları yakacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılırsa Türkiye 
daha temiz olur. İnsanlar yeterli sporu yaparsa daha 
sağlıklı olurlar.

Dört diş sarımsak portakal kabuklarını bir blendırda 
ezilir, üzerine iki çay kaşığı toz sabun ilave edilir, karış-
tırılır. Daha sonra bir çay kaşığı acı toz biber ilave edilir 
ve tekrar karıştırılır. Bir litre su bu karışıma yavaşça ka-
rıştırılarak dökülür. Bu şekilde kapalı bir kapta bir gün 
bekletilir. Kullanılacağı zaman dört litre suya bu karışım 
dökülerek kullanılır. Yani toplam olarak ilaç püskürtme 
kabınabeş litre sıvı konmuş olur. Uygulanacak alan 
büyükse aynı oranlarda ilaç hazırlanır. Bu ilaç; birçok 
böceği örneğin beyazsinekleri, yaprak bitlerini, kırmızı 
örümcekleri ve lahana kurtlarını bahçeden uzaklaştı-
racaktır. Bu ilaç kullanılmadan önce püskürtücünün tı-
kanmasını önlemek için tülbentten süzüldükten sonra 
kullanılır.

Doğal böcek ilacımız sadece böceklere etki etmek-
te, bitkilere çevreye zara vermemekte saksı bitkilerinin 
gelişmesine yardımcı olmakta Ayrıca daha doğal yiye-
ceklerden elde edilmektedir. Ayrıca böcek ilacımız ucuz 
maliyette elde edilmektedir
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Danışman Öğretmen
Emine ÖNDER

DOĞANIN ÖZÜ

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

ELEMENTOS

Danışman Öğretmen
Metin ŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
berfin bektaŞ 8/e

Hazırlayan Öğrenciler
feyza ayDıN    7/l ÇiĞDem murat   7/l 
yONCa Gül PerÇiN    7/l

Gıda ürünlerinde bireylerin ilgisini genellikle, gıdanın 
doğal oluşu, yanında verilen hediye ve ambalaj estetiği 
olduğu biliyoruz. Biz de meyve suyu kutusunun üze-
rinde bu kriterleri ele aldık. İlk olarak meyve suyunun 
kutusunun nasıl daha çok ilgi çekebileceğini düşünerek 
meyve suyu hangi meyvenin suyundansa kutusunun da 
o şekilde olabileceğini düşündük (meyve suyu elmalı ise 
kutusu da da elma dilimi şeklinde olacak, portakallı ise 
de portakal dilimi gibi olacak…) . Ambalajı da tasarladık-
tan sonra yanında verilebilecek hediyeleri düşünmeye 
başladık. Yanında verilebilecek en güzel hediyenin o 
meyvenin tohumu olabileceğini düşündük. Böylece hem 
meyve suyuna olan ilgi artacak hem de meyveler doğa-
ya yeniden kazandırılabilecek.

Meyve suyu kutularında yaptığımız değişikliklerle 
meyve suyu tüketimini artırıp üzerindeki tohumlar saye-
sinde meyveleri yeniden doğaya kazandırıyoruz.

SONUÇ, Doğaya olan geri dönüşün arttırılması.

Bu projede öğrencilerin element konularını ve kav-
ramlarını zorlanmadan eğlenceli bir halde öğrenme.

35x40 demir pano, 35x50 cm mavi mukavva karton, 
40 tane mıknatısı magnet, iki adet küçük boy plastik 
sepet, 25x10 cm destek demir pano, çift taraflı bant ve 
keçe.

Mavi mukavva kartondan 20 tane küp yaptık. Yap-
tığımız küplerin üstüne elementlerin sembollerini ve 
numaralarını yazdık.3 5x50 santimetrelik  tahta pano 
üzerine yaptığımız küpleri kullanarak periyodik tablo-
yu yerleştirdik.Yaptığımız projenin oyun tarafı içinse 
iki adet plastik küçük sepetlerin içine her elementten 2 
tane olmak üzere 40 tane element kavramları yazdık ve 
koyduk. 35x40 santimetrelik demir panonun üzerine al-
dığımız küçük boy mıknatıs magnetleri yerleştirdik . Bu 
işlemleri yapmamızın nedeni öğrencilerin zorluk çekme-
den element kavramlarını ve sembollerini daha kolay ve 
daha kalıcı anlamalarını sağlamaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

FONKSİYONLU MERDİVEN

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
Sueda azak 7/ D Sümeyye yeŞilaraz 7/ D
ibrahim talha Demir 7/ D

Hazırlayan Öğrenciler
Nursema ÇavuŞ 7/a

Evlerine servisle giden öğrencilerin emniyet kemer-
lerini takmadıklarını, bunun sonucunda olabilecek ka-
zalara önlem almadıkları için olabilecek kazalarda ya-
ralandığını ve hayatını kaybettiğini gördük. Bu nedenle 
öğrencilerin olabilecek kazalardan alacağı hasarı en 
aza indirmek için emniyet kemerlerinin takılı olmasını 
sağlayacak bir proje tasarladık. Bu projede servis içinde 
bulunan emniyet kemerlerinin üstünde bir bölge buluna-
cak. Bu bölgede öğrenciler emniyet kemerini takmadığı 
sürece bir ışık yanacak. Bu yanan ışık servis şoförün 
yanında bulunan panele yansıyacak. Servis şoförü de 
bunu görünce öğrenciyi uyaracak ve öğrenci emniyet 
kemerini takacak. Böylece öğrenciler olabilecek kaza-
lardan en az hasarla kurtulacak.   

Yaptığımız projede öğrencilerin geçireceği kazada 
hasar riski en aza indirilebilir. Bu da öğrencilerin kurtul-
masını sağlar. 

Engelli insanların çoğu merdivenlerden çıkama-
maktadır ve poşetlerini aşağı yukarı taşıyamamaktadır. 
Daha kolay ve rahat şekilde çıkabilmeleri ve inebilmeleri 
için bu maketimi sizinle paylaşacağım.

 Bu projenin modelinde strafor kullanıyoruz. Şekil-
lendirerek merdiven modeli veriyoruz. Merdivenin kenar 
kısmına aşağıya yukarı indirilip kaldırılabilen bir levha 
kullanıyoruz. Merdiven korkuluğuna yürüyen bir sistem 
yerleştirip poşetlerin üst katlara taşınmasını sağlıyoruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde engel-
li insanlar rahatça merdivenden çıkabilecek ve yaşlılar-
da poşetlerini ellerinde tutmadan taşıyabilecek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
YILMAZ FİŞ

GİGA PERİYODİK TABLO

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

GÖREN BASTON

Danışman Öğretmen
OYA KOz

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre bıyık 8/b

Hazırlayan Öğrenciler
ONur keNaN ayDOĞDu 8/ C
taHa arSlaN 8/ C

Periyodik tablonun özellikleri ve tarihçesi araştırıl-
dıktan sonra ölçüleri belirledim. Periyodik tabloyu çize-
ceğim fiberglas levhayı alıp çizimimi yaptım. Ardından 
bu levhanın yerleştirileceği çerçevenin ölçülerini belir-
leyip çizimini yaptım. Çerçeve yapıldıktan sonra elekt-
rik tesisatını uygun bir şekilde çerçeveye yerleştirdim. 
Fberglasa çizdiğim periyodik tabloyu çerçeveye yerleş-
tirdim. Farklı grupları farklı renk ışık ile gösterdiğim de 
yan yana olan gruplarda renklerin sınırlarının farklılaştı-
ğını, ışığın dağıldığını tespit ettim. Bu sorunu gidermek 
için çerçevenin iç kısmında ışıkların birbiri içerisinde da-
ğılmasını engelleyecek çalışma yaptım. 

Periyodik tablodaki grupları farklı renklerde ışık ile 
aydınlattığımızdan her grup için farklı anahtar bağlantısı 
sağladım. Böylelikle çalışmamı tamamladım.

Periyodik tablonun ve içerdiği elementlere ait özellik-
lerin kullanıcılar tarafından kavranmasında, tablonun üc 
boyutlu renkli ışıklı olması etkili olmuştur.

Park sensöründe bulunan hc-sr04 program kısmı 
düzgün olduğu sürece 2cm-400cm arası uzunlukları 
düzgün bir şekildeölçebilmektedir. Çalışma prensibi ise 
şu şekildedir: Sensörün trig pininden uygulanan sinyal 
40khz frekansında ultrasonik ses yayılmasını sağlar.Bu 
ses dalgası herhangi bir cisme çarpıp sensöre geri dön-
düğünde echo pini aktif hale gelir.Biz ise bu iki sinyal 
arasındaki süreyi ölçerek (yani sesin yankısını algılaya-
rak ) cismin sensörden uzaklığını tespit edebiliriz. Yaz-
dığımız kod sayesinde de mesafe sensörümüz 50cm’ye 
kadar uzaklıktaki  engelleri algıladığında,cismin uzaklı-
ğına göre artan sıklıklarla bip sesi çıkartarak görme en-
gelli kişinin engeli fark etmesi ve yoluna rahatça devam 
etmesini sağlar.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Metin ŞEN

GÜNEŞ FIRINI

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

GÜNEŞ TÜPÜ

Danışman Öğretmen
YILMAZ FİŞ

Hazırlayan Öğrenciler
CereN bayramOĞlu 7/l
SeleNay GeNÇOĞlu  7/l

Hazırlayan Öğrenciler
elif fiŞ 6/D
alra yaĞmur kırıCı 6/D

İlk önce saç kavurma tavasını alüminyum folyoyla 
kaplıyoruz sonra 3 eşdeş demir çubukları da alüminyum 
folyoyla kaplıyoruz demir çubukları düzenli bir şekilde 
saç kavurma tavasının oval tarafına sabitliyoruz demir 
çubukların ucunda odak noktası olarak belirliyoruz ızga-
ra telini de alüminyum folyoyla kaplıyoruz ve düzenli bir 
şekilde demir çubukların yani odak noktası olarak belir-
lediğimiz yere düzgün bir şekilde sabitliyoruz tenceremi-
zi de alüminyum folyoyla kaplıyoruz kapladıktan sonra 
ızgara telinin üstüne düzenli bir şekilde yerleştiriyoruz.

Güneş fırının kullanış amacı olarak önüne koydu-
ğumuz ızgaranın güneş ışınlarının odak noktası olup 
ışığın toplandığı yer olduğu için yemek pişirmede çok 
ekonomik ve pratik olarak kullanılan bir araç olduğu be-
lirlenmiştir.

Günümüzde insanların en çok kullandıkları yenile-
nemez enerji kaynakları gelecekte yetersiz kalacak, 
hatta tükenecektir. İnsanlar enerji ihtiyaçlarını farklı 
alanlardan karşılamaya özelliklede yenilenebilir ener-
ji kaynaklarını kullanmaya önem vereceklerdir. Biz bu 
projemizle yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi 
olan güneş enerjisini binalardaki ev, okul ve iş yerleri-
mizde daha fazla kullanılabileceğini gösteriyoruz. Pro-
jemiz enerji kaynaklarının aktif kullanımının yanı sıra 
insanların ekonomik açıdan giderini azaltıp bütçelerine 
katkı sağlamaktadır. 

Güneş enerjisinin ışık etkisi ile binalarda, ev, okul ve 
işyerlerinde pencereden aydınlatmayı sağlaması bazı 
durumlarda yetersiz oluyor, hatta fabrika gibi bazı pen-
ceresiz yapılarda elektrik enerjisi kullanılıyor. Projemiz 
bu gibi durumlarda alternatif aydınlatma sağlıyor.

Kullanımının Enerji verimliliği çalışmaları ile enerji 
tüketimlerinin azaltılması ve sürdürülebilirliğin sağlan-
masında, toplam enerji tüketiminin büyük bir bölümünü 
oluşturan aydınlatma büyük önem taşıdığı tespit edil-
miştir. 

 “Güneş Tüpleri” Aydınlatmada alternatif oluşturur-
ken özellikle kaynak kullanımında ve ekonomik giderin 
azaltılmasında fark oluşturmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

IŞIKLI PARK SİSTEMİ

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

IŞIKLI VANTİLATÖR

Danışman Öğretmen
Saliha ÇINAR

Hazırlayan Öğrenciler
Havvanur ercelep 7/G

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval zeNGiN 6/e ilayda eyübOĞlu 6/e  
rüveyda Cemre keleŞ 6/e   

AVM ‘lerdeki park yerlerinde bazı kişiler arabalarını 
iki araba sığacak yere park ediyorlar. Park yeri bulmak 
sorun oluyor. Park sorununu ortadan kaldıracak maketi-
mi sizinle paylaşacağım.

Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Tahtaları-
mı birbirine sabitleyip otopark haline getiriyorum. Şerit-
lerin üzerine led lambaları yerleştirip yanmasını sağlıyo-
rum. Arabalarımı maketime yerleştiriyorum.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde ara-
balar yanlış park etmeyecek ve boş bark yerleri bulu-
nacak.

Bu projenin yapımında kendimiz yaptığımız masa 
lambasını kullanıyoruz. Masa lambasına küçük bir van-
tilatör ve bir devre yerleştiriyoruz. Masa lambasının te-
melini oluşturduktan sonra vantilatör için kare veya dai-
re şeklinde bir delik kesiyoruz. Vantilatörü yerleştirdikten 
sonra düğme şeklinde bir delik daha kesiyoruz. Kalan 
kabloları masa lambasının içine yapıştırıyoruz. Vantila-
törü tamamladıktan sonra devre için vantilatör düğme-
sinin yanına bir delik daha açarak düğmeyi yerleştiriyo-
ruz. Montaj işi bittikten sonra dış süslemeleri yapıyoruz. 
Ve böylece “ışıklı vantilatör” bitmiş oluyor.

Yapmaya çalıştığımız düzenek gerçek masa lamba-
larına uygulandığında öğrencilerin ders çalışırken ay-
dınlanma ile birlikte serinleme de sağlanacak. Ve böyle-
ce ders çalışma daha zevkli hale gelecek.
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Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

IŞIKLI VOLEYBOL SAHASI

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

İŞLEM SAATİ

Danışman Öğretmen
Zeynep CINCIK

Hazırlayan Öğrenciler
Sudenaz SüNGer 7/G

Hazırlayan Öğrenciler
rüveyda yağmur SaruHaN 7/l

Özellikle voleybol maçlarında hakemler topların çiz-
giye değip değmediğini net olarak göremiyor ve bazen 
sayıları yanlış takıma verebiliyor. Bu sorunu ortadan kal-
dırmak için yaptığım maketi sizinle paylaşacağım.

 Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Kestiği-
miz tahtaları birleştirip voleybol sahasını oluşturuyoruz. 
Üstüne led lamları çizgiye monte ediyoruz. File orta kıs-
ma yerleştiriyoruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde voley-
bol maçlarında hakem yanılmaları sona erecek.

Matematik işlemlerini konularını görselleştirerek 
dikkat çekici hale nasıl getirebilir diye araştırma yaptık. 
Amacımız matematik konularını farklı materyallerle ifa-
de etmek.

Matematiksel işlemleri eğlenceli hale getirmek için 
saat üzerinde gösterip her saati ifade eden işlem oluş-
turduk. 

Matematiksel sadece kağıt üzerinde olmaz. İşlemler 
düşündürdüğü kadar eğlencelidir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

KATLANAN SANDALYE

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

KENDİ ENERJİNİ KENDİN ÜRET

Danışman Öğretmen
OYA KOz

Hazırlayan Öğrenciler
yunus emre uStaÖmer 7/e

Hazırlayan Öğrenciler
buSeNur ODabaŞ  8/ C ÇaĞla fiŞek  8/ C
elHam SÖĞüt 8/ C

Özellikle küçük mekânlarda küçük evlerde kalabalık 
insanlar olduğunda eşyalar yeterince ihtiyaçlarımızı kar-
şılamamaktadır. Tek bir sandalyeyi katlarından açarak 
ihtiyacımızı karşılayacak bu maketi sizinle paylaşaca-
ğım.

Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Kestiğimiz 
tahtaları menteşe çivi ile birleştirerek katlıyoruz. Katla-
malardan açarak 2 kişinin oturacağı pozisyona getiriyo-
ruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde birkaç 
kişi tek bir sandalyeyi katlayarak oturabilir. Bu sayede 
mekândan tasarruf edilerek insanların ihtiyaçları karşı-
lanır.

Sistemde bir büyük bir küçük olmak üzere iki tane 
makara bulunmaktadır. Büyük makarayı çevirdiğimizde 
küçük makaranın daha çok dönmesi ve bu enerjiyle led-
ler yanmaktaydı. İki makaranın arasına kuvvetin aktarıl-
ması için kayış yerleştirdik. Bu kayış büyük makarayı bir 
kez çevirdiğimizde küçük makaranın on kez dönmesini 
sağlıyor. Makara sistemini bitirdikten sonra iletken teller-
le led lambaları sisteme yerleştirdik. Çalışıyordu ama bu 
makaraya nasıl daha az kuvvet uygulanarak çalıştırabi-
leceğimizi düşündük. Ve cevabını bulduk. Makaraların 
yan tarafına mıknatıs koymaya karar verdik. Bu mıkna-
tıslar daha az kuvvet uygulanarak ledleri yakmamıza 
yardımcı oluyordu. Ve sistemimize sekiz tane mıknatıs 
yerleştirdik, bu mıknatısları kuzey ve güney kutupları 
birbirine zıt şekilde yerleştirdik. Alt bölüme şekli sabitle-
yecek şekilde tahta yerleştirdik. Makaraları sabitleyecek 
şekilde gövde görevi gören uzun bir tahta yerleştirdik. 
Yerleştirdikten sonra led lambalarımızı koyabileceğimiz 
şeffaf plastik bir düzeneğe yerleştirdik. Bu geliştirdiğimiz 
sistemle hareket enerjisini ışık enerjisine dönüştürmüş 
olduk.
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Danışman Öğretmen
Mehmet Emin ERDEM

KENDİ KENDİNİ SULAYAN SAKSI

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

KENDİNİ BESLEYEN BİTKİ

Danışman Öğretmen
OYA KOz

Hazırlayan Öğrenciler
yaren altuN 7/b
Sude HamzaOĞlu 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
Şenol baki   8/ C Dilanur kartal 8/ C
Sude baki 8/ C

Mutfakta annelerimiz yemek yaparken maydanoz, 
nane, tere gibi bazı sebzelere ihtiyaç duyduğunda bizi 
hiç olmadık zamanda bakkala ve markete yollar. Bu du-
rumdan kurtulmak için mutfakta bu sebzeleri yetiştiririz.

Öncelikle sebzelerimizi yetiştireceğimiz toprağı bul-
duk. Sonra saksılarımızın tasarımını yaptık bunun için 3 
adet 2 litrelik plastik şişelerimizi edindik şişeleri maket 
bıçağıyla ortadan ikiye kestik. Lamba fitilinin rahatlıkla 
geçebileceği kadar bir deliği, kapak üzerine, çivi ve çe-
kiç kullanılarak deldik. Fitillerimizi uygun boyutta kestik. 
Bu delikten fitili geçirdik. Kapağın iki ucunda da yeteri 
kadar fitil bıraktık. Çünkü bu fitil suyu emme görevi gö-
recektir. Sonra kapağı iyice sıkarak kapattık. Kapağın 
olduğu bölüme uygun toprağı koyduk ve şişeleri kapaklı 
bölüm altta olacak biçimde yerleştirdik. Sebze tohumla-
rımızı ektik. Altta kalan kaba suyu koyduk fitilin boyunu 
tekrar ayarladık ve saksıyı uygun yere koyarak işlemi 
tamamladık. Bu saksıların diğer ikisini de aynı biçimde 
hazırladıktan sonra sonucu beklemeye başladık.   

Bu projede bitki olarak “Peygamber Kılıcı Çiçeği” 
kullanıyoruz. Bu bitkiyi kullanmamızın nedeni bu çiçe-
ğin gece fotosentez yapma özelliğine sahip olması ve 
susuzluğa dayanıklı bir bitki olma özelliği taşması. Bu 
bitkiyi plastik şişelerin içine yerleştiriyoruz. Plastik şişe-
yi keserek diğer plastik şişelerle bantla birleştiriyoruz. 
Bitkinin altındaki toprağa ise çakıl kül ve maden suyu 
ekliyoruz. Bitkinin iç yüzeyine de etil alkol tuz karışı-
mını ekliyoruz. Bitkiyi koyduğumuz yerdeki uzunluğu-
nu belirtecek çizgi çiziyoruz. Bitkinin biraz büyümesini 
bekliyoruz. Bitkiyi yerleştirdiğimiz plastik kutunun dış 
kısmına kırmızı şeffaf bir naylon yapıştırıyoruz. Bunun 
amacı fotosentezin kırmızı ışık daha çok gerçekleştiği 
için bitkinin daha hızlı büyümesini görmemizi sağlaya-
biliriz. Sonrada bitkinin kendi bakımını yapmasını takip 
ediyoruz. 

Bitki dokuz hafta sonunda boyca büyüdüğünü ve bit-
kinin doğal rengini koruduğunu gözledik. Bitkinin bulun-
duğu şişenin ağzı kapalı olduğu için bulunduğu toprağın 
ıslak olduğunu ve şişenin iç yüzeyinde su buharı oldu-
ğunu gördük. Böylece madde dönüşümü  ile fotosentez 
ve solunumun birbirlerinin tersi olduğu sonucuna vardık. 
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Danışman Öğretmen
Metin ŞEN

KİRLİ SUYU TEMİZLERİM

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

KURTARICI BİSİKLET

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
ibraHimCaN SıNDıraÇ 7/l
emre karakaŞ 7/l uĞur SuNGur 7/l       

Hazırlayan Öğrenciler
Nurbanu yerlikaya 7/a

Köy evlerinde kirli su bulunup ama içilmediği için bi-
zimde aklımıza bir arıtma sistemi geldi. Biz birkaç gün 
düşündükten sonra cam, motor, silikon, hortum, vana 
aldık. Sonra da kestirdiğimiz camları birleştirdik ve onla-
rı kuruması için beklemeye bıraktık. Camlar kuruduktan 
sonra motorları camların içerisine koyarak su koyduk. 
Bu üç adet olan camlar  1.’sine kirli su 2.’sine kirli akan 
su kirli suya yeniden hortumlar yardımıyla devir dayım 
yaptırıldı. Bir zaman süren bu devir dayım 2 cam su te-
miz oluyor diğerine akıtıyoruz.

Özellikle bisikletler çok yer kaplamakta ve her bi-
sikleti de her yaştaki insan kullanamamaktadır. Bu so-
runları ortadan kaldırmak için yaptığımız maketi sizlerle 
paylaşacağız.

Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Tahtadan 
bisiklet kullanıyoruz. Bisikleti yarıdan katlayarak mekân-
dan tasarruf sağlıyoruz. Pedal kısmına yerleştirdiğimiz 
cırt cırt bantlarla ayağımız pedaldan kaymayacak. Otur-
ma yerine yerleştirdiğimiz kutuyla malzemelerimizi taşı-
yoruz.

Bisiklet direksiyonun olduğu yerden katlanarak ra-
hatlıkla kaldırılıyor. Pedallarda bulunan cırt cırt sayesin-
de ayağımız kaymıyor.

Bu makette kullandığımız katlama sayesinde mekân-
dan tasarruf ve bisiklet sürmede kolaylıklar sağlamaktır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

MERDİVEN ASKILIK

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

MİDEMİZ VOLKAN GİBİDİR

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
umut DeĞirmeNCi 7/e

Hazırlayan Öğrenciler
kerem GeNÇ 6/ D muhammet ak 6/ D
Cemre merve Demiral 6/ D

Özellikle küçük evlerde yer tasarrufu önemlidir. Bazı 
iklim şartlarına dayanarak da annelerimiz çamaşırları-
nı evin içinde kurutuyor. Hem yerden tasarruf, hem de 
kurutma sağlayan hem de yüksek yerlere uzanmak için 
merdiven görevi gören bir maketi sizinle paylaşacağız.

Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. İnce tahta 
çubukları bir araya getirerek çamaşırlık oluşturulmakta-
dır. Farklı noktalara yapılan katlama düzeneğiyle mer-
divene dönüştürülerek mekândan tasarruf ve işlerde 
kolaylık sağlamaktadır.

Bu makette kullandığımız katlamalar sayesinde 
mekândan tasarruf ve işlerde kolaylıklar sağlanacaktır.

Gazete kâğıtlarını 1 Lt lik pet şişeye gelişi güzel 
sardık. Üstüne alçı dökerek yanardağ yaptık.  Bir tahta 
üzerini yeşil renkli fon kartonu ile kaplayarak ova taba-
nını yaptık, aldığımız hayvan maketlerini yerleştirerek 
kompozisyonumuzu tamamladık. Renksiz olan gazlı 
içeceğimizin (Gazoz) içerisine kırmızı renkli lav görün-
tüsü vermesi için kırmızı gıda boyası ilave ederek sıvıyı 
kırmızı hale getirdik. Sonra aşağıdaki tablodaki dene-
melerimizi gerçekleştirdik. 

Yanardağımızdaki 1 Lt lik pet şişeye benzer bir pet 
şişe alarak 100 Ml gazlı içecek içerisine1 damla gıda 
boyası koyduk 15 çay kaşığı karbonat attık ve gazlı içe-
cekle birleşen karbonat gazlı içeceğin köpürmesine ve 
şişeden taşmasına sebep oldu. Böylece yanardağdan 
fışkıran lavımızı elde etmiş olduk. 
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Danışman Öğretmen
Saliha ÇINAR

ORGANİK VİTAMİN HAPI

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

PARAŞÜTLÜ UÇAK

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
Cansu yaren atalar 7/e
ravza ayGüN 7/e  zeynep akSu 7/e

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep yazıCı 7/e
Hazal ayGüN 7/e

Manav, tarım, ev ve iş yerlerinde boş yere atılan 
meyve kabukları sahip oldukları vitaminleriyle beraber 
yok olmaktadır. Meyvelerdeki vitaminleri geri kazandır-
mak ve bitkilerin büyümesinde katkısını incelemek için 
bu projeyi sizinle paylaşacağız.

17 tane kavanozdan 4’ü elma, 4’ü muz, 4’ü porta-
kal,4’ü limon,1’i ise sade kalacak şekilde bu meyvele-
rin kabuklarınızı kavanoza rendeliyoruz. Daha sonra 
üstlerine eşit miktarda toprak döküyoruz. Kavanozların 
içine atılan toprak ve meyve kabuklarını karıştırıyoruz 
ve hepsinin üzerine eşit miktarda su döküyoruz. Düzenli 
periyotlarla sulamasını yaparak gelişmelerini takip edi-
yoruz.

Meyve kabuklarının bulunduğu bitkilerin daha hızlı 
geliştiğini görüyoruz. Yaptığımız projede meyve kabuk-
ları bitkilerin gelişim sürecini olumlu etki etmektedir.

Bu projemiz tarımda uyguladığı takdirde ürünler 
hem organik hem kısa sürede yetişecektir. Aynı zaman-
da meyve kabuklarının oluşturacağı atıklar da geri ka-
zanılmış olacak.

Bir gün televizyon izlerken uçak kazası haberi gör-
düm. Kazada birçok kişinin öldüğünü gördüm. Bir hayli 
üzülmüştüm. Uçan balonlar ve paraşütler insanları ta-
şıyabiliyorsa, Uçağa göre de bir paraşüt yapılabilir diye 
düşündüm. Bu maketimi sizinle paylaşacağım.

 Bu projenin modelinde plastik uçak kullanıyoruz. 
Kokpit kısmında ikiye bölüm kendini kapatan hazne 
oluşturuyoruz. Kanatları uçağın geri kalan bölümüne bı-
rakıyoruz. Pilot kısmına paraşütü yerleştiriyoruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde uçak 
kazalarında insanlar ölmeyecek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

PARKMOBİL

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

PRATİK KIYAFET

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
Gülüzar beste SevilmiŞ  6/ D
Pelinsu ÖzDOĞaN 6/ D       Gülnur yılmaz 6/ D

Hazırlayan Öğrenciler
Nazlıcan Öztürk 7/a

Kapalı alanlarda sorun haline gelen park alanı bul-
ma problemine karşı geliştirilen uygulamanın teknolojik 
aletlere indirilerek sorunun ortadan kaldırılmasını hedef-
leyen bir fikir projesi. 

Cep telefonuna ve navigasyonlara AVM ‘ nin park 
alanı krokisini indirerek hem park alanı hem de araba-
mızı daha kolay bir şekilde bulmamızı sağlayacak.

İlk olarak projemiz için gereken bir tahta kestirdik. 
Daha sonra bu tahtaya otopark görünümü verdik. Daha 
estetik durması için renkli kalemlerle beraber arabaların 
park edeceği alanları belirledik. Sonra oyuncak yirmi üç 
araba elde ettik. Bu arabaları da kestirdiğimiz tahtanın 
üzerine koyduk. Telefonumuza navigasyon gibi park 
alanımızın fotoğrafını yerleştirdik.

İnsanların AVM lerde daha kolay park alanı bulması

Özellikle yatalak hastaların, bölgesel kırık yaşayan-
ların giyinme problemleri onlara bakanlarında giydirme 
problemi vardır. Bu problemleri ortadan kaldırmak için 
yaptığımız maketi sizinle paylaşacağız.

 Bu projenin modelinde kumaş kullanıyoruz. Kolla-
rından sırtından, ön kısmından parçalar halinde oluştu-
rup fermuar, cırt cırt bant sayesinde kısım kısım birleş-
tiriyoruz. Bölgesel sakatlıklarda ve yatalak hastalarda 
rahatlık sağlamak amaçlıdır.

Kumaş çeşitli bölgelerden kesilerek fermuar ve cırt 
cırt bantlarla yatalak hasta ve bölgesel sakatlıkları olan-
larda kullanılabiliyor. Kol kısmı alt ve üst bölmelerde ayrı 
ayrı açılabiliyor ve çıkartılabiliyor. Bel kısmından ve yan-
lardan fermuarlar açılarak hasta olan bölgeye müdahale 
edilebiliyor.

Bu makette düzenek hastalara uygulandığında in-
sanlar zara görmeyecek.
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Danışman Öğretmen
Saliha ÇINAR

SIVI YAĞDAN KIL ÇEKER GİBİ KURTULMA

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

SU KÖPRÜSÜ

Danışman Öğretmen
SUAT GÜRBÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
Hasan ali tuĞtekiN 6/e
burak  biNer 6/e  

Hazırlayan Öğrenciler
ereN SaliH bayır   8/ e
beyza GÖrmüŞ 8/ e

Evlerde atık yağı dökmek için akarlar kullanılması 
sonucu denizdeki canlıların ölmesi sonucu can kaybı 
yaşanmaktadır.

Bu ölümleri ortadan kaldırmak içten yaptığımız ma-
keti sizinle paylaşacağız.

Bu projenin modelinde mukavva kullanıyoruz. Mu-
kavva üstüne evler yapıyoruz. İki tane akardan oluşan 
bir evye yapıyoruz ve de site kuruyoruz. Bu siteyi yap-
mak için akvaryum hortumundan, kalın kartondan, renkli 
folyodan yararlanıyoruz. Kalın kartonu kullanarak evler 
yapacağız, akvaryum hortumuyla borular yapacağız ve 
evye içinde aynı malzemeleri kullanacağız.

Atık yağın 2. akardan dökülerek arıtma tesisine gi-
diyor ve ordan da bize geri dönüşüm olarak geri geli-
yor. Denizdeki canlıların bizim yüzümüzden ölme riski 
azalıyor. Yaptığımız maket denizdeki canlıların hayatını 
kurtarmaktadır.

Bu maketteki düzenek gerçek sitelerde de kullanıl-
dığında denizdeki canlıların bizim yüzümüzden ölme 
nedeni azalacaktır.

Arşimet prensibine göre su üstündeki bir cismin ken-
di ağırlığı kadar su taşırması gerekir su köprülerinde su 
için giren ve çıkan deliği olsa su köprülerinin kullanımı 
için hiçbir risk kalmaz ve ne kadar ağırlık olursa olsun 
sorun çıkmaz.

Su geçirmez tahta ve kontraplaktan bir köprü yapıldı 
. sonradan dışarıdan aldığımız kremleri su doldurduğu-
muz köprümüzde yüzdürdük ,sonucunda hipotezimiz 
doğru çıktı.

Suyun ağırlığını bilmemiz projemiz ve  farklı su köp-
rüleri için yeterlidir.
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Danışman Öğretmen
ESRA SEVİM

ŞİPŞAK ÇARPMA

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

UÇAN GEMİ

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
beyza  bekar 6/e
SevDe burCu makulOĞlu 6/e

Hazırlayan Öğrenciler
Hayati berk kodan 7/k

Bu projemizin başlangıcında iki basamaklı farklı 
farklı sayıların karesini işlem yaparak bulduk. Bir sayının 
karesini bulmak o sayıyı kendisi ile çarpmak demektir. 
Yaptığımız incelemeler sonunda özellikle birler basama-
ğı 1,5 ve 6 rakamı olan sayıların sonucu ile basamakları 
arasında bir ilişki yakaladık. Bulduğumuz bu ilişki ile de 
bu tip sayıların karesini hesaplamak için işlem yapmaya 
ihtiyaç duymayacağımızı belirledik.Sonu 1,5 ve 6 olan 
iki basamaklı herhangi bir sayının karesini bulurken ;

a)sonu 1 olanlar için birler basamağı 1x1=1,onlar 
basamağındaki sayıların toplamı onlar basamağına, 
onlar basamağındaki sayıların çarpımı ise yüzler basa-
mağına yazılır.

b) sonu 5 olanlar için 5x5=25 son iki basamak onlar 
basamağındaki rakam ile bir ardışığının çarpımı ise baş 
tarafa yazılır.

c)sonu 6 olanlar için birler basamağı 6 onlar basa-
mağındaki sayıların toplamı ve elde 3 ile onlar basama-
ğı ve onlar basamağındaki sayı ile bir ardışığının çarpı-
mı ise baş tarafa yazılır.

Savaş filmlerini izlerken kendimizi nasıl aha iyi savu-
nabileceğimizi düşünüm. İlk başta uçan araba, karadan 
giden uçak, havada gidebilen gemi aklıma geldi. Deniz-
de giderken bir anda havadan savunma gerektiğinde 
kanatlarını açıp havada gidebilen bir geminin savunma-
sında çok fazla fayda sağlayacağını düşündüm.

 Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Kestiği-
miz tahtaları birleştirip gemi modeline sokuyoruz. Moto-
runu ve kamaraları yerleştirip kanatlarını takıyoruz.

Bu makette kullandığımız düzenek sayesinde deniz-
de giderken havadan da savunma yapılabilecek.



257

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞENAY  UZUN

ÜÇGENDE KENARLAR VE AÇILAR

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

ÜÇGENİN YARDIMCI  ELEMANLARI

Danışman Öğretmen
ŞENAY  UZUN

Hazırlayan Öğrenciler
irem yeŞilyurt 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
beyza karaaHmetOĞlu 8/D
rümeySa SelÇuk 8/D

Üçgenlerde kenarlar ile açılar arasındaki ilişkiyi daha 
kolay tanımlamak için bir model oluşturduk.  Bu model 
sade bir şekilde yapılabilirdi ama biz renkli stickerlar 
kullanarak modelimizi daha anlaşılır hale getirdik. Bu 
sayede üçgenlerde kenarlar ile açılar arasındaki ilişkiyi 
anlamakta zorluk çeken kişilere kolaylık sağlamış olduk.

Projemizde öncelikle gerekli malzemeleri aldık . 
Sonra pleksi levhayı üçgen şekline getirdik . Üçgenimi-
zin kenarlarına renkli sticker metre yapıştırdık .

Kenar- açı ilişkisini daha iyi anlatabilmek için kenar-
lardaki renklerle karşısındaki açıların stickerlarını aynı 
renkte kullandık.

Yaptığımız proje ile bir üçgende uzun kenar karşı-
sında en büyük açı vardır kavramını gözlemledik.

“Üçgenin yardımcı elemanları kenarortay, açıortay 
ve yüksekliği inşa eder” kazanımından yola çıkarak 
projemizi tasarladık. Üç yardımcı eleman ve üç farklı 
yöntemle   (örneğin: açıortay inşa ederken 1-İletki kulla-
narak    2-Pergel kullanarak    3-Kağıt katlayarak) inşa 
etmek karışıklığa neden oluyordu. Üç farklı metodu aynı 
materyal üzerinde inşa ederek, üçgenin yardımcı ele-
manlarıyla ilgili kazanımları öğrenmekte zorluk çeken 
her kimse, tasarlayıp ürettiğimiz projemizle birlikte ka-
zanımı rahatlıkla uygulayabilir ve gözlemleyebilir.

Ürettiğimiz materyal ile üçgenin yardımcı eleman-
larını inşa etmek ve bu süreci gözlemlemek çok daha 
kolay.
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Danışman Öğretmen
AYLA YEREKAPAN

ÜSLÜ SAYILARDAN MODÜLER ARİTMETİĞE

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

YATAN PENCERE

Danışman Öğretmen
Yücel KARSLI

Hazırlayan Öğrenciler
yaSemiN yerekaPaN 5-D
rümeySa erSOy 5-D DilŞaD alHaSOĞlu 5-D

Hazırlayan Öğrenciler
Gökay emre akSOy 7/k

Her rakamın 10. Kuvvete kadar sayma sayıları kuvvetleri 
hesaplandı. 0 (sıfır) sayısının kuvvetleri hesaplandı. 0 ‘ ın  0 
hariç bütün kuvvetlerinin 0 olduğu görüldü. 1 sayısının kuvvet-
leri hesaplandı. 1 rakamının bürün kuvvetlerinin 1 ‘ e eşit oldu-
ğu görüldü. 2 rakamının kuvvetleri hesaplandı. 0. Kuvvet hariç 
elde edilen sayıların birler basamağının 2, 4,8,6,2,4,8,6,……   
şeklinde örüntü oluşturduğu görüldü. 3 rakamının kuvvetleri 
hesaplandı. 0. Kuvvet hariç elde edilen sayıların birler basa-
mağının 3,9,7,1,3,9,7,………  şeklinde örüntü oluşturduğu 
görüldü. 4 rakamının kuvvetleri hesaplandı . 0. Kuvvet hariç 
elde edilen sayıların birler basamağının 4,6,4,6,4,6 ……….. 
şeklinde devam ettiği görüldü. 5 ve 6   rakamlarının  0. Kuv-
veti hariç bütün kuvvetlerinin birler basamağının 5 ve 6  eşit 
oldukları görüldü. 7 rakamının 0. Kuvvet hariç kuvvetleri alındı-
ğında oluşan değerlerin birler basamağındaki rakamlarının  7, 
9,3,1,7,9,3,1, ……..  şeklinde örüntü oluşturduğu görülmüştür. 
8 rakamının 0. Kuvvet hariç kuvvetleri alındığında bulunan de-
ğerlerin birler basamağındaki rakamın 8,4,2,6,8,4,2,6,………. 
şeklinde sıralandığı görülmüştür. 9 rakamının 0. Kuvvet hariç 
kuvvetleri hesaplandığında oluşan rakamın birler basamağı 
9,1,9,1,9,1,9,…….. şeklinde sıralandığı görülmüştür.

Üslü bir ifadede sadece birler basamağındaki rakamın kuv-
vetinden yaralanarak üslü ifadenin değerinin birler basamağı 
bulunabilir.

Özellikle ev, okul, iş yeri vb. pencerelerin dış tara-
fındaki camı silmek için ölmeyi göze alan insanlar var. 
Bu kazaları önlemek için yaptığımız maketi sizinle pay-
laşacağız.

Bu projenin modelinde tahta kullanıyoruz. Tahtadan 
çıtalar yaparak çerçeve modeli veriyoruz altına delikler 
açarak vidalayıp yatmasını sağlıyoruz. Üzerine kanca 
takıp düşmesini engelliyoruz.

Cam silen insanların güvenliği için her yerde en üst 
düzeyde tedbirler almak gerekir.



259

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ömer BİLENOĞLU

YAY GÜCÜYLE ÇALIŞAN ARABA

OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu OrtaHiSar CuDibey OrtaOkulu 

YAZIMI EN ÇOK KARIŞTIRILAN KELİMELERLE 
TOMBALA

Danışman Öğretmen
Serpil DİLBER

Hazırlayan Öğrenciler
elif yaren kaŞ6/ D betül fatma yılDırım6/ D 
ayşen Serra yOrulmaz6/ D

Hazırlayan Öğrenciler
bedirhan ayata6/D
Safa abdulbaki ak 6/D

Otomobillerde kullandığımız yakıtlar için harcadığı-
mız paranın azalabilmesi için yakıtsız bir araç tasarla-
dık. Bu aracı tasarlarken yayın gücünü kullanmak is-
tedik. Örnek olarak çelik yayla yapmaya karar verdik. 
Gelecekte yakıtların tükenebileceğini düşünerek yakıt-
ların tükenmesini yavaşlatmayı, doğa dostu olmasını ve 
ekonomimizin gelişmesini ele alarak bu aracı tasarladık.

Tahtanın üzerine fare kapanını yerleştirdik.
Tahtaya kanca vidaları sabitledik.
İnce ve silindir şeklinde olan tahtaları kancalardan 

geçirdik ve ucuna yaptığımız tekerleği sabitledik.
Fare kapanın yayıyla beraber hareket eden demire 

ipimizi bağladık daha sonra arka tekerlekteki ince ve si-
lindir olan tahtaya bağladık.

Yay gücünün hıza dönüştürülebileceğini kanıtlamış 
olduk.

Bu projenin modelinde yazım yanlışı yapılan kelime-
leri kullandık.

En çok yazım yanlışı yapılan kelimeleri araştırarak 
sizlere sunduk.

Bulduğumuz en çok yazım yanlışı yapılan kelimele-
ri kartona 12 tane sığacak şekilde mukavvadan 21 cm 
eninde 9cm boyunda 7 tane tombala kartı yaptık. Bu 
kartonların üzerine yanlış kelimeleri yazdık. Fon karton-
ların üstüne doğru kelimeleri etiketlerle yazıp kestik ve 
kartonlara  yapıştırdık. 

Daha zevkli hale getirerek sizlerin karşısına zevkle 
oynayacağınız şekilde sizlere sunar ve eğlenceli vakitler 
geçirmenizi dileriz.

Bu yaptığımız çalışmada Türk toplumunun kendi di-
lindeki kelimeleri karıştırmaması, Türkçede kelimelerin 
doğru kullanılması ve yazım yanlışlarını en aza indire-
cek şekilde sonuç sağlayacaktır.
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oRtAhisAR cUmhURiyEt oRtAokUlU



261

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yasemin YAMİÇ

ÇEVRE DOSTU LAVABO

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

TERMOZEY

Danışman Öğretmen
Yasemin YAMİÇ

Hazırlayan Öğrenciler
miraç ÇaNakÇı-6/a

Hazırlayan Öğrenciler
Süeda zühre kÖrOĞlu-7/f
beyza tONyalı-7/f

Bu projenin amacı atık yağların denizleri oldukça 
fazla kirletmesini engelleyecek bir çözüm üretmektir. Bu 
kirlilik kısa bir zaman sonra denizleri, canlılar için ya-
şanılamayacak hale getirecektir. Yapılan araştırmalar 
ortaya koymuştur ki; “1 litre atık yağ 1 milyon litre te-
miz suyu kirletiyor”. Bunun için de özelikle lavabolardan 
dökülerek kanalizasyonlar yoluyla denizlere ulaşan atık 
yağların önüne geçmek gerekir. Bu konuda birçok ilde 
atık yağ toplama kampanyaları düzenlenmektedir. An-
cak burada da insanlar şişelere doldurup biriktirmek ye-
rine, lavaboya dökmeyi tercih ettikleri sorunu karşımıza 
çıkıyor. Bu projeyle mutfak lavabosunun altına borularla 
2 li kanal tesisatı kurulmuştur. Atık yağ borusunun üze-
rinde bir kapakçık bulunmaktadır. Bu kapakçık tezgâha 
bağlanır. Yağ döküleceği zaman düğme çevrilerek yağ 
borusu açılır, bu kapakçık normal atık su borusunu ka-
patır. Böylece atık yağlar ayrı bir depoda toplanır. Bu 
sayede atık yağlar denize karışmayacaktır. Atık yağlar 
biyodizel gibi farklı alanlara dönüştürülerek yeniden kul-
lanılabilir hale getirilir.

Isı yalıtımı konusu işlenirken öğrencilerden ısı yalı-
tımında kullanılan malzemeleri araştırmaları istenmiştir. 
Bu araştırma sırasında zeytin çekirdeğinin çok iyi bir ısı 
yalıtımı özelliğine sahip olduğu ortaya koyulmuş bir ça-
lışma incelenmiştir. Zeytin çekirdekleriyle ilgili yapılan 
bir dizi araştırma sonucunda iyi bir ısı yalıtkanı olduğu 
tespit edilmiştir.. Buradan yola çıkarak zeytin çekirdek-
lerini nerede kullanabileceğimiz konusunda bir dizi tar-
tışmadan sonra termos tasarlama konusunda hemfikir 
olundu. Öncelikle termos özellikleri ve nasıl yapıldığı 
araştırıldı. Daha sonra dışı plastik, içi cam iç içe girebi-
len iki kap alındı. Cam kap ile dıştaki plastik kap arası 
zeytin çekirdekleriyle döşendi. Zeytin çekirdekleri ya-
pıştırıcı yardımıyla birbirine sabitlendi. Uygun kapakla 
kapatılarak “TERMOZEY” tamamlanmış oldu. Yapılan 
kontrol deneyiyle, termozeyde 15,5 oC ‘lik daha iyi bir 
ısı yalıtımı sağlandığı gözlemlendi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma SOLAK

EKMEKÇİ

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

ENGELSİZ İLETİŞİM

Danışman Öğretmen
Osman YETER

Hazırlayan Öğrenciler
baran karabaCak-6/D
berkan büyükkaya-6/C

Hazırlayan Öğrenciler
ahsen ÖzyükSel-7/a

Bu projede küflenmeye sebep olan etkenler araştırı-
larak, buna sebep olan nemin ortadan kardırılması için  
gerekli olan malzemeler araştırılmıştır. Her gün binlerce 
ekmek çöpe atılmaktadır. Bu projeyle ekmek israfı ön-
lenecektir. Öncelikle deney için ekmek sepeti alınmış, 
sepet içine led ışıkla siyah film döşenmiştir. Böylece 
hava ile teması kesilmiştir. Ekmeğin kaç gün sepette 
küflenmeden kaldığı tespit edilmiştir. Küf canlılar için 
zararlıdır. Sepetteki ekmeğin havayla temas etmemesi 
için ağzı sıkı kapatılmıştır. Deney sonucunda normal 
sepette 2 günde küflenen ekmeğin yapılan yeni sepette 
daha uzun süre küflenmeden saklandığı gözlenmiştir. 
Bu projeyle öğrencilere ekmek tasarrufunu nasıl sağla-
yacakları, bunun ne kadar önemli ve aslında kolay ola-
bileceği gösterilmiştir.

İşitme engellilerin hareket halinde iken görüntülü 
telefon görüşmesi yapamaması sorununu ortadan kal-
dırmak için bu proje geliştirilmiştir. Kaynaklardan işitme 
engelli insanlarla ve iletişimleri ile ilgili araştırmalar ya-
pılmıştır. Bu araştırmalardan işitme engellilerde ellerin 
iletişimde çok önemli olduğu ve iki elin kullanılmasının 
gerektiği fark edilmiştir. İşitme engellilerin cep telefonu 
ile görüntülü konuşmayı rahatça yapabilmesi için bir 
selfi çubuğunu belimizdeki kemer ve boynumuza taka-
cağımız bir iple sabitleyip daha sonra cep telefonu selfi 
çubuğuna yerleştirilmiştir. Böylece hareket ettiğimiz za-
man telefonun düşmediği ve sağa sola hareket etmediği 
görülmüştür. Daha sonra geliştirdiğimiz bu araç işitme 
engelli insanlarla da denenmiş ve telefonu elle tutmadan 
görüntülü görüşme yapmaları sağlanmıştır. Sonuçta ge-
liştirdiğimiz bu araçla işitme engellilerin hareketli iken 
rahatça görüntülü görüşme yapabildikleri görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Osman YETER

KABUK VE ÇEKİRDEKTEKİ GİZLİ HAZİNE

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

BANKOMETRE

Danışman Öğretmen
SALİH GÜZEL

Hazırlayan Öğrenciler
ezgi emir-7/a
elif ayşe HekimOĞlu-7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Hüseyin emir SeviĞ-5/D
mert Celal bakır-5/H

Öğrencilerin sebze ve meyvelerin faydalı olan çe-
kirdek ve kabuklarını bilinçsizce çöpe atması sorununu 
ortadan kaldırmak ve öğrencilerde bir farkındalık oluş-
turmak için bu projeyi geliştirilmiştir. Bu amaçla kaynak-
ları tarayarak sebze, meyvelerin çekirdek ve kabukları-
nın faydalarına ulaşılmıştır. Bunlardan herkesin evinde 
olan altı tanesini seçip resimleri ve resimlerin altında 
faydalarının yazıldığı bir poster hazırlanmıştır. Daha 
sonra kabuk ve çekirdeğin faydalarını, öğrencilerin bilip 
bilmediğini hazırladığımız sorularla sorguladık.Posteri-
mizi sınıflara astık bir hafta sonra öğrencilere aynı so-
ruları tekrar sorduk ve cevapları karşılaştırdık. Sorulara 
verilen cevapların analizini yapıp grafiklerini oluşturduk 
ve sonuçları belirledik. Poster sınıflara asıldıktan sonra 
verilen sorulara verilen cevapların büyük oranda olumlu 
olduğu görülmüştür. Projemiz, sebze meyve kabuk ve 
çekirdeklerinin faydalarına yönelik öğrencilerde bir bi-
linç oluşmasını sağladığı ve bu maddeleri çöpe atmak 
yerine farklı şekilde değerlendirebileceklerini ortaya çı-
karmıştır.

Bu çalışmanın amacı, park ve bahçelerdeki bank-
larımızın hertürlü hava şartlarında oturulacak hale ge-
tirilmesidir.Özellikle annelerimizin yağmurlu havalardan 
sonra park ve bahçelerdeki banklara oturamadıklarını 
gördüğümüzde bu sorun üzerine yoğunlaşmaya başlan-
dı. Öncelikle çalışmamızda nasıl bir sistem kullanabile-
ceğine karar verildi. Yumuşak ve sağlam bir malzemey-
le dönerli sistem yapılmasına karar verildi. İnternetten 
dünyada kullanılan bank modelleri incelendi.Mevcut 
olan banklara nasıl ilave sistem uygulanabileceği araş-
tırıldı. Özellikle bankın Afrika’da yetişen Bambu ağa-
cından olması gerektiğine karar verildi. Çünkü bambu 
esnek ve sağlam bir malzemedir.Bambu çubuklarımızı 
iki ucundan delerek misine ile bağlandı.Alt sistemimize 
döner çarklar koyuldu.Destek malzemelerle birleştirerek 
dönerli bir sistem yapıldı.Böylece üzeri ıslak, kirli olsa 
bile 360 derecelik dönebilen üst malzemesi sayesinde 
herzaman kuru ve temiz oturacak bulabilmek mümkün 
olduğu görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Salih GÜZEL

SAATÇİM

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

SAYILARI FARKLI ÇIKARIYORUM

Danışman Öğretmen
Yıldız ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
meryem ÖzkaN-5/D
Şimay Şule kÖrOĞlu 5/D

Hazırlayan Öğrenciler
emircan tosun-6/b
Nurhan Dila ayvaz-6/b

Bu çalışmadaki amacımız gözleri iyi görmeyen bü-
yüklerimizin saati kolay görmelerini sağlayarak gün-
lük planlamalarını daha kolay yapabilmeleridir.Bu 
çalışmamızda rakamlar üzerinde gezdirebileceğimiz 
büyüteçlerin cam gibi ağır olmaması gerekirdi. Çünkü 
ağır malzeme akrep ve yelkovanı döndürmüyordu. Bu 
amaçla yaptığımız araştırmalar sonucunda hafif say-
dam malzemeden yapılmış büyüteçler elde edilmiştir. 
Büyüteçlerimizin montajı yapıldıktan sonra ışıklandırma 
çalışmasıiçin led kullanmaya karar verilmiştir.Ledleri-
mizin yanmasıyla geceleri uykudan uyanan kişiler sa-
ati kolaylıkla görebileceklerdir.Masa saatlerinde, duvar 
saatlerinde hatta kol saatlerindede kullanılabilecek bu 
sistem sayesinde gözleri tam görmeyenlere faydalı bir 
çalışma yapılmıştır.

Bu projede, çıkarma işleminin farklı yollarla nasıl 
yapılabileceği ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Araştır-
ma sonucunda projeye konu olan yöntem geliştirilmiş-
tir. Önce yöntem 3 ve 4 basamaklı sayılarda çıkarma 
işlemini içeren birçok örnek üzerinde denenmiştir. Kul-
lanılan yöntemle çıkarma işlemlerinin doğru bir şekilde 
yapılabildiği tespit edilmiştir. Bu yöntem deney ve kont-
rol grupları (25 kişi deney gurubu, 25 kişi kontrol grubu) 
oluşturularak uygulanmıştır. Deney grubuna geliştirilen 
çıkarma yöntemi öğretilmiştir. İki gruba verilen aynı çı-
karma işlemi (8 tane çıkarma işlemi) verilmiş ve deney 
grubu öğrendiği yöntemle, kontrol grubu bilinen çıkarma 
işlemiyle yapmıştır. Çıkarma işlemlerin yapılma süreleri 
ölçülmüştür. İlk uygulamada yeni yöntemle çıkarma iş-
lemlerinin yapılma süreleri bilinen yönteme göre daha 
uzunken, 2.uygulama sonucunda bu sürelerin daha da 
kısaldığı tespit edilmiştir. Çıkarma işlemlerinin yapılma 
süreleri karşılaştırıldığında,  yeni öğretilen yöntemle 
yapılan çıkarma işlemi sürelerinin, bilinen yöntemle ya-
pılan çıkarma işlemlerinin sürelerine yakın olduğu görül-
müştür. Bu proje ile bulunan yeni yöntemin öğrencilerin 
rahatlıkla kullanabileceği bir yöntem olduğu görülmüş-
tür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esin İVGEN

MATEDOKYA

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

MATSLOOK

Danışman Öğretmen
Yeliz YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
zehra eriŞli-6/a
Sıla tONbul-6/a

Hazırlayan Öğrenciler

   Matematik bazı öğrenciler için sıkıcı ve zor bir ders 
olarak görülmektedir. Bu nedenle öğretmenler dersi eğ-
lenceli ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli etkinlikler, 
oyunlar tasarlamaktadır. Bu projede matematik dersin-
de zor ve sıkıcı olduğu düşünülen ondalık kesirlerle iş-
lemler konusunu içeren bir oyun tasarlanmıştır. Oyun bir 
tabla, tablaya monte edilmiş altı kule (oyun kuleleri),altı 
kuleye yerleştirilmiş küp şeklinde kutular, iki zar ve soru 
kartlarından oluşmaktadır. Oyun kulelerinde yer alan ku-
tuların her birinde soru kartları ve puanlar yazmaktadır. 
Zarlardan birinci hangi kulede işlem yapılacağını, ikin-
ci ise kulede hangi işlemin yapılacağını belirtmektedir. 
Oyun iki kişiyle oynanır. Öğrenci zar atarak kule ve soru 
seçimini yaptıktan sonra kronometreyle belirlenen süre-
de soruyu cevaplamaya çalışacaktır. Süre sonunda en 
fazla puanı alan oyuncu kazanacaktır. Proje sonunda, 
çocukların oyun oynarken işlem becerilerinin arttığı ve 
süreli soru çözme becerisinin geliştiği tespit edilmiştir. 
Ayrıca öğrencilerin eğlendiği de gözlenmiştir. Proje ile 
matematik dersinin zor ve sıkıcı olduğunu düşünen öğ-
rencilerin, konuların oyunlaştırılması ile derse ilgisinin 
arttığı görülmüş ve dersin daha eğlenceli hale getirilme-
si sağlanmıştır.

Bu projenin amacı, öğrencilerin bir tamsayının-rasyonel 
sayının-ondalık sayının pozitif/negatif kuvvetlerini ve karekök-
lerini kolayca,işlem yapmadan zihinden bulabilmelerini sağla-
maktır. Bu amaçla matematiksel bir oyun tasarımı yapılmıştır. 
Böylece öğrenciler oyun oynayarak bu üs ve karekök alma 
işlemlerinin sonuçlarını bulurken hızlarını artırmaları hedef-
lenmiştir. Oyunu tasarlarken öncelikle tam sayılardan,rasyo-
nel sayılardan ve rasyonel sayılardan toplamda 36 tane sayı 
belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen bu 36 tane sayıya denk 
olan 4’er tane üslü ve kareköklü sayı yazmalarını istenmiştir. 
Toplamda 144 tane sayı bulunmuş ve bunlar kendi içinde 4’er  
4’er birbirine denkleştirilmesi amaçlanmıştır. İlk olarak hazır-
lanan 144 sayının yarısı el kartlarına yazılmış, bunlara denk 
olan 72 sayı ise oyun tablasına yapıştırılmıştır. Bu el kartlar ve 
oyun tablasımıknatıslı olarak hazırlanmıştır. Oyun oynanırken 
el kartları oyunculara eşit sayıda bölüştürülmüştür. Oyuncular 
kendilerine dağıtılan kartlardan birer tane çekerek,  üzerinde 
yazan sayıya denk olan sayıyı oyun tablası üzerinde bulmaya 
çalışmıştır.Denk sayıyı bulan öğrenciler kartını oyun tablasına 
yapıştırmıştır. Bu şekilde kartlarının tamamını yapıştıran öğ-
renci oyunu kazanmıştır. Bu proje ile öğrencilerin oyunla tam-
sayı-rasyonel sayı-ondalık sayının pozitif/negatif kuvvetlerini 
ve karekökleri kolayca öğrendiği görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yeliz YILMAZ

YÜZEYİMİ BULUYORUM

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

PRİZMADAN PİRAMİTE

Danışman Öğretmen
Ayşegül TİRYAKİ

Hazırlayan Öğrenciler
Sude Nur akkOÇ-8/f  Sedanur Çelik-8/f
ilknur Saka-8/f

Hazırlayan Öğrenciler
elif ŞaHiN-8/C
Nursima kurt-8/C

Bu projenin amacı, yarıçapı r olan bir kürenin yüzey 
alanının 4πr2 ‘ye eşit olduğunu ispatlamaktır. Öncelikle 
bir küre seçerek, bu kürenin en büyük dairesini alçı kul-
lanarak elde ettik. Bundan sonraki aşama, kürenin en 
büyük dairesinin yüzey alanının büyüklüğünü soyut bir 
kavram olan sayısal değerini uygun bir materyal kulla-
narak somutlaştırmaktı.Bunun için uygun kalınlıkta bir 
ip seçilmiştir.Bu ipin ucunu kürenin en büyük dairesinin 
merkezi olan noktaya sabitledikten sonra ipi kendi etra-
fında sararak kürenin en büyük dairesinin yüzeyi tama-
men kaplanmıştır. Daha sonra kullandığımız ipin uzun-
luğu ölçülmüştür. Kullandığımız ipin farklı renklerinden 
bu ipin uzunluğuna eşit uzunlukta parçalar kesilmiştir. 
Bu kürenin yüzeyi de farklı renklerde fakat aynı uzunluk-
ta olan iplerle kaplanmıştır.Kürenin yüzeyini kaplamakta 
kaç farklı renkte ip kullanıldıysa, kürenin en büyük da-
iresinin yüzey alanını tamamen kaplamakta kullanılan 
ipin o kadar katı uzunlukta ip kullanıldığı görülmüştür. 
Yapılan çalışmada kürenin yüzey alanını kaplamakta bu 
iplerin dört farklı rengini kullanılmıştır. Böylece kürenin 
yüzey alanı en büyük dairesinin yüzey alanının dört ka-
tına eşit olduğunu somut bir şekilde elde edilmiştir.

Bu projenin amacı, geometrik cisimlerden aynı ta-
ban ayrıtına ve aynı yüksekliğe sahip olan bir kare pira-
mitin hacmi ile bir kare prizmanın hacmi arasında nasıl 
bir ilişki olduğunu bulmaktır. Öncelikle tasarladığımız 
proje için uygun büyüklükte bir kare prizma belirlendi. 
Taban ayrıtını ve yüksekliğini ölçüldü.Belirlediğimiz öl-
çüde şeffaf malzemeden bir kare prizma yapıldı. Daha 
sonra prizma ile aynı taban ayrıtına ve yüksekliğe sa-
hip olan bir kare piramit aynı malzemeden şeffaf olacak 
şekilde yaptırıldı. Piramitlerin her biri deniz kumu veya 
su ile doldurulup hazırlanan düzenek ile prizmanın içine 
boşaltıldı. Bunun sonucunda üç tane kare piramitin içe-
risindeki su veya deniz kumu prizmayı tam olarak dol-
durduğunu gözlemlendi ve prizmaların hacimlerinin aynı 
taban ve yüksekliğe sahip piramidin hacminin 3 katı ol-
duğunu görüldü. Böylece öğrencilerin bu geometrik şe-
killer arasındaki bağlantıyı kolayca anlamaları sağlandı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Zeynep ÇAVDAR KIROĞLU

BOYUMA BAK GÖLGEMİ BUL

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

DEDE DE

Danışman Öğretmen
Mehmet ÇÖPÇÜ

Hazırlayan Öğrenciler
yusuf isa Dural-7/b
Ömer faruk Pala-7/b

Hazırlayan Öğrenciler
Doğa Dilli-8/a
elif Serra kOlaylı-8/a

Bu projede, çok yüksek binaların, uzun ağaçların, 
direklerin uzunluklarını nasıl hesaplanabileceği araş-
tırılmıştır. Bu amaçla yaptığımız araştırmalarla temel 
benzerlik teoreminden ve oran-orantı konularından ya-
rarlanarak bir maket tasarlandı.  Bu maket üzerinde; 
“Işık kaynağının nesneye olan uzaklığı / Işık kaynağı-
nın duvara olan uzaklığı  =  Nesnenin boyu/Gölgenin 
boyu” formülünü kullanarak araştırma sorusunun cevabı 
aranmıştır. Bu amaçla bir ışık kaynağı yardımıyla boyu 
bilinen bir nesne üzerinden, uzunluğunu hesaplamak 
istediğimiz yere gölge oluşturulur. Zemin ve duvar uzun-
lukları belirlenerek, formülle gölgenin boyu hesaplana-
bilmektedir.Burada ışık kaynağının nesneye olan uzak-
lığının, ışık kaynağına olan uzaklığına oranı; nesnenin 
boyunun,gölgenin boyuna oranının eşitliği kullanılarak 
(benzerlikte temel orantı teoremi) uzunluğunu hesap-
lanmak istenen nesnenin boyu hesaplanmaktadır.

Bu proje yazımı karıştırılan hal eki, bağlaç ve yapım 
eki olarak kullanılan de’ nin kullanımını araştırmaktır. Ne 
kadar bilsek de yazımını, aklımıza mutlaka bir şüphe dü-
şer de’nin yazımıyla ilgili. Kimi zaman ayrı kimi zaman 
bitişik yazıldığı görülür. Bir de sözcüğün anlamını değiş-
tirdiği olur ara sıra de’nin. Bu projeyle doğru yazımını 
ancak sınavlara girerken hatırlamak zorunda kaldığımız 
de ekinin yazım kurallarını, bir süreliğine de olsun tozlu 
dil bilgisi kitaplarından çıkarmak istedik. Üç yazım şekli-
ni akılda kalıcı örneklerle destekleyip ayrımını sağlama-
ya çalıştık. Bu amaçla, onlara “Dahi De” (bağlaç olan), 
“Sahi De” (hal eki olan) ve “Baki De” (yapım eki olan) 
isimleri verilerek akılda kalıcılığını artıracak bir çözüm 
bulunmuştur. Yaptığımız çalışmayla bağlaç olan de’nin 
(DAHİ DE) cümleden atıldığında cümlenin anlamının 
bozulmadığını ve sözcükten ayrı yazılması gerektiğini, 
hal eki olan de’nin (SAHİ DE) cümleden atıldığında an-
lamın değiştiğini ve bitişik yazılması gerektiğini, yapım 
eki olan de’nin (BAKİ DE) sözcüğün anlamını değiştir-
diğini anlatmış olduk. Bu çalışma sınavlara giren öğren-
cilerin yazım kurallarıyla ilgili bilgileri zihinlerinde daha 
kolay kalmasını sağlayacaktır. Araştırma sonucunda, bu 
ve buna benzer diğer yazım kuralları da bu şekilde hafı-
zalarda daha uzun süre kalabileceği görülmüştür.
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Danışman Öğretmen
Mehmet ÇÖPÇÜ

DENEMELER SÖYLEŞİYOR

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

DÜKKÂNDAKİ YABANCI

Danışman Öğretmen
Mehmet ÇÖPÇÜ

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep ÖkSüz-8/a
emine Şal-8/a

Hazırlayan Öğrenciler
elanur kOrkmaz-8/a
Selin biÇer-8/a

Bu projenin amacı, deneme ve söyleşi yazı türlerini ayıt 
etmektir. Metin türlerinin birçoğunun kendine özgü özellikleri 
vardır. Bu özellikleri bildiğimiz zaman metnin türünü bulmak 
kolaylaşır. Kendi içinde değerlendirilen her metin bir türün özel-
liklerini mutlaka taşır. Fakat bazen birkaç farklı türün özelliği-
ni taşıdığı da olur.Bu noktada yapılması gereken hangi metin 
türüne daha yakın olduğudur. Deneme ve söyleşi de birbirine 
yakın iki türdür.  Özelliklerinin birkaçı hariç aynıdır. Bu durum-
da iki türü ayırt etmek gerçekten zorlaşır. Bu durumdan yola 
çıkarak, yazılı anlatım metinlerinden, bu türlerde eserler veren 
yazarların kitaplarından, internetteki ilgili sitelerden araştırma 
yapılmıştır.  İki türün benzer ve farklı yönlerini ortaya koyup 
türlerin birbirinden nasıl ayrıldıkları tespit edilmiştir. Türlerin be-
lirleyici özelliklerini bilen öğrencilerin örneklerle desteklendiğin-
de deneme ve söyleşiyi daha kolay ayırt edebildiklerini yapılan 
çalışmalarla gözlemlenmiştir. Yapmış olduğumuz sunumlarda 
edebiyatımızdan seçtiğimiz Nurullah Ataç, Suat Kemal Yetkin 
gibi yazarlarda ve onların eserlerinden metin ve görsellere 
dikkat çekilmiştir. Proje sonunda, metin türünün özelliklerini 
kavramış olursak ve bu türün özelliklerini açıkça görebildiğimiz 
yazarlardan okursak birbiri arasındaki farkları daha iyi fark ede-
bileceğimiz anlaşılmıştır. Bu çalışma bize okuduğumuz metin 
türünün ne olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bu projenin amacı dükkan isimlerinde niçin yabancı söz-
cüklerin kullanıldığını araştırmaktır. Gezip dolaşırken çevre-
mizde kanıksadığımız bir durum söz konusudur:Dükkan isimle-
ri. Tabelada ne yazdığıyla ya da yazanın ne anlama geldiğiyle 
pek ilgilenmiyoruz.Dükkan isimlerinin yabancı sözcüklerden 
oluşması yerine Türkçe sözcüklerden oluşması çok önemlidir. 
Dükkânlara konulan isimlerin Türkçe kelimelerden seçilmesi, 
dilimizin değerini yitirmesini engelleyecektir. Dil bilincinin oluş-
turulması daha küçük yaşlardan kazandırılmalıdır. Yabancı 
sözcük kullanımının sebeplerini bilirsek bu soruna daha kolay 
çözüm üretebiliriz. Bu amaçla öncelikle yabancı isimli dük-
kanlar için sorular belirledik. Bu soruları belirlediğimiz dükkan 
sahiplerine sorduk. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda 
dükkân isimlerindeki yabancı sözcük kullanımının kabullenil-
diği ortaya çıkmıştır. Bu veriyi ikinci sırada dikkat çekme-hay-
ranlık takip etmektedir. Bu sonuçlar bize Türkçemize gereken 
değeri vermediğimizi göstermiştir. Bu nedenle Türkçenin kul-
lanımı ve yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca küçük yaşlardan itibaren 
dil bilinci kazandırılması, gelecek yıllarda yabancı dükkan isim-
lerinde azalma olmasını sağlayacaktır. Belediyeler, işletmeci-
lere dükkânlara verilen isimlere Türkçe sözcükler kullanmaları 
konusunda teşvik edici olmalıdır. Bu projeyle gelecek yıllarda 
diline sahip çıkan yeni bir neslin oluşması konusunda bir far-
kındalık oluşturulmuştur.
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Danışman Öğretmen
Çiğdem YÜCESAN TOPAL

ŞATAFAT TÜRKÇE

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

DENGEDEYİM

Danışman Öğretmen
Çiğdem YÜCESAN TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
kübra biryaN-8/D
tutku berberOĞlu-8/D

Hazırlayan Öğrenciler
Özden emir-8/D
fatmanur ÇiÇek-8/D

Bu projemizin amacı 8.sınıf Türkçe konularından biri 
olan cümle türlerini daha etkili ve eğlenceli şekilde anlat-
maktır. Ayrıca öğrencilerin eğlenerek kalıcı öğrenmeyi 
gerçekleştirmesihedeflenmiştir. Cümle türleriyle ilgili so-
rularda çok fazla hata yapılması ve konunun öğrenciler 
tarafından çok iyi anlaşılamaması nedeniyle bu amaçla 
bir oyun tasarlanmıştır. Hazırlanan oyunun kuralları öğ-
renciler tarafından belirlenmiştir. Hazırlanan proje sınıf 
ortamında oynanarak test edilmiş ve projemizin uygu-
lanabilirliği görülmüştür. Öğrenciler eğlendikleri için ka-
tılımın fazla olduğu görülmüştür. Proje sonunda cümle 
türleri konusunun daha iyi şekilde kavrandığını görül-
müştür. Tasarlanan oyunla daha önce yapılan hataların 
proje sonrasında yapılmadığı görülmüştür. Hazırladığı-
mız oyun düzeneğinin evde, sınıfta her yerde kullanıla-
bilir olması büyük avantaj olmuştur. Hazırladığımız oyun 
okullarda bulundurulup Türkçe derslerinde kullanılabile-
cek öğretici ve eğlenceli bir materyal olmuştur.

Projemizin amacı dilimizde çokça kullanılan atasöz-
leri ve deyimleri fark ettirmektir. Bunun yanı sıra atasözü 
ve deyimleri kullanmakuygun ve doğru şekilde kullan-
mak, atasözleri ve deyimlerin farklarını ortaya koymak, 
birbiriyle anlamca çelişen atasözleri ve deyimlerin kav-
ranmasını sağlamak hedeflenmiştir. Proje öğrencilerin 
deyimler ve atasözlerindeki mecaz anlamları kavraya-
mamaları, belirtilen ifadeye uygun deyim ve atasözünü 
bulamamalarından ortaya çıkmıştır. Bu zorluğun gide-
rilmesi amacıyla bir oyun tasarlanmıştır. Uygulamalar-
sonucunda eğlenerek kalıcı öğrenmenin gerçekleştiği 
görülmüştür. Bu projeyle, ana dilimizde yer eden, kültü-
rümüzün, deneyimlerimizin, gelenek ve göreneklerimi-
zin bir parçası olan ve geçmişten günümüze söylenerek 
gelen, çıkış hikâyeleri olan deyimler ve atasözlerinin 
doğru şekilde kullanılmasını sağlanmıştır. Hazırlanan 
oyun her ortamda uygulanabilir birden fazla kişinin ka-
tılımıyla daha eğlenceli hale gelebilir. Okullarda Türkçe 
derslerinde materyal olarak kullanılabilir.
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Danışman Öğretmen
Semra FİŞ ERÜMİT

BULUT BİLİŞİM

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

BİK@ (BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI)

Danışman Öğretmen
Semra FİŞ ERÜMİT

Hazırlayan Öğrenciler
furkan kamilOĞlu-6/a

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal Özge Sali-6/D
Özge Öztürk-6/D

Bu çalışmada, hızla yaygınlaşan Bulut Bilişim teknolojisi-
nin kullanımı, avantaj ve dezavantajları araştırılmış ve en yay-
gın kullanılan dört tane Bulut Bilişim uygulamasının özellikleri 
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmada, iş gücü kaybını ve 
maliyeti azaltarak, yüksek verimlilik ve esneklikle bilgilerimi-
ze depolayacak araçları araştırmak amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında en yaygın kullanılan dört tane Bulut Bilişim aracı; 
Dropbox, Google Drive, Onedrive ve EBA Dosya’nın karşılaştır-
ması yapılmıştır. Bu araçlar; depolama alanları, fiyatlandırma, 
en fazla depolama alanı,  dosya yükleme boyutu, masaüstü ve 
mobil uygulamalar, dosya yönetimi açısından karşılaştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda, Bulut teknolojisinin, öğrenenlerin istedi-
ği her zaman ve mekanda öğrenme sürecine olanak sağlaya-
rak, farklı öğrenme deneyimleri yaşayabilmelerine olanak ver-
diği görülmüştür. Bu nedenle, bulut teknolojisi araçlarının klasik 
öğretim yöntemlerine yeni bir öğretimsel yaklaşım sunabileceği 
ve eğitim çalışmalarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Bi-
lişim kaynaklarına hızla erişim imkanının oldukça önemli oldu-
ğu günümüzde, aynı belge üzerinde eş zamanlı olarak birden 
çok kişinin düzenleme yapmasına da olanak tanıyan, öğrenci-
lere de hem erişim hem paylaşım anlamında önemli avantajlar 
sağlayan bulut teknolojisi ile dersler, etkileşimli olarak, işbirliği 
içerisinde daha kolay öğrenilebilmektedir. Sonuç olarak, bulut 
teknolojilerini diğer birçok teknolojiden ayıran ve yararlı kılan 
birçok uygulamayı bünyesinde birleştirdiği, eğitim ortamlarında 
ve günlük hayatta kullanımının önemi anlaşılmıştır.

Bu çalışmada, okulumuzdaki öğrencilerin bilinçli internet 
kullanımından ne kadar haberdar olduğuna yönelik bir anket 
çalışması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışmada 
okulumuzdaki 5.,6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin; bilinçli internet 
kullanımı, internet’teki faaliyetleri ve internet ortamında karşı-
laştıkları riskler bakımından durum tespiti  yapmak amaçlan-
mıştır. İnternet kullanımdaki hızlı artış, İnternet’i içinde çok 
farklı türden insanların bulunduğu sanal bir dünya haline dö-
nüştürmekte ve bu da gerçek yaşamda olduğu gibi birçok riski 
de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, internet kullanıcıla-
rının mevcut riskleri ve bu risklerle nasıl başa çıkılabileceğini 
öğrenmeleri gerekmektedir. Çalışmada yapılan anket sonucun-
da 5.,6, 7. ve 8. sınıflardaki öğrencilerin çoğunun bilgisayarla-
rının kendi odalarında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenciler 
bilgisayarın hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirtmişler-
dir. Bunun yanı sıra, internet kullanım sürelerine bakıldığında, 
kız ve erkek öğrencilerin interneti 1-3 saat arasında kullandığı 
ortaya çıkmıştır.Okulumuz öğrencilerinin internet’te yer alan 
ve çocuklara yönelik olmayan zararlı içerikler, zorbalık ve yüz 
yüze tanışılmamış kişilerle internet’te iletişim kurulması gibi 
kaygı yaratan durumlar hakkında yeterince bilgi sahibi olma-
dığı görülmüştür. Yapılan anket sonucunda, internetin öğren-
cilerinin hayatlarında büyük bir yere sahip olduğu ve güvenli 
internet kullanımı konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesinin 
önemi ortaya çıkmaktadır.
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Danışman Öğretmen
Semra FİŞ ERÜMİT

SCRATCH: DÜŞÜNÜYORUM, KODLUYORUM, 
OYNUYORUM

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

İSTİKLAL YOLUNDA TRABZON

Danışman Öğretmen
Ülkü KÖSE

Hazırlayan Öğrenciler
rumeysa Çakmak-6/a
betül Nur faNDaklı-6/a

Hazırlayan Öğrenciler
melis NalCı-7/e
zeynep kılmaNOĞlu-7/e

Bu çalışmada, çocukların programlama ve algoritma 
mantığını kavrayarak Scratch programı ile bilgisayar 
oyunu tasarlaması amaçlanmıştır. Bu sayede oyunları 
sadece oynayarak değil kodlayarak da eğlenceli vakit 
geçirilmesi hedeflenmiştir.Çalışmada öncelikle Scratch 
programı ile oyun tasarlamak için araştırma yapılmış ve 
örnek oyun kodları bulunmuştur. Bu örneklerden yola 
çıkarak iki tane oyun kodu yazılmıştır. Her iki oyunda üç 
seviye (level) bulunmaktadır. Oyunda değişken, kont-
rol, operatör, algılama, hareket, görünüm ve ses kodları 
kullanılmıştır. Oyunlardan ilkinde, karakteri hareket et-
tirmek için w-a-s-d tuşları kullanılmaktadır. Oyunun ko-
nusu, çocuğun kaybolması ve oynayan kişinin bölümleri 
geçerek karakteri evine geri getirmesidir. İkinci oyunun 
amacı, karakteri yön tuşları ile hareket ettirerek labirent 
içinde ilerleme ve labirentte ilerlerken dağılmış ödülleri 
toplamaktır. Bu sırada süreye dikkat zaman bitmeden 
hedefe ulaşmak gerekmektedir. Projede kodlanan bu 
oyunlarla, algoritma mantığı öğrenciler tarafından öğre-
nilmiş ve bu şekilde eğlenceli kodlamalar yapılabileceği 
görülmüştür. Bu süreçte öğrenciler günlük hayatta oyna-
dıkları bilgisayar oyunlarının ne şekilde tasarlandığı ve 
kodlandığını keşfetmişlerdir.

Bu projede, şehrimizin yakın tarihinden bir bölümün 
incelenerek gençlerde tarih bilincinin ve sosyal bilgiler 
dersinin gerekliliğini kavratmak amacıyla Trabzon’un 
işgali ve kurtuluşunu araştırdık. Bu amaçla çeşitli kay-
naklardan yararlanarak bilgi toplanıp, bu bilgiler tarih 
şeridi üzerinde gösterilmiştir. Şehrimiz I.Dünya Savaşı 
esnasında 1914 den sonra işgale uğramış daha sonra 
5 sene Rus işgalinde kalmıştır. Projede, işgal yıllarında 
yaşanan olaylar, muhacirlik yılları, Ermenilerin ve Rum-
ların kurdukları cemiyetler ve faaliyetleri incelenmiştir.  
Ayrıca Türklerin aldığı önlemler,  kurdukları cemiyetler 
ve faaliyetleri incelenmiştir.  Ortaya çıkan bulgular tarih 
şeridi üzerine anlatılmıştır.Tarih şeridini hazırlarken o 
döneme ait görsellerden ve bilgilerden yararlanılmıştır. 
Böylece şehrimizin yakın tarihi hakkında bilgileri günü-
müze ve gençlere aktarma imkanı bulunmuştur.  Ayrıca 
sosyal bilgiler dersinin geçmişe ve geleceğe ait bilgiler 
içerdiği gösterilmiştir. Böylece dersin önemi ve tarihin bir 
toplum için önemi kavratılmıştır.
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Danışman Öğretmen
Hüseyin GÜNGÖR

AİLE SAADETİ

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

TRABZON’UN KAHRAMANLARI

Danışman Öğretmen
Hüseyin GÜNGÖR

Hazırlayan Öğrenciler
Selinay Cevher-7/f
azranur Çavdar-7/f

Hazırlayan Öğrenciler
Çağatay bOStaN-8/a
Dilan bayrak-8/a

Değişen teknoloji ile insanlar arasındaki iletişim na-
sıl ve ne yönde değişti? sorusuna cevap aradığımız pro-
jede; TV, sosyal medya gibi bireyler arası iletişimde ak-
samalara yol açan etkenlerin ve günümüz dünyasında 
artan iş temposu nedeniyle ailede meydana getirdiği ko-
pukluğu azaltabilmek amacıyla aile bireylerini bir araya 
getirmeyi amaçladık. Her gün 1 saat aile bireylerini bir 
araya getirerek beraber kaliteli zaman geçirmelerini sağ-
layacak projemizin yeni bir ufuk açacağını düşünüyoruz. 
Bu bir saat içerisinde her aile ferdi sadece diğer birey-
lere odaklanacak, başka bir işle uğraşmayacak birlikte 
faaliyet yapılacak ya da sohbet edilecek. Durum tespiti 
için yaptığımız anketlerde ailelerin böyle bir uygulamaya 
ihtiyacı olduğunu gördük. Bu nedenle, projeyi uygulayan 
aileler ve öğrenciler yapılan uygulamanın iletişimlerine 
ne şekilde katkı sağladığını belirten bir değerlendirme 
anketi doldurdular. Anket sonucunda bu uygulamanın 
aile iletişimine büyük katkı sağladığı görülmüştür. Böy-
lece projemizin, “kaliteli ve birlikte zaman geçirmek için 
plan oluşturmak, teknolojiye olan bağımlılığı azaltmak” 
hedefine ulaştığını anlaşılmıştır.

Tarihimizde yer alan örnek kişileri ne kadar tanıyo-
ruz? sorusuyla başladığımız projede, eğitimde önemli 
bir yöntem olan “rol model” kavramından yola çıkarak, 
gençlerimize tarihe ve tarihi kişiliklere saygı, başarıya 
ulaşmak için zorluklarla mücadele etme Fagibi değerleri 
kazandırmaya çalıştık. Bu amaçla Ali Şükrü Bey, Hüsrev 
Gerede ve Hasan Saka gibi Kurtuluş Savaşı yıllarında 
önemli görevler üstlenmiş kişileri ve yaptıklarını anlatan 
bir proje hazırladık. Bu projenin vatan sevgisi, birlik ve 
beraberlik duygularına katkıda bulunacağını düşündük. 
Bu doğrultuda, araştırma yapılarak tarihi kitaplar ta-
ranmış ve bu kişilerin yaşayan akrabalarından kişilerle 
görüşülerek bilgi toplanmıştır. Toplanan bu bilgiler gör-
sellerle destekleyerek rapor haline getirilmiştir. Proje 
kapsamında gösterilmek üzere broşürler hazırlanmıştır. 
Projeyi hazırlayan öğrencilerde tarih bilimine karşı ilgi-
nin arttığı görülmüştür. İleride tarih araştırmacıları ye-
tiştirme konusunda projemizin olumlu etkileri olacağını 
düşünülmektedir.
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Danışman Öğretmen
Havva ÖZMEN

DOĞA ÇANTADA

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

DÖRT MEVSİM

Danışman Öğretmen
Ayşegül SEVİMLİ

Hazırlayan Öğrenciler
zerdanur Öztürk-7/C              büşranur yılDız-7/C
Nisanur Şerit-7/C  ezgi Peker-7/C
uğur NalbaNt-7/C

Hazırlayan Öğrenciler
isa Öztürk-8/H

Bu projede, plastik poşetlerin doğaya insan sağlı-
ğına ve kültürel mirasımıza verdiği zarar araştırılmıştır.
Naylon poşet çöp ve kirlilik oluşturmasının yanında,üre-
tim sürecinde suyumuzu tüketerek,göl ve nehirlerin akış 
rejimlerini bozup,depolama sürecinde ciddi maliyetler 
oluşturmaktadır. Doğal yaşam ortamlarına verdiği zarar-
la, farklı canlı türlerinin varlığını da tehlikeye sokmak-
tadır.Bu nedenlerden dolayı naylon poşet yerine hem 
zararsız hem de yöresel motifler taşıyan bez çantalar 
tasarlamak amaçlanmıştır. Böylece hem dünyamızın 
ömrünü uzatmış hem de kendimizi ve doğayı korumuş 
oluruz. Ortaya çıkan ürünlerle plastik malzemeye hiç ih-
tiyaç olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca proje ile İnsanlarda 
estetik duygu uyandırılırken, insanlara sağlığın ve do-
ğanın korunabileceği anlatılmıştır. Bunların sonucunda 
bireylere doğa sevgisi de aşılanmıştır.

 Yürüme engeli olan insanların dışarıya daha rahat 
bir şekilde çıkmalarını ve engelli arabalarını onlar için 
daha kullanışlı hale getirmektir. Engelli bir insan yağmur 
ya da güneşli havalarda çıkıp dışarıdaki işlerini ya da 
okullarına gitmeleri zor olmaktadır. Bu çalışma, hazır 
olan 4 tekerlekli akülü mobiletlere yöneliktir. Tasarlanan 
örnek engelli arabasında, her zaman her mevsimde ve 
saatte dışarıya çıkabilmek için üstü açılır kapanır bir 
tavan sistemi olacaktır. Bu sistemde kişilerin kolaylıkla 
uzanabileceği koltuğun altında çekme kolu mevcut ola-
caktır. Bu kolu çekince hemen sistem devreye girerek 
tavan kapanacaktır. Yağmur ya da güneş engellenecek-
tir. Ayrıca alış veriş yaptıklarında ya da okul kitaplarını 
yerleştirmek için direksiyonun bulunduğu alanın hemen 
altında açılır kapanır bir sepet bulunacaktır. Koltuğu-
nun arkasında da bir file yer alacaktır. Emniyet kemeri, 
yan aynalar, hava karadığında yada yağmurlu havalar-
da sürücüler ve yayaların daha rahat fark edebilmeleri 
için yan taraflarında kedigözü olacaktır.Tasarlanan bu 
engelli arabası,  engelli insanlara gösterildi ve anlatıldı. 
Alınan dönütler sonucunda projenin başarılı olduğu ve 
geliştirilebileceği görüldü.
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Danışman Öğretmen
Ayşegül SEVİMLİ

BAYKUŞ

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

ÇİM HAYVAN

Danışman Öğretmen
Ayşegül SEVİMLİ

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren Öztürk-8/C
Hüdanur tOSuN-8/C

Hazırlayan Öğrenciler
mehmet Can kÖSe-8/a
Gökalp bilGe-8/C

Baykuş resmi, günümüzde oldukça kullanılan bir tasarım 
figürüdür. Bu figürün geçmiş dönemlerde kullanıldığı fark edil-
miş ve bunun nedeni araştırılmıştır. Öncelikle biyolojik olarak 
nasıl olduğunu araştırılmıştır. Antarktika hariç dünyanın her ye-
rinde yaşadıkları (60-70 yıl ortalama yaşarlar), çok sessiz uç-
tukları, aşırı büyük gözleri olduğu anlaşılmıştır. Kıpırdamadan 
beklediklerini ve 300 derecelik alanı kontrol edebildikleri,  mor 
ışık görme kabiliyeti olduğu ve bu yüzden gece bütün ayrın-
tıları görebildiği öğrenilmiştir.Araştırma sonucunda baykuşun; 
bilgelik,  bilgi, akıl, sabır, şans,  koruyucu anlamları taşıdığını 
öğrendik. Eski Yunan ve Roma inancında akıl, sabır, bilgi,zeka, 
barışı anlattığı görülmüştür. Mısır hiyerogliflerinde de M harfi 
baykuş ile sembolize edilmiştir. Kızılderili kültüründe bilgelik, 
algı, ayırt etme ve hileyi anlama özelliklerinin öğreticisi olarak 
düşünüldüğü görülmüştür. Günümüzde de Avrupa ve İngiliz 
kültüründen geliştiği sanılan birçok folklorik inanışın kökeninde 
de baykuşun yer aldığı bilinmektedir. Uzun yıllar boyunca bu 
hayvanın uğursuz olduğu ilan edilmiştir. Sebebi de ölümü çağ-
rıştırmasıdır. Hasta olan insanlar ışıkları gecede yandığı için 
fareleri çeker bu da beslenmek için gece ava çıkan baykuş-
ları eve çekermiş. O evde de ölüm olduğu zaman kötü olarak 
yorumlanmıştır. Sonuç olarak; baykuşun bilgeliği, belleği, bilgi 
sahiplerini, akıl, sabır, şans,  koruyucu anlamları taşıdığını,-
günümüzde de birçok üründe kullanıldığını bunların; ev tekstil 
ürünleri,telefon kılıfları, takılar, mutfak eşyaları, ev süs eşyala-
rı,dövme figürlerinde olduğu öğrenilmiştir.

Anasınıfı öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve 
bir bitkinin bakımını üstenmesini sağlayarak sorumlulu-
ğun ne kadar önemli olduğunu bilmelerini sağlamak için 
çoraplardan hayvanlar tasarlanmıştır. Bayan çorabının 
içine bir miktar toz talaş koyulmuş daha sonra hangi 
hayvanı yapacaksak o hayvanın belli başlı özellikleri be-
lirlenerek iğne ile dikilmiştir. Tekrar bir miktar talaş koyup 
sonra bu talaşlarla çorap bölümünün kesişme yerine bi-
raz çim tohumu serpilmiş ve kalan kısım tamamıyla toz 
talaşla doldurulmuştur. Yapılacak olan hayvanın formu 
verilerek son şekil verilmiştir. En son olarak gözleri, ağız 
ve burnu eklenerek tabağın içine yerleştirilmiştir.  Yap-
mış olduğumuz proje anasınıfında uygulanmış ve öğ-
rencilerin ilgisini çekmiştir. Öğrenciler severek bitkilerini 
sulamış ve hayvan sevgisini farklı bir şekilde öğrenmiş-
lerdir.
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Danışman Öğretmen
Gamze GÜL

BİLİMİZ

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

DEYİM-KATÜR

Danışman Öğretmen
Şaheste GÖRGÜN

Hazırlayan Öğrenciler
zennube GeNÇaliOĞlu-8/G
edanur Çelik-8/G

Hazırlayan Öğrenciler
yaren tOPÇu-7/a
aslı beyza bayraktar-7/a

Teknoloji ve tasarım dersinde bilim insanları ve ça-
lışmaları anlatılırken çok fazla İslam dünyasındaki bilim 
adamlarından bahsedilmemekte, Türk ve İslam dün-
yasındaki bilim insanları arka planda kalmaktadır.Bilim 
alanları ve bilimsel projeler söz konusu olduğunda İslam 
dünyasındaki birkaç bilim insanı dışında pek fazla an-
latım yapılmamıştır. İslam coğrafyasında Müslümanlar 
arasında ilim,bilim önemsenmemiş ve hiçbir çalışma ya-
pılmamış gibi bir izlenim oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 
yaptığımız araştırma sonrasında İslam coğrafyasında 
yüzyıllardır süregelen bilimsel araştırmalar,elde edilen 
sonuçlar tespit edilmiştir. Hatta çoğu bildiğimiz keşif ve 
buluşların da aslında Türk ve İslam dünyasındaki (Bİ-
Zim) tarafımızdan ortaya çıkarıldığı görülmüştür. Sonuç 
olarak kaynaklar tespit edilmiş, en güvenilir olanları se-
çilmiş çalışmalar tek tek incelenerek karşılaştırmalar ya-
pılmış ilim ve bilim adına katkı sağlamış Müslüman bilim 
insanları araştırılmıştır.

Bu projenin amacı, deyimlerin çizgiye dönüşünde, 
yeni nesil tarafından fazla kullanılmayan, fakat bilinen, 
günlük konuşma dilinde duyabileceğimiz, deyimleri 
biraz olsun sorgulamayı sağlamak ve farkındalık ka-
zandırmaktır. Bu amaçla, deyimlere espri ve görsellik 
katılarak, kişilerin hafızalarında kalıcılık oluşturmak 
istenmiştir. Daha sonra bu çalışmay ıüç boyutlu halde 
eğitsel oyuna dönüştürmek için çalışılmıştır. Projede 
kullanılan deyimler, TDK’nın deyimler sözlüğünden se-
çilmiştir. Okunuşunda abartı olan (“Başı göğe ermek”, 
“Eli ayağına dolanmak”, “Ağzını aramak”, “Tepesi at-
mak”, “Bir kulağından girip diğerinden çıkmak”, “Kafa 
ütülemek”) gibi deyimler seçilmiştir. DEYİM-KATÜR, 
gerçek anlamı dışında deyimlerin sözlerinden yola çı-
karak, görselleşen karikatürlere göre, izleyici tarafından 
deyimin söz düzenini bulup, oluşturacağı bir oyun şek-
linde hazırlanmıştır. Hazırladığımız bu oyunla deyimleri, 
daha etkili ve akılda kalıcı şekilde çalışıp görselleştirme 
amaçlanmıştır. Projemizin oldukça eğlendirici, keyifli ve 
öğretici bir çalışma olduğu görülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Beyhan KILIÇ

RENK AĞACI

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

CUBING

Danışman Öğretmen
Fatma BAKİ

Hazırlayan Öğrenciler
burcu reiS-8/b
Saadet küÇükbayrak 8/b

Hazırlayan Öğrenciler
begüm iSHak-6/a
ata ertaç abaNOz-6/D

Bu projede atık malzemeler ve çam kozalaklarıyla 
kullanarak hem ekonomiye katkı sağlamak hem de sa-
nat ve doğa sevgisini birleştirmek amaçlanmıştır. Proje-
de, yapay ve doğal ürünlerin sanatsal formlara dönüş-
türülerek hem ekonomik hem estetik hem de temizlik 
etkinliği üstlenebileceklerine dikkat çekilmek istenmiştir. 
Doğamızdaki en büyük sorunlardan birisi de doğal ve 
yapay atık durumdaki maddelerin doğayı kirletmesidir. 
Bu atık maddelerin çöp olmaktan kurtararak sanatsal 
formlara dönüştürerek, doğanın kirlenmesini önleyip 
hem de sanata dikkat çekmek bir diğer amaç olmuş-
tur. Günlük hayatta çocukların kapalı mekanlarda daha 
fazla kaldığı görülmektedir. Hem evde hem de okulda 
hareketsiz bir şekilde günlerini geçiren çocukların doğal 
yaşamdan ve doğadan da uzaklaştığı bir gerçektir. Bu 
nedenle onları günlük yaşamda hareketlerini artırarak 
doğaya yönlendirmek amaçlanmıştır. Bireylerin çevre-
ye, doğaya karşı ilgilerini artırmak, doğayla bütünleştir-
mek hedeflenmiştir. Bu amaçla öğrenciler ağaç ve doğa 
sevgisini geliştiren çalışmalara yönlendirilmiştir. Proje 
sonunda, temiz bir çevre oluşturmaya farkındalık sağ-
lanmıştır. Proje sayesinde gençler doğaya yönlendirilip 
üretken hale getirilmiştir.

Yabancı dil öğrenmede ve etkin kullanımında kelime bilgisi-
nin çok önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Öğrenciler ko-
nuya ne kadar hakim olurlarsa olsunlar bilmedikleri bir kelime 
konuyu anlamada problem yaratabilir. Bilinen klasik yöntemler-
le yapılan kelime ezberleme öğrenciler için bir işkence haline 
gelmektedir. Kelime öğreniminde oynayarak öğrenmenin etkili 
olup olmadığının araştırılması adına 6. Sınıf düzeyi öğrencileri-
ne bir anket düzenlendi.Bunun sonucunda öğrencilerin oyunla 
daha kolay öğrenebilecekleri gözlemlendi. Oyunlarla,  farkında 
olmadan öğrenmenin mümkün olabileceği düşüncesiyle ‘Cu-
bing’ adlı oyun tasarlandı. Öncelikle öğrenciler tarafından sınıf 
düzeyinde 25 adet kelime belirlendi. Daha sonra bu kelimelerle 
ilgili olan dört tane veilgili olmayan bir tane kelime belirlendi. 
Görseller internet ortamında bulundu, yazılar yazıldı. Daha ön-
ceden hazırlanan 25 adet ahşap küplere yapıştırıldı.Oyunda 
kullanılacak olan kum saati alındı. Küpler oyun kutusuna yer-
leştirildi. Her bir küpün bir yüzeyine sınıf düzeyinde bir kelime 
yapıştırıldı. Diğer yüzeylere biri hariç o kelimeyle ilgili görseller 
yerleştirildi. Küpün sadece bir yüzeyine belirlenen kelimeyle il-
gili olmayan bir görsel yerleştirildi. Kum saatinin başlatılmasıyla 
birlikte oyun için belirlenen öğrenci, küpün üzerinde yazılı olan 
kelimeye ait olmayan resmi bulup adını söyleyip diğer bir küpe 
geçecek şekilde oyun oynandı. Oyunun sonunda öğrencinin 
kum saati dolana kadar kaç tane kelime bildiği sayıldı. En fazla 
kelime bilen öğrenci oyunu kazanmış oldu. Bu yolla öğrencile-
rin hem hızlı düşünüp en kısa zamanda karar verme becerileri 
geliştiği görüldü hem de birçok kelimenin anlamı oyun oynar-
ken farkında olmadan kolayca kavranmış oldu.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine ATMACA

KALORİLİ DART, KALORİNİ TART

OrtaHiSar CumHuriyet OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
esra karal-8/f
elmas zeNGiN-8/D

Bu projenin amacı sağlıklı yaşam için besinlerin ka-
lorileri hakkında bilgi edinip buna göre dengeli beslen-
meyi öğrenmektir. Bu amaçla aşırı kalorili beslenme so-
nucunda oluşabilecek hastalıklardan (obezite,  tansiyon, 
kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı vs. ) korunmak için 
neler yapılabileceği araştırılmıştır. Ayrıca alınan fazla 
kalorinin hangi sporlarla ne kadar harcanabileceği tespit 
edilmiştir. Projede besinlerin kalori değerleri,çeşitli fizik-
sel aktivitelerin ne kadar kalori harcadığına dair yazılı 
ve görsel belgeler hazırlanmıştır. Projeye adını veren 
bir kalorili dart hazırlanmıştır. Öğrenciler dikkat ve atış 
yeteneğini kullanarak hazırlanan dartta hedefi(günlük 
standart kalori) vurmaya çalışmıştır. Hedefin dışına çıkıl-
ması günlük olarak kişinin yaşına uygun alması gereken 
standart kaloriden ne kadar fazla aldığını göstermekte-
dir. Alınan fazla kalorilerin ne gibi fiziksel aktivitelerle ve 
ne kadar sürelerde harcanabileceği gösterilmiştir. Gü-
nümüz şartlarında hazır yiyecek ve içeceklerle standar-
tın üzerinde kalori almanın çok kolay,ancak alınan fazla 
kalorinin harcanmasının çok kolay olmadığını görülmüş-
tür. Bu proje ile yaşam boyu sağlıklı yaşamayı, dengeli 
beslenme ve hayatın fiziksel aktivitelerle sürdürülmesi 
gerektiği genç kuşaklara öğretilmiştir.
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oRtAhisARçAğlAyAn AnAdolU imAm hAtip oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞÜKRAN ÖNER

BİL BAKALIM

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

GENÇ AHŞAPÇIM

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
Özlem ŞiriN, zeHra keÇeCi

Hazırlayan Öğrenciler
Gülyeter akkaya S.Cemre reiS
aySu bayrak  tuĞba yılmaz
eSra zeyNeP reiS ayŞe SaHra veiSOĞlu
Sümeyye kazaNCı yuNuS emre akkaya
m.emiN küÇük beyza Nazar bOzbey
Sümeyye atalar rabia NazlıCaN ayDıN
ilayDa keÇeCi Sıla Deryal
Sümeyye uzuNCaN amiNe ÇOlak
aSuDe DurmuŞ rümeySa erGeNÇ

Türkçenin söz varlığı zenginliğini ortaya koyan de-
yim ve atasözlerini öğrenirken çoğumuz zorlanmışızdır. 
Zorlandığımız bu konuyu arkadaşlarımızla daha eğ-
lenceli ve kalıcı hale getirmek için bir oyun düşündük. 
Bu oyun bir tombala biçimini esas alan ve aynı şekil-
de oynanan bir oyun oldu. Oyun 10 oyun kartı, anlam 
kartları ve bir kutudan oluşmaktadır. 2-4 kişiyle oynanan 
oyunda her oyuncu bir kart alır ve torbadan çıkan deyim 
ve atasözünün anlamı okunur. Kartında bu anlamı taşı-
yan oyuncu anlam kartını kendi oyun kartına yerleştirir. 
Oyun torbanın içindeki anlam kartları bitene kadar de-
vam eder. Oyun kartını kim önce tamamlarsa oyunu o 
kazanmış olur.

Danışman öğretmenimiz tarafından girişimcilik adı 
altında bir kurs aldık. Yaşadığımız bölgeye hitap eden, 
beceri ve ilgilerimiz doğrultusunda bir iş fikri oluşturduk. 
Çeşitli ahşap ve polyester dekorasyon ürünleri boyayıp 
satmaya karar verdik. Şirket kadrosunu, hisse senedi 
satarak sermayemizi oluşturduk. Sosyal medya üzerin-
den reklam yaparak sipariş üzerine satış yaptık.  
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Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM ÇAVDAR

TAMS-AYI İLE OYUN ZAMANI

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

RENKLİ TIRTIL

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM ÇAVDAR

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur küÇükbaki merve baki
Nil karaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur küÇükbaki merve baki
Nil karaŞ

Bir türlü hızlı ve pratik şekilde yapamadığımız tam 
sayılarda işlemler konusu ile ilgili bir kutu oyunu hazır-
ladık. Mukavva ve kartonlarla oyunun oynanacağı zemi-
ni, mdf tahta parçalarla oyunun kutusunu, eva kağıtlar 
ile oyun sonunda kazanılacak pulları hazırladık. Oyunu 
oynayacak kişiler oyun zeminindeki “BAŞLA” yazısına 
piyonlarını koyar ve oyun başlar. Üzerinde negatif ve 
pozitif tamsayıların yazılı olduğu iki zar ve işlem pulu 
birlikte atılarak matematiksel bir işlem elde edilir. Bu 
işlemin sonucu dâhilinde piyonlar negatif veya pozitif 
yönlerde ilerletilir. İlerlenen kutucuktaki altın sayısı ka-
dar altın toplanır. Oyun sonunda en çok altın toplayan 
kazanandır.

Anlamakta güçlük çektiğimiz yüzdelik ifadeleri, on-
dalık gösterimleri ve kesirleri birbirine dönüştürme ko-
nusu ile ilgili bir sıralama oyunu hazırladık. Marangoz 
yardımıyla mdf parçalarla tırtıl modeli kestik. Tırtılın 
gövdesi üzerine siyah bant yardımıyla sürekli güncelle-
nebilir özellikte sayılar oluşturduk. Bu sayıları küçükten 
büyüğe veya büyükten küçüğe sıralayarak oyunumuzu 
oynuyoruz. Tırtıl gövdelerinin arka kısımlarını da değer-
lendirerek negatif ve pozitif sayıları sıralamak için kul-
landık.
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Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM ÇAVDAR

MİDYE MİNDER

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

BENİM JENERATÖRÜM

Danışman Öğretmen
İREM SALTIK

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur küÇükbaki merve baki
Nil karaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
burak tuzlu temel yılmaz

Anlamakta güçlük çektiğimiz Üslü sayılar konusu ile 
ilgili bir eşleştirme oyunu hazırladık. Oyun materyali ola-
rak hem odalarımızda minder olarak oturabileceğimiz 
hem de canımız sıkıldığında oyun oynayabileceğimiz 
bir Midye Minder yaptık. Midyenin ve içindeki incilerinin 
kalıplarını çıkararak kumaşları hazırlayıp, kesip diktik. 
İncileri minderin içine sabitlemek için çıt çıt kullandık. 
Üslü sayıları oluşturmak için siyah keçeden bol miktar-
da rakam kestik. İncilerin üstüne rakamlarla istediğimiz 
üslü sayıyı ve cevaplarını oluşturup eşleştireceğimiz 
oyuncağımız oyunlarda yer edindi.

İki tahtayı birbirine dik olacak şekilde yapıştırdık.2 
tane CD’nin arasına ortadan delinmiş kavanoz kapağı 
yapıştırdık ve bundan makara elde etmiş olduk. Maka-
ranın ortasında kalan boşluğa lastiği koyduk ve dinamo-
ya tutturduk. Dik olan tahtayı makaraya vidayla sabit-
ledik.Dinamonun iki ucuna kabloyu bağladık ve ucuna 
led ampulü taktık. Böylece mini bir jeneratör elde etmiş 
olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İREM SALTIK

EĞLENCELİ ORGANELLER

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

FEN TABUSU

Danışman Öğretmen
İREM SALTIK

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyye Cemre reiS 
tuĞba Nur yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
umut reiS  Gül yeter akkaya

İsimlerini aklımızda tutmakta zorlandığımız Hücre ve 
Organelleri  konusu ile ilgili bir oyun hazırladık. Önce 
yapacağımız işleri listeledik.Listeye göre iş bölümü yap-
tık.Malzemelerimizde bulunan keçeler yardımıyla hücre 
organellerinin şekillerini hazırladık.Bu şekilleri büyük bir 
mukavva karton üzerine yapıştırdık.Keçeden bir kese 
diktik.Organelleri numaralandırdık.Numaralara göre te-
kerlemeler yazdık.Tekerlemeleri katlayıp kesenin içine 
koyduk.Kesenin içinden seçtiğimiz tekerlemeden şekli-
ne de bakarak hangi organel olduğunu bularak oyunu-
muzu tamamladık.

Anlamakta güçlük çektiğimiz bazı konular ile ilgili 
bir tabu oyunu hazırladık. Önce bir plan ve plana göre 
görev paylaşımı yaptık. Gerekli olan malzemeleri temin 
ettik. Oyunun zemini için renkli bir karton aldık. Zemi-
nin üzerine başlangıç-bitiş yerlerini, piyonun ilerleyeceği 
yerleri, kartların konulacağı yerleri ve sınırlı kelime sa-
yısını yazdık. Renklere göre oyun kartlarını hazırladık. 
Oyun kartlarının üzerine belirlediğimiz kelimeleri ve ya-
sak kelimeleri yazdık. Bir kutu alarak kutuyu keçe yardı-
mıyla kapladık. Oyuncak bebeği, kum saatini, piyonları 
ve oyun kartlarını kutunun içine yerleştirdik. Böylece 
oyunumuz hazır hale gelmiş oldu.
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Danışman Öğretmen
İREM SALTIK

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI BUL VE İLERLE

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OSMANLI PADİŞAHLARI ALBÜMÜ

Danışman Öğretmen
YASEMİN YAYLA AKGÜN

Hazırlayan Öğrenciler
umut reiS  aySu bayrak
ayŞe aykut  yuSuf CaN

Hazırlayan Öğrenciler
irem ayDıN  Nil karaŞ
merve baki  elif tuĞÇe atalar

Oyunumuzda peygamber efendimize dair soruları-
mız bulunmaktadır. Oyuna kutunun içinde bir türlü hızlı 
ve pratik şekilde yapamadığımız tam sayılarda işlemler 
konusu ile ilgili bir kutu oyunu hazırladık. Mukavva ve 
kartonlarla oyunun oynanacağı zemini, mdf tahta par-
çalarla oyunun kutusunu, eva kağıtlar ile oyun sonunda 
kazanılacak pulları hazırladık. Oyunu oynayacak kişiler 
oyun zeminindeki “BAŞLA” yazısına piyonlarını koyar 
ve oyun başlar. Üzerinde negatif ve pozitif tamsayıların 
yazılı olduğu iki zar ve işlem pulu birlikte atılarak mate-
matiksel bir işlem elde edilir. Bu işlemin sonucu dâhilin-
de piyonlar negatif veya pozitif yönlerde ilerletilir. İlerle-
nen kutucuktaki altın sayısı kadar altın toplanır. Oyun 
sonunda en çok altın toplayan kazanandır.

Tarihimiz olan Osmanlıyı ve padişahları tanımak, 
anlamak için bir proje hazırladık. Osmanlı padişahlarını 
genel yönleriyle tanıtan bir albüm yaptık. Genel bilgileri 
verdikten sonra resmini ekledik ve Osmanlı padişahla-
rını tanıttık.
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Danışman Öğretmen
YASEMİN YAYLA AKGÜN

KARADENİZ ORMANLARINDA YETİŞEN AĞAÇ 
TÜRLERİ

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

YAŞADIĞIMIZ İLİ ANLATAN KİTAPÇIK

Danışman Öğretmen
YASEMİN YAYLA AKGÜN

Hazırlayan Öğrenciler
Serra reiS, umut reiS, Gülyeter akkaya 

Hazırlayan Öğrenciler
beyzaNur balabaN muStafa mert erGeNÇ
HüSeyiN ayDıN

Yaşadığımız bölgedeki ağaçları tanımak için bir pro-
je hazırladık. Ağaçları tanıtan bir kitapçık yaptık. Ön-
celikle ağaç hakkında bilgi verdik; daha sonra resmini 
yapıştırdık. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olan ağaç 
türlerini tanıttık.

Yaşadığımız ili tanımak, tanıtmak için bir proje ha-
zırladık. Trabzon’u anlatan bir kitapçık yaptık. Öncelikle 
Trabzon’un meşhur olan yerleri hakkında bilgi verdik 
daha sonra resimlerle süsledik ve Trabzon’u tanıttık.
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Danışman Öğretmen
TUĞBA SERTKAYA

GÜÇLÜ İŞLEMCİ GÜÇLÜ BİLGİSAYAR

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

WEB TARAYICILARI İŞ BAŞINDA

Danışman Öğretmen
TUĞBA SERTKAYA

Hazırlayan Öğrenciler
mehmet taŞ  melik Can ÇavDar

Hazırlayan Öğrenciler
ayşe Sahra veiSOĞlu  Şeker aykut

Proje kapsamında okulumuzdaki öğrenci ve öğret-
menlere anket uygulandı. Ankette hangi işlemcinin daha 
çok tercih edildiği araştırıldı. İşlemciler arasından İntel 
işlemciyi seçmek bilgisayar performansını olumlu etki-
ler.

Proje kapsamında okulumuzdaki öğrenci ve öğret-
menlere anket uygulandı. Ankette hangi web tarayıcı-
sının tercih edildiği araştırıldı. İnternet tarayıcıları ara-
sından performans bakımından en iyi tarayıcıyı bulup 
internette arama yapmak kolaylaşır.
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Danışman Öğretmen
ESMA KADI

İHRAM VE TAVAF

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

KILAVUZ ÇANTAM

Danışman Öğretmen
ŞÜKRAN ÖNER

Hazırlayan Öğrenciler
ayÇaNur SaDıklar beyzaNur balabaN
SerDar emral kaaN CaN atalar
HüSeyiN ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla ÇavDar, aySu bayrak 

Bu çalışmayı yapmadan tavaf ve ihram kelimeleri-
ni öğrendik. Kabe hakkında araştırmalar yaptık. Bunu 
belirlemek için ortaokul 7. Sınıf ders kitaplarından ya-
rarlandık. Bu kitaplarda yer alan bilgiler ışığında görsel 
olarak daha rahat anlayabilmek ve kavrayabilmek üzeri 
maket olarak inşa ettik.

Konuşma ve yazı dilinde yazımını karıştırdığımız ve 
dilimize yabancı dillerden girmiş birçok sözcük vardır. 
Biz de yazımı, okunuşu karıştırılan bu sözcükleri ve dili-
mize yabancı dillerden girmiş kelimeleri günlük hayatla 
ilişkilendirerek güzel dilimiz Türkçenin zenginliği ortaya 
koymak istedik. Bu amaçtan hareketle kılavuz çanta 
yapmaya karar verdik. Bu sözcükleri her gün okula ge-
lirken kullandığımız çantaya sabitleyerek bu kelimelerin 
öğrenilmesini ve akılda daha kalıcı olmasını sağladık. 
Keçeden yaptığımız çantaya çeşitli şekilleri kullanarak 
hazırladığımız kelimeleri yapıştırdık. Sonunda kullanışlı 
ve eğitsel amaçlı bir çanta yaptık.
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Danışman Öğretmen
ŞÜKRAN ÖNER

TÜRKÇE LABİRENTİ

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

ORGANİK SPOR ARAÇLARI

Danışman Öğretmen
OSMAN KAHRAMAN

Hazırlayan Öğrenciler
SeHer ayDıN  rümeySa erGeNÇ 

Hazırlayan Öğrenciler
SemiH uzuN  SerDar emral
Samet reiS

Dersleri tekrar etmek çoğu öğrenci için zaman alıcı 
ve bazen de sıkıntılı bir eylemdir. Biz de bu sıkıntılı du-
rumu eğlenceli hale getirmek için bir oyun tasarlamak 
istedik. Bunu da bir labirent yaparak gerçekleştirdik. 
Şöyle ki Türkçe konularının hepsini kapsayan üç grup 
soru hazırladık. Labirentimizde bu soruların sorulacağı 
giriş bölümleri oluşturduk. Her girişin ulaşacağı bir çıkış 
noktası belirledik. Seçtiği yoldan en çok doğruyla bu çı-
kışa ulaşan takım oyunu kazanmış sayılır. Hazırladığı-
mız bu labirentle Türkçe ders konuları oyunlaştırılarak 
tekrar edilmiş olmakta ve kalıcılık sağlanmaktadır.

Çevremizdeki atık malzemelerin hangileri spor araç 
gereç yapımında kullanılabilir diye araştırdık. Toplana-
bilecek atık malzemeleri tespit ettik. Bu malzemelerin 
toplanabilmesi için okul içerisine broşürler hazırladık. 
Topladığımız atık malzemelerle halter, cirit, gülle, dam-
bıl, dart, engel çubukları, istasyon çubukları, badmınton 
ağı gibi spor araç gereçleri ürettik.
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Danışman Öğretmen
OSMAN KAHRAMAN

NİNEMİN OYUNLARI

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OBEZ KİM

Danışman Öğretmen
OSMAN KAHRAMAN

Hazırlayan Öğrenciler
aSuDe DurmuŞ SeyitHaN ayDıN
kemal CaN keÇeCi

Hazırlayan Öğrenciler
irem ayDıN  abDullaH t. GeNÇ

Unutmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını hatırlatıp 
teknoloji bağımlısı olmuş çocukları sosyalleştirmek, 
hareket kabiliyet ve iletişim becerilerini geliştirmek için; 
yöremizde ninelerimizin, dedelerimizin oynadığı oyunla-
rı araştırdık ve bu oyunların her birini en az iki sınıfa 
tanıtarak, oynattık sokak oyunlarının zihinsel, bedensel 
ve sosyal gelişime faydalarını vurguladık.

Toplumda giderek artan “OBEZİTE” sorununa dik-
kat çekmek amacıyla okulumuz öğrencilerine obezite, 
beslenme ve spor alışkanlıkları konulu mini bir anket 
çalışması uygulayıp, obezite durumları vücut kitle en-
deksleri hesaplanarak belirlenmiştir. Öğrencilerin ne 
sıklıkta spor yaptığı, hangi spor dallarını tercih ettiği ve 
beslenme alışkanlıkları tespit edilmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TUĞBA SERTKAYA

DİJİTAL PANO TV YAYINDA

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

SCRABBLE

Danışman Öğretmen
Ayşe YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
rümeysa bülbül rümeysa ŞaHiNler

Hazırlayan Öğrenciler
Nil karaŞ            merve baki         PıNar kurt 
SelÇuk atalar        ilHaN kOrkmaz

Proje kapsamında okulumuzdaki öğrenci ve öğret-
menlere anket uygulandı.Ankette TV panosu kullanı-
mının okul içi iletişimde etkisi araştırıldı.Bilgilendirme 
duvar panosu değil de TV panosundan yapılırsa,öğren-
cilerin ilgisini çekip görmeleri ve okulla ile ilgili bilgiler-
den haberdar olmaları kolaylaşır.

Anlamakta güçlük çektiğimiz İngilizce dersini daha 
kolay ve eğlenceli hale getirmek için SCRABBLE oyu-
nunu hazırladık. Oyun tahtası için bir tahta aldık. Üzerini 
boyadık ve eşit karelere böldük Oyun için gerekli olan 
harfleri kendimiz hazırladık. Kokulu taş tozuyla suyu ka-
rıştırıp harf kalıplarına döktük ve harflerimizi kendimiz 
oluşturduk. Oyun tahtası üzerinde oynanan Scrabble 
oyununun puanlaması için karelerin bazılarını puanlan-
dırdık ve ilk kelime için kutuyu yıldızla belirginleştirdik.  
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Danışman Öğretmen
Ayşe YILDIRIM

LET’S PLAY TABOO

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

FLASH CARD BOX

Danışman Öğretmen
Ayşe YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
yeŞim erGeNÇ kaDer ŞaHiN 
arzu uÇar  SaHra veiSOĞlu
GülümSer ÇOlak eSra zeyNeP reiS

Hazırlayan Öğrenciler
zehra keÇeCi  e.zehra Çavdar

Anlamakta güçlük çektiğimiz İngilizce dersini daha 
kolay ve eğlenceli hale getirmek için TABOO oyununu 
hazırladık. Renkli kartların üzerine anlatacağımız keli-
meleri yazdık ve her biri için yasak kelimeleri belirledik. 
Süre için su saati kullanmayı tercih ettik. Keçe kumaşla-
rından kuklamızı yaptık ve içini elyafla doldurduk. Kutu-
su için bir ayakkabı kutusunu keçe kumaşlarıyla kapla-
dık ve üzerine oyunumuzun adını yazdık.

Bilmediğimiz kelimeleri daha kolay ezberlemek ve 
daha kalıcı hale getirmek için bir kelime kutusu hazır-
ladık. Bunun için keçe kumaşı, renkli kağıtlar, mukavva 
karton ve kullanılmayan bir parfüm kutusu kullandık. 
Kartların ön yüzüne resimlerine çizdik arka yüzlerine ise 
kelimeleri yazdık.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESMA KADI

ARAPÇA SAAT

OrtaHiSar ÇaĞlayaN aNaDOlu 
imam HatiP OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP erGeNÇ DilaNur bayrak
zeHra keÇeCi e.zeHra ÇavDar
rümeySa bülbül

Arapça sayılarda daha iyi kavrayabilmek için Arap-
ça saat geliştirdik. Saati her gün görebileceğimiz ve 
Arapça olarak yazılmış rakamları tanıyabileceğimiz bir 
ortamda bulundurarak kalıcılığını sağladık. Eski kulla-
nılmayan bir saati değerlendirerek içinde ve dışında bir 
takım değişiklikler yaptık. Arapça rakamları Türkçede ki 
doğal sayılar ile aynı gelecek şekilde yerleştirdik. Renkli 
kartondan Arapça sayılarımızı kestik ve şekil oluştura-
rak yerlerine yerleştirdik. Görsel olarak eva kağıtları ile 
süsledik.
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oRtAhisAR ibRAhim AlEmdAğ oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Ahu ÖZFIRTINA

KİMYASALLAR HER YERDE

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

DREAM OCCUPATIONS

Danışman Öğretmen
DUYGU DİRİ

Hazırlayan Öğrenciler
furkan taŞkara
kerem kılıNÇ

Hazırlayan Öğrenciler
betül akDOĞaN

Günümüzde kimyasal madde içeren gıda temizlik 
ürünü ve kıyafetlerin tüketiminin hızla arttığı görülmek-
tedir. İnsanların bu tüketimi yaparken bilinçsiz davran-
dığı,  sağlıklı olandan ziyade ucuz olanı tercih etmeleri 
sebebiyle çeşitli hastalıklar hızla artmaktadır. Her geçen 
gün kanser çeşitleri gelişim bozuklukları, kalp damar 
hastalıkları, astım ve alerjik reaksiyonlar hem çocukları 
hem de yetişkinleri tehdit etmektedir. Biz bu çalışma-
mızda kimyasal içeren ürünleri kullanırken çevremizde 
insanları dikkatli olmaya ve bilinçlendirmeye yönlerdir-
dik.  

Öğrencimiz kendi oluşturduğu bir meslek afişi üze-
rinde her meslek grubuna mensup olan kişilerin neler 
yapabileceğini hem görsel hem de işitsel olarak sun-
muştur. 7 mesleğe ait resimler ilgi çekici bir şekilde kesi-
lip renkli çerçeve üzerinde postere yapıştırıldıktan sonra 
“ability” kuralları kullanılarak sunum yapılmıştır. Temel 
odak nokta öğrenciyi yabancı dili daha fazla konuşma 
hususunda yüreklendirmektir.
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Danışman Öğretmen
DUYGU DİRİ

ENJOY THE WEATHER

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

HOME SWEET HOME

Danışman Öğretmen
DUYGU DİRİ

Hazırlayan Öğrenciler
SeliN iĞCi
fevziye Nur ŞeN

Hazırlayan Öğrenciler
baHar akbaŞ
meHmet SıNDıraÇ

Projenin asıl amacı bir topluluk karşısında dili ko-
nuşma özgüveni kazanıp sunum yapabilme yeteneğini 
geliştirmek olduğundan öğrenciler renkli materyaller kul-
lanarak hava tahmin raporu afişi hazırlayıp gün bazında 
hava durumunu sunmuşlardır. Ayrıca hangi hava şartın-
da neler giyilebileceğine de dikkat çekilmiştir.

Hazırlanan bir ev maketi üzerinde evi dört temel 
bölüme ayırdıktan sonra kullanılan eşyalar üzerinden 
tanıtıcı cümleler kurarak dinleyicilere sunum yapar. Ev 
dört bölüme ayrılıp yatak, küvet, televizyon, lavabo, 
halı, tablo, masa, sandalyeler gibi maketler hazırlanıp 
ev zenginleştirildi. 

Buradaki asıl amaç öğrencileri yabancı dili konuş-
ma, kelimeleri doğru telafuz etme anlamında güdüle-
mek olduğu için proje sonunda her öğrenci dili başka-
larının karşısında konuşma konusunda büyük özgüven 
kazanmıştır. Günümüzde dili konuşmanın dilbilgisinden 
daha önemli olduğunun farkına varılmıştır.
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Danışman Öğretmen
DUYGU DİRİ

WHO IS THE WINNER?

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

AYTEM

Danışman Öğretmen
Emine SARAN

Hazırlayan Öğrenciler
SeliN iĞCi 
fevziye Nur  ŞeN

Hazırlayan Öğrenciler

Yaklaşık 20 renkli görsel kartlar hazırlanıp bir oyun 
şablonunun üzerine yapıştırıldı ve her resme ait bir soru 
soruldu. En az İki kişinin oynayacağı bu oyunda bir zar 
kullanılmaktadır. Zarı atan öğrenci çıkan resme ait soru-
yu bilirse bir puan elde etmektedir. Bu şekilde dönüşüm-
lü olarak oynanan oyunda 10 puana ulaşan kazanıp bir 
ödül alacaktır.

Proje sonunda öğrenciler sorulan sorulara pratik ce-
vaplar vererek hem eğlenceli bir oyun oynayıp hem de 
değişik kelimeleri ve kalıpları algılayarak hedeflenen so-
nuca ulaşmaya çalıştılar. Bu sayede kelime dağarcıkları 
genişlemiş oldu.

Öncelikle basit bir dönme aparatı aldık.Bir kutu oluş-
turduk ve içerisine küçük bir su tüpü ile dönme aparatını 
yerleştirdik.Kutuyu kapladık ve iki yanına keçe yapıştı-
rarak , keçenin üzerine cila sürdük.Böylelikle projemiz-
de temizleme , cilalama ve kurulama olmak üzere üç 
özellik oluşturduk.

Yaptığımız ayakkabı temizleyicisi pratik ve kolay şe-
kilde ayakkabılarımızı temizledi , cilaladı ve kuruladı.
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Danışman Öğretmen
Emine SARAN

DEMİÇ

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

ENGELSİZ SEVGİ

Danışman Öğretmen
Emine SARAN

Hazırlayan Öğrenciler
Damla Sivaz
merve karakıŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Duygu akDumaN Gamze altay
Sude Sezer 

Kalabalık ortamlarda ,toplantılarda,çay bahçelerin-
de,iş yerlerinde zaman kaybetmeden insanları beklet-
meden çay ikramında bulunmak için tasarlanmış çay 
tepsisi .Bir doldurmada 6 bardağı bir anda dolduruyor.

*Aynı anda birçok bardağı birden doldurur.
*Çaylar soğumadan servis edilir.
*Kolay temizlenir.
*Sadece çay değil birçok içecek de de yardımcıdır.

İçinde hayvan sevgisi olan engelli insanların,kuş ev-
lerine yemek aktarmalarını kolaylaştırmak için bu pro-
jeyi tasarladık.Pencerenin önündeki yiyecek kaplarına 
atılan yemin kaba bağlanmış borular yardımıyla kuş 
evindeki kaplara dolması ve kuşların beslenmesini sağ-
layacak olan projemizi yaptık.

Engelli insanların kuşların beslenmesiyle mutlu ol-
duklarını gördük.

Evdeki ekmek kırıntılarını böylelikle israf etmemiş 
olduk. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Emine SARAN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TEKNOLOJİ

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

HAVA POMPASI

Danışman Öğretmen
Erdal AYDEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
Sena Nur küÇük  irem limaN  
fatmagül küÇük

Hazırlayan Öğrenciler
aleyna GeNÇOĞlu
aleyna uĞurlu

Biz teknolojinin nasıl geliştiğini merak ettiğimiz için 
böyle bir proje düşündük. Öncelikle kullandığımız  tek-
nolojik makineleri düşündük ve çamaşır makinesin , 
televizyon ve telefonun  geçmişiyle bugününü karşılaş-
tırdık..Sonra seçtiğimiz makinelerin eskisi ve yenisi ara-
sındaki  farkı  görebilmek  için afiş  hazırladık.Gözlemle-
diğimiz kadarıyla  maketlerini  yaptık.

  Çamaşır  makinesinin eskiden  merdaneli  olup in-
san  gücüyle çalıştığını ve fazla zaman kaybına neden 
olduğunu gördük.Günümüzde ise  birçok çeşidi olmakla 
beraber  tek dokunuşla,kısa zamanda kullanılan maki-
neler olduğunu gözlemledik.

  Televizyonun geçmişte fazla yer işgal ettiğini,gö-
rüntü kalitesinin yeterince iyi olmadığını ve kanal sayı-
sının az olduğunu öğrendik.Günümüzde ise yer  işgal 
etmeyen,fazla kanal çeşidi ve görüntü kalitesi iyi olan 
televizyon çeşitleri olduğunu gördük.

  Geçmişte evlerde kullanılan  telefonların  parmakla 
döndürülen,iletişimde sıkıntı yaratan ve her evde bulun-
ması maddi yönden zor olan iletişim aletleri olduklarını 
öğrendik.Günümüzde ise her evde bulunan,rahatça ile-
tişim sağlayabildiğimiz,farklı modellerde telefon çeşitleri 
olduğunu biliyoruz.

Beden Eğitimi derlerinde kullanılmak üzere kulla-
nım özelliğini ve amacını yitirmiş buzdolabı motorundan 
hava üfleme özelliğinden faydalanarak serum ve subap 
aparatları ile desteklenmiş basit top şişirme pompası.

Hava üfleme özeliği olan buzdolabı motoru hava üf-
leyen top şişirme pompası haline dönüştü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Esra BIYIK

EĞLENİYORUZ, PEYGAMBERLERİMİZİ 
ÖĞRENİYORUZ

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

SÜNNETLERLE DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM

Danışman Öğretmen
Esra BIYIK

Hazırlayan Öğrenciler
Çağla ŞaHiNOĞlu
 Havva yaNık

Hazırlayan Öğrenciler
büşra ŞaHiN
irem ÖzDemir

Kur’an’da adı geçen Peygamberleri belirledik. Onları 
anlatan kıssalardan ve bazı dini kaynaklardan onlarla 
ilgili bilgiler aldık ve daha sonra bunları oyun halinde 
kartlara çevirdik.

Kur’an’da adı geçen Peygamberlerin özellikleriyle 
beraber öğrenciler tarafından eğlenerek öğrenilmesi 
sağlandı.

Peygamber Efendimizin sünnetlerinin sağlıkla iliş-
kilendirilmesi için günlük hayatta sıklıkla uyguladığımız 
sünnetleri belirledik. Sağlık açısından faydalarını araş-
tırdık.Bununla ilgili resimli kartonlar hazırladık.

Peygamber Efendimizin sünnetlerinin uygulanması-
nın sağlığa faydalarının olduğu gözlenmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Gülnihal Önkal

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞEHİR İSİMLERİ

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

ÜRETİME KATILIYORUM

Danışman Öğretmen
Hatice İLHAN

Hazırlayan Öğrenciler
ümit kalma
burcu Gençoğlu

Hazırlayan Öğrenciler
emine  bayram fatih DurmuŞ
Damla ŞimŞek 

Türkiyenin farklı bölgelerinden şehirler seçilerek bu 
şehirlerin geçmişten günümüze kadar aldığı isimler ve 
isimlerin veriliş hikayeleri araştırıldı.

Bu isimlerin günümüzdeki şehir ismiyle benzerlik ve 
farklılıkları tespit edildi. İsimlerin veriliş aşamaları aynı 
zamanda resimlerle desteklendi.

Harita üzerinde bu şehirler yerleştirilerek kartlara şe-
hir isimleri yazıldı. 

Dünden bugüne şehirlerin isimlerinin değişiminin 
aşamalı bir şekilde geliştiği gözlenmiştir.

Ekonomik hayata katılma konusunun somutlaştırılmasına 
yönelik, Üretim –Dağıtım- Tüketim faaliyetlerini de kapsayıcı 
olarak bütün 5.sınıfların 

 ( 5 /A, 5 /B, 5 /C, 5 /D ) katıldığı projemizde:
Tasarımı ve üretimi yapılacak ürünler kategorilere ayrılarak 

belirlendi. 
( Eğitici Oyun, Oyuncak, Takı, Süs ve Ev Eşyası, Yiyecek, 

Giyim-Aksesuar, Masal Kitabı)
Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda  seçtikleri kate-

goriye yönelik gruplara ayrıldılar.
Tasarımlarını yaparak ürünlerini ortaya çıkardılar.
Ürünlerin pazarlama stratejilerini belirlediler. 
1-Reklam Kampanyaları hazırladılar(Reklam yazıları, Afiş-

ler , Şarkılar)
2-Ürünün ambalajlanıp paketlenmesini yaptılar (Poşet , 

karton kutu , kağıt) 
3-En başarılı ürünlerini seçerek ürünlerin pazara sunulma-

sını ( satışa sunulmasını ) fuar yoluyla gerçekleştirdiler.
Ürünlerini tüketicilerin beğenisine sundular.
Elde edilen geliri seçtikleri ‘’Mehmetçik Vakfına’’ bağışla-

dılar.
Tasarımı yapılarak üretilen ürünler yoluyla ekonomik ha-

yata nasıl katılabileceğimiz  uygulamalı olarak öğrenildi. Proje 
yoluyla Sosyal Bilgiler dersine yönelik öğrencilerin ilgi ve sevgi-
sinin  arttığı gözlemlendi. Bağış yoluyla da toplumsal dayanış-
ma ve yardımlaşma becerileri kazandırıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hüseyin KARA

SPİNMATİK

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

MATEMATİK DARTI

Danışman Öğretmen
MERVE HACISALİHOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
zeki Can HellaÇ
Havva Nur ŞimŞek

Hazırlayan Öğrenciler
furkaN arSlaN
SuDeNaz  ŞaHiN

Beden Eğitimi ve spor derslerinde sporcuların forent 
ve backhand vuruşlarını daha etkili ve verimli hale ge-
tirmek

Proje amacına uygun olarak basit kullanım gerekti-
ren bir sonuç ortaya koymuştur.

DAİRESEL BİR TABLA HAZIRLANDI. HALKALAR 
PUANLAMA ŞEKİLLERİNE GÖRE KESİLEREK TABLA 
ÜZERİNE ÇİZİLEN BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ.SO-
RULAR CIRT CIRTLAR İLE HALKALARIN ÜZERİNE 
YAPIŞTIRILDI. 

BU ETKİNLİK İLE BERABER MATEMATİK EĞLEN-
CELİ BİR DERS HALİNE GELDİ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Muammer CENGİZ

AKıLLı SAKSı

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

DOĞAL YAPIŞTIRICI

Danışman Öğretmen
Muammer CENGİZ

Hazırlayan Öğrenciler
bayramcan kÖkSal
berat Haberal

Hazırlayan Öğrenciler
yasemin ayDOĞaN
eylül ayDıN

Akıllı saksı sayesinde yeşil bitkiler bakım yapmadan 
kendi  kendine bakım yapmasını sağlamak.

Akıllı saksı sayesinde bitkiler kendi bakımını yapa-
rak büyüdü.

Yapıştırıcıların içinde kimyasal içerdiği için sağlığı-
mıza zararlı.Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için  
gülhatmi çiçeğinin içinde bulunan doğal yapıştırıcı özü-
nü bularak yapıştırıcıyı oluşturmak.

Doğal yapıştırıcının normal yapıştırıcılara göre  sağ-
lığımıza hiçbir zararı olmadığını kanıtlamış olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Muammer CENGİZ

GARANTİLİ TOHUM YETİŞTİRME

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

PEYGAMBER KILICI ÇİÇEĞİ MUCİZESİ

Danışman Öğretmen
Muammer CENGİZ

Hazırlayan Öğrenciler Hazırlayan Öğrenciler
Gökhan bıyıklı
mikail altıNtaŞ

Tohumların etrafına patates kabuğu koyarak tohum-
ların sağlıklı bi  şekilde büyümesini sağlamak.

Tohumlar sorunsuz bir şekilde büyüdü.

YATAK ODALARIMIZDA BULUNAN BİTKİLERİN 
SOLUNUM YAPARAK ÇEVREYE YAYDIĞI KARBON-
DİOKSİT GAZININ ÇIKIŞI PEYGAMBER KILICI BİTKİ-
SİNİ KULLANARAK  ÖNLEMİŞ OLURUZ.

YAPTIĞIMIZ DENEY SONUCUNDA; KARBONDİ-
OKSİT GAZI ÇIKIŞINI ÖNLEMİŞ OLDUK
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Muammer CENGİZ

TRABZON HURMASI MUCİZESİ

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

AKILLI BASKÜL

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzhan  yeŞilyurt  Onur ÖzÇeleP 
yasin bayram

Hazırlayan Öğrenciler
faik efe  kaya
aSlı ekim

Paslanan maddeleri Trabzon hurması kullanarak 
paslanmamasını önlemek.

Trabzon hurması paslanmayı önledi ve  mikropları 
giderdi.

Baskül sökülerek gösterge kısmına matematiksel 
işlemler yerleştirildi. Bu problem zihinde büyütüldüğü 
kadar önemli olmadığı kilomuzun işlemsel sembolleri ile 
görüldü.Matematiksel işlemlerin net görülebilmesi için 
mercek yerleştirildi.

Yapılan etkinlikle beraber ilginin artması ve tümeva-
rım yönteminin matematiğe uygulanması görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

ASAL EV

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

KİLİT  MATEMATİK

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
tuğçe Demirel
Ceren  yeŞilyurt

Hazırlayan Öğrenciler
CaNSu Sıla mumCu
CereN kaba

İlk olarak öğrencilerin öğrenemediği kavrayamadığı 
bir konu bulmak ve onlara bu konuyu daha güzel bir şe-
kilde anlatmak istedik. Ve de asal sayıların öğrencilerin 
en büyük sorunlarından biri olduğunu düşündük ve asal 
sayıları daha güzel anlatacak bir proje yaptık.Projemiz-
de asal sayı olanları kırmızı, asal sayı olmayanları mavi 
renkte ışıklandırdık. Ve de renkli,öğretici bir proje oluş-
turduk.

Oluşturduğumuz projedeki renkli ışıklandırmalar 
projemizi daha eğlenceli ve öğretici bir hale getirdik.Pro-
jemizin renkli olması öğrencileri etkiledi.ve asal sayıları 
daha kalıcı ve iyi öğrenmelerini sağladı.

BİLGİSAYARA ULAŞMAYA KOŞULLANAN BİREY-
LERİN ZİHİNSEL YAPIDA ÇÖZÜLEBİLECEK SORU-
LAR YAZILDI.BU SONUÇLAR ŞİFRELERLE BİLGİSA-
YARDA KİŞİSEL DDOSYALAR AÇILDI.HER RENGİN 
ŞİFRESİ SORULARA GÖRE AYARLANDI.KARTLARA 
YAZILAN SORULARI ÇÖZEREK SONUÇLARINI ŞİF-
RELEYİP BİLGİSAYARI AÇMAK.

ÇOCUKLAR BİLGİSAYARA GİRMEK İÇİN SORU-
LARA İLGİ DUYDU.



305

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

MATEMATİK ÇARKI

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

MATEMATİK SINIFI

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet faruk ŞaHiN
merve eCe Özbal

Hazırlayan Öğrenciler
fevzi batuHaN GülCü
SelÇuk  yiĞiter

Taslak kağıt üzerine çizildikten sonra kartonlar ile 
beraber maket yapıldı.Sorular yazıldı ve çözümleri ha-
zırlandı.Motor ile beraber elektrik devresi kuruldu.Bu ya-
pılar bir araya getirilerek maket hazırlandı.

Yapılan etkinliklere katılım arttı ve soru çözümü katı-
lımcılar tarafından  zevkle yapılmaya çalışıldı.

Yapılan taslaktan sonra üç boyutlu geometrik şekil-
ler oluşturularak sınıf  hazırlandı.

Yaşam alanları orada yaşayan kişilerin fikrine bırakı-
lırsa daha iyi ve eğlenceli hal alır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Murat ÖKSÜZ

MATEMATİK YOLU

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

ÖNCESİ VE SONRASIYLA
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Danışman Öğretmen
Nilgün  KARAHAN

Hazırlayan Öğrenciler
meliH küÇük
yavuz DaĞ

Hazırlayan Öğrenciler
uğur  kalma  yaşar melih  Çelik
edanur  SerDar

SESLİ HARFLERLE SESSİZ HARFLER GURUP-
LANDIRILDI, TOPLAM HARF SAYISI VE SESSİZ 
HARF SAYISI İLE 4 İŞLEM YAPILDI SONRADA TÜM 
BİLGİLER YAZILARAK SONUÇ TEKRAR MATEMATİ-
ĞİN HARF SAYISINA ULAŞTI.

MATEMATİK İŞLEMLERİNİN SADECE ZİHİNSEL 
BİR SÜREÇ DEĞİL HAYATI ANLAMLI KILAN SEMBOL-
LERİN OLDUĞU GÖRÜLDÜ.

Öğrencilerin medya okuryazarlığı dersi almadan ön-
ceki ve aldıktan sonraki  medyaya bakışı ve medyayı 
kullanımı arasındaki farkı belirleyerek dersin yararlılığını  
ölçmek istedik. Bu amaçla önce literatür taraması yap-
tık ardından araştırmanın konusuna uygun olarak an-
ket hazırladık. 8.sınıf öğrencilerine uyguladık. (8/A, 8/B, 
8/C, 8/D ve 8/E olmak üzere toplam 92 kişi.) Elde edilen 
verileri analiz ettik. Grafikler hazırladık .Elde ettiğimiz 
verilere göre medya okuryazarlığı dersinin  öğrencilerde 
bilinç ve farkındalık oluşturduğu sonucuna vardık. Ayrı-
ca medya okuryazarlığı dersinin seçmeli değil zorunlu 
olması gerektiği düşüncesine ulaştık.

Medya okuryazarlığı dersinin seçilmesinin-okutul-
masının  medyanın kullanımı açısından öğrencilerde 
bilinç ve farkındalık oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
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Danışman Öğretmen
Resul SELİM

EĞLENİYORUM KURAN ÖĞRENİYORUM

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OYUNLARLA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Danışman Öğretmen
Songül KARAMAN

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzhan Hasan yılmaz
mahmut Serdar DemirtaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Galip erdem ÇÖl  Sami ÇOlak
berat Haberal

Kur’an elif basını eğlenerek öğrenmek için iki tane 
40 cm çapında daire tahta kestik. Alttaki daire tahtaya 
Kur’an harflerini numaralandırarak yapıştırdık. Üsteki 
daire tahtayı dönerli şekilde yaptık. Numaralı Kur’an 
harflerinin Türkçe okunuşlarını afiş şeklinde hazırladık. 
Daire üzerindeki harflerin okunuşunun doğru okunup 
okunmadığını afişteki Türkçe okunuşuyla karşılaştırarak 
kontrol ettik. 

Kur’an elif ba öğretiminde karşılaşılan zorlukları 
oyunlaştırarak daha iyi ve eğlenceli şekilde öğrenme 
sağlanmıştır.

Yazımı karıştırılan sözcükler belirlenerek kartlara 
yazıldı.Kartın bir yüzüne doğrusu diğer yüzüne yanlışı 
yazıldı.Yanlışı yazılan kelimeyi fark ettirebilmek amacıy-
la renkli kalemler kullanıldı.

Oyunlaştırarak öğretimin düz anlatımdan daha etkili 
olduğu gözlenmiştir.
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Danışman Öğretmen
TAYFUN GINALI

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

OrtaHiSar ibraHim alemDaĞ 
OrtaOkulu

GEOMETRİ TAHTASI

Danışman Öğretmen
ÜLKÜ FURTUN

Hazırlayan Öğrenciler
yareN erDOĞaN
berra Öztürk

Hazırlayan Öğrenciler
Sümeyye aSaN
erol Can ayDıN

Analitik yer kavramında zorluk çekmekte ve konum 
belirlemekte zorluk çeken öğrenciler için ne yapılabilir 
sorusuna fiziksel bir materyal bulunabilir fikri ile tahta 
üzerine eksenler çizildi ve orjin noktasına anten koyula-
rak kesim noktalarına ulaşıldı. Çizimler eşit boyutlarda 
ve cetvellerle düzgün yapıldı.

Yapılan etkinlik düzlemin tanımlanmasında ve ko-
num belirlenmesinde etkili olduğu görüldü.

Öğretmenlerin ders anlatırken  şekilleri daha rahat 
ve düz çizememelerinin onlar için bir sorun olduğunu 
düşündük. Ve de saygı değer öğretmenlerimize yardım-
cı olmak için bir tahta geliştirdik. İlk olarak mukavva kar-
tonlardan tahtamızı oluşturduk. Daha sonra tahtamızın 
arkasına şeffaf bir kaplama  yapıştırdık. Ve de bir kağıda 
noktalar çizerek bunu da tahtamızın arkasına yapıştır-
dık. Mukavvalardan  tahtamıza kapaklar yaptık. Ve gü-
zel, öğretmenlere yardımcı bir tahta oluşturduk.

 Güzel öğretmenlere yardımcı ve de en önemlisi 
kullanışlı bir tahta yaptık. Hem öğretmenlerimizin ders 
anlatmasına hem de öğrencilerin daha rahat   öğrenme-
sine yardımcı olduk.
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oRtAhisAR mEhmEt AkiF ERoy oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TÜLAY KUDUNOĞLU

BUHARLA HAREKET EDEN GEMİ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

BEN YEMİYORUM O YEDİRİYOR

Danışman Öğretmen
TÜLAY KUDUNOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ereN tekiN 5/N

Hazırlayan Öğrenciler
NurteN bulut 5/l

Dikdörtgen şeklinde kestiğim straforun üstüne mum 
yerleştirdim. Straforun tam ortasına küçük kare şeklinde 
bir delik açtım. Sonra teneke kutunun iki tarafını kesip 
geri kalan kısmını düzeltim ve ortadan ikiye katladım 
açtım ve iki tarafına termal macun sürdüm sonra kuru-
maya bıraktım sonra kenarını huni şekline getirip 2 tane 
pipet koydum ve yanına termal macun sürüp deliği ka-
pattım sonra kare şeklindeki delikten atına mator gibi 
olacak şekilde bantladım ve fazlalığı kestim tankın içini 
suyla doldurdum ve bu tankı mumla ısıtınca tankın için-
de genleşen hava basınçla pipetlerden dışarı çıkarak 
gemiyi iterek ilerlemesi sağlandı. Bundan sonra tankın 
genleşmesi ve tekrar eski şekline dönmesiyle (pipetler 
geminin içinde olduğu suyu tankın içine çekti tankın için-
deki sun genleşerek yeniden yeniden gemiyi etti)

İnsanların sıklıkla tükettiği gıda ürünlerinin içinde 
bulunan koruyucu maddelerin insan hayatına ne kadar 
zarar verdiği hakkında bilinçlendirme yapmak. 

Bu projede koruyucu ve katkı maddelerinin insan 
sağlığına verdiği zararı duyurmak istedik. Bunun daha 
da kalıcı olması için gerekli materyallerle görsel hale ge-
tirdik. Bu koruyucu maddelerin zekamızı ve sağlığımı-
zı nasıl yıprattığını anlatmak istedik. Özellikle içinde E 
maddesi bulunan ve MSG’ lerle ilgili araştırmaları görsel 
bir sunum haline getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TÜLAY KUDUNOĞLU

DİŞLERİMİZE NELER OLUYOR ?

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

TRABZON’DA YETİŞEN ŞAİR VE YAZARLAR

Danışman Öğretmen
KERİMAN SAKA

Hazırlayan Öğrenciler
remzi baŞkaN

Hazırlayan Öğrenciler
merve Nisa bıçakçı Nisanur türedi 
ılgın Sayın  Deniznaz Öztürk

4 gün boyunca beklettiğim yumurtaların çay, kahve 
ve kola ile etkileşim halinde olan yumurtaların dış ka-
buklarının bozulmuş olduğunu ve yumurtaların çürü-
meye yüz tuttuğunu gözlemledim. Fakat su ile etkileşim 
halinde olan yumurtanın ise dış kabuğunda ve de yu-
murtada herhangi bir bozulmanın olmadığını gördüm. 
Yapmış olduğum deyin sonucu olarak çay, kahve ve 
kola içen bireylerin dişlerini 4 gün boyunca fırçalama-
dıklarında dişlerinde oluşabilecek görüntü bozukluğu ve 
diş tahribatının ertesi günlerde dahi dişlerini fırçaladıkla-
rında sonucun değişmediği kararına vardım.

Trabzon’da yetişen Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sunay 
Akın gibi şair ve yazarların hayatı araştırılır. Bedri Rah-
mi’nin mısraları renkli kartonlara yazılır; helyum gazıyla 
doldurulmuş balonlara bu mısralar bağlanır. Şairlerimi-
zin maketleri yapılır; fotoğrafları ve kısa yaşam öyküsü 
kartonlara yazılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SACİDE AYDIN

RESİMLİ KELİMELERLE 
İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

İRREGULER BİNGO

Danışman Öğretmen
SACİDE AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
SiNem erOl   elaNur ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
rabia betül ak

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KELİMELERİ DAHA 
İYİ ÖĞRENEBİLMELERİ VE KELİMELERİ RAHAT-
LIKLA EZBERLEYEBİLMELERİ KELİMELERİN HARF-
LERİNDEKİ ÇEŞİTLİ RESİMLERLE ÖĞRENCİLERİN 
ZİHNİNDE DAHA İYİ KALMASI.

PROJEYİ YAPAN ARKADAŞLARIMIZLA ÇEŞİTLİ 
İNGİLİZCE KELİMELER BULDUK VE BU KELİMELE-
Rİ EŞİT BİR ŞEKİLDE BİRBİRİMİZE DAĞITTIK BU 
KELİMELERİ A4 KAĞIDINA BÜYÜK VE OKUNAKLI 
BİR BİÇİMDE YAZDIK DAHA SONRA KELİMELERİN 
ZİHNİMİZDE İYİ KALMASINI SAĞLAYAN RESİMLERİ 
KELİMELERİN İÇİNDEKİ HARFLERE BENZEYECEK 
BİÇİMDE ÇİZDİK VE ALDIĞIMIZ RENKLİ KALEMLER-
LE BOYADIK. SON OLARAK BU KELİMELERİ BİR Kİ-
TAPÇIK HALİNE GETİRDİK.

PROJENİN AMACI: ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE 
KELİMELERİN 2. HALLERİNİ DAHA KOLAY ÖĞRE-
NİLMELERİNİ SAĞLAMAK.

PROJENİN ÖZETİ: ÖĞRETMENİMİZ VE BİZ ÇO-
CUKLARIN, KELİMELERİN 1. VE 2. HALLERİNİ AN-
LATAN HEM EĞLENDİREN HEM ÖĞRENDİREN BİR 
OYUN YAPMAYI PLANLADIK. SONRA MALZEMELERİ 
ALDIK VE OYUNU YAPMAYA BAŞLADIK.İLK OLARAK 
DÜZENSİZ FİİLLERİ LİSTELEDİK SONRA LİSTELE-
DİĞİMİZ KELİMELERİ KELİMELERİ BAŞKA BİR KAR-
TONA ÇİZİP KESTİK VE BU KESTİĞİMİZ KAĞITLARI 
KUTUYA ATTIK VE KART HAZIRLAMAYA BAŞLADIK. 
KARTLARIN ÜSTÜNDE KARIŞIK 1. VE 2. HALLERİ 
YAZIYORDU BİZLER İSE KUTUDAN KAĞIT ÇEKİP 
KARTLARIN ÜZERİNE KOYDUK VE BÖYLE KAĞIT-
LARI DİZEN OYUNU KAZANIYORDU.BİZ TOMBALAYI 
İNGİLİZCE İÇİN DERLEDİK VE ORTAYA BÖYLE BİR 
OYUN ÇIKTI.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SACİDE AYDIN

WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

İNGİLİZCE ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER

Danışman Öğretmen
SACİDE AYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
CereN zamaN yaĞmur eylül  DalOĞlu 
GaliP erGüN  meHmet GeDikli

Hazırlayan Öğrenciler
Serra bıyıklı  elifNur Çelik  
NiSaNur  ÇOlak GÖNül yaNık

ÖNCELİKLE YAPACAK OLDUĞUMUZ PROJENİN 
VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN ONA UYGUN SORULAR 
SEÇTİK.DAHA SONRA MUKAVVA ÜZERİNE RENKLİ 
BİR KARTON YAPIŞTIRARAK PROJENİN ZEMİNİNİ 
HAZIRLADIK.ZEMİNE İLK OLARAK PROJEMİZ OLAN 
OYUNUN ADINI DAHA SONRA  SORU BİLDİKÇE 
ARTACAK OLAN BİR PARA TABLOSU HAZIRLAYIP 
CIRTCIRT YARDIMI İLE KARTONA YAPIŞTIRDIK.AR-
DINDAN ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ SO-
RULARIN 1. SİNİ PARA TABLOSUNUN YANINA YİNE 
CIRTCIRT YARDIMI İLE YAPIŞTIRDIK.SON OLARAK 
OYUNU OYNARKEN BULAMADIĞIMIZ,ARADA KAL-
DIĞIMIZ ŞIKLAR ARASINDA BİZE YARDIMCI OLABİ-
LECEK JOKERLERİMİZİ DE EKLEDİK VE BÖYLELİK-
LE PROJEMİZ BİTMİŞ OLDU.

İNTERNETTEN İNGİLİZCE ZIT ANLAMLI SÖZ-
CÜKLERİN TÜRKÇE KARŞILIYLA ÇIKARDIK.SON-
RA ONLARI KESTİK.ALDIĞIMIZ KARTONA KARTON 
BARDAK SAYISI KADAR YUVARLIĞI ÇİZDİK. SONRA 
İNGİLİZCE ZIT KELİMELERİN BİR TANESİNİ YUVAR-
LAĞIN  ORTASINA YAPIŞTIRDIK.DİĞER ZIT KELİME-
LERİDE KARTON BARDAĞIN ALTINA YAPIŞTIRDIK 
. ALDIĞMIZ KÜCÜK MANDALLARA TÜRKÇELERİNİ 
YAPIŞTIRDIK VE DE KARTON BARDAĞIN ÜSTÜNE 
TUTTURDUK. SONRA HEPSİNİ KARTONDAKİ YER-
LERİNE YERLEŞTİRDİK … 

PROJENİN YAPILIŞ AMACI : İNGİLİZCE ZIT KELİ-
MELERİ KOLAY VE EĞLENCELİ ŞEKİLDE ANLAMAK 
İÇİN .
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİLİZ FETTAHOĞLU

DAMLALIKLI GÖZLÜK

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

UzAKTAN KUMANDALı ROBOT

Danışman Öğretmen
FİLİZ FETTAHOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
Nazlı Su Demir

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet akDeNiz

Numarasız bir gözlük alıp hunileri yerleştirebilecek 
bir boyutta ölçtüm ve gözlükçüye kestirdim. Hunileri 
kestirdiğim bölgeye silikon yardımı ile yapıştırdım ve 
artık göz damlalarının daha rahat kullanıldığını gördüm.

Alışveriş merkezinden bir adet küçük boy uzaktan 
kumandalı araba aldım. Sonra arabanın  çivilerini söküp 
motor bölümünü aldım. Köpüklere insan şekli vererek 
arabaya oturttum. Arabayla köpüğü çiviler sayesinde 
sabitledim. Düğmeyle açılan led ışıklar koydum. Ve gü-
zel bir görünüm oluştu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FİLİZ FETTAHOĞLU

ÇOK YÖNLÜ DOĞRAMA TAHTASI

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

KAHRAMANLARIM GÖLGE OYUNUNDA

Danışman Öğretmen
NESLİHAN AYDIN ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
ereN kaya 7/G

Hazırlayan Öğrenciler
Serhat küSküN ( 5/a, 584), fatih bıyıklı ( 5/a, 358), 
mehmet kebabCı (5/a, 967), Nehir akÇay (5/a, 622), 
Nisa bak ( 5/a, 1085), Necla Nimet altuN  (5/a, 1084)

Projenin Amacı: Doğrama tahtası üzerinde meyve 
ya da sebze doğrarken meyveden akan suların bir yer-
de toplanması, doğranan kısmın düzgün bir yere akta-
rılması amacıyla bu proje yapılmıştır.

Projenin Özeti: Yaptığım doğrama tahtası üzerinde 
sulu bir meyve kesildiğinde yanda bulunan oyuklara dol-
duğu için meyvenin suyu daha kolay bir şekilde kullanı-
labilecek. Altında bulunan bölmeye ise doğranan meyve 
konulabilecek.

PROJE ÖZETİ: OKUDUĞUM KİTAPLARDAKİ YA 
DA İZLEDİĞİM ÇOCUK FİLMLERİNDEKİ BEĞENDİ-
ĞİM KAHRAMANLARI HAYAL GÜCÜMÜ DE KULLA-
NARAK RESMETTİM. “DEĞERLER EĞİTİMİ” KONU-
LU YAZDIĞIM METİNLE ONLARI GÖLGE OYUNUNDA 
KONUŞTURDUM
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
TAYLAN ÖZGÜR ÖZTÜRK

RENK DÜRBÜNÜ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

YÜKSELEN KALEM

Danışman Öğretmen
TAYLAN ÖZGÜR ÖZTÜRK

Hazırlayan Öğrenciler
rukiye ŞimŞek

Hazırlayan Öğrenciler
Sudenur bekirCaN

Renk dürbünü içine bakıldığında renkli desenler 
görüldü. Bu desenler, ışığın yansımasıyla elde edilir ve 
dürbün hareket ettirildikçe sürekli değişir. Dürbün içinde 
bulunan, arasında 60 derecelik açı bulunacak şekilde 
birbirine birleştirilen üç aynanın, önüne  renkli cam par-
çaları, pullar, ince boncuklar vb. gibi malzemeler konul-
duğunda ve bu dürbünün bir ucundan bakıldığında ve 
dürbün hareket ettirildiğinde şekil değiştiren çokgenler, 
çoğunlukla bir daha aynı olmayacak görüntüler elde edi-
lir. Tüm bu görüntüler düz aynadaki yansıma olayları ve 
görüntü oluşumu sonucu elde edilir.

Düz aynada yansıma ve görüntü oluşumunu göste-
ren ve bu  konuyu somutlaştırarak, konunun daha etkin 
ve eğlenceli bir şekilde öğrenilmesini sağlayacak bir ay-
gıt yapılmış oldu.

Hareketli yüzeyler arasındaki sürtünme kuvvetini, mıkna-
tısların manyetik kuvvet etkisinden yararlanarak azaltmak.

Yaptığımız bu modelle “Mıknatısların itme çekme kuvve-
tinden yararlanarak hareketli yüzeyler arasındaki sürtünme 
kuvveti azaltılabilir” hipotezimizin doğruluğunu tespit ettik.  Mo-
delimizde sürtünme çok aza indirildiği için, sürtünme kuvveti 
nedeniyle ısıya dönüşerek kaybolan enerji çok aza indirgemiş 
olur ve yüzeyler arasındaki meydana gelen aşınma da büyük 
miktarda azaltılmış olur. Bu teknoloji günlük hayatta geliştirile-
rek bir çok alanda kullanılabilir. 

Nitekim günümüz teknolojisiyle  üretilen  MAGLEV trenleri 
( Manyetik levitasyon treni (Maglev) “MAGLEV” sözcüğü İngi-
lizce “Magnetic (Manyetik,Mıknatıslı) Levitation (Havaya Kalk-
ma)” sözcüklerinin kısaltılmasıyla elde edilmiş, yani “manyetik 
olarak havada tutma, yükseltme” anlamına geliyor.)  temelde 
bu ilkeyle çalışırlar. Alt alta uygun şekilde konulmuş iki mıkna-
tıstan biri manyetik itme kuvvetlerinin etkisiyle diğerinin üze-
rinde hiçbir şeye değmeden havada durabilir. Bu mıknatıslar 
sayesinde tren, raylar üzerinde 10 mm’lik bir yükseklikte ilerler. 
Raylarla temas olmadığı için sürtünme büyük ölçüde azaltılmış 
olur. Trenin şekli de havayla sürtünmeyi en aza indirecek şekil-
de tasarlanır. Böylece  bu trenlerin hızı 500 km/saati hıza kadar 
çıkabilmekte ve normal trenlere oranla daha hızlı ve ucuz ola-
rak kullanılabilmektedirler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EDA HELLAÇ

GÖKTÜRK ALFABESİNİ GÖREN ELLER

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

BEREKETLİ TOPRAKLAR

Danışman Öğretmen
EDA HELLAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
SeliN küÇĞkayDıN 6/G

Hazırlayan Öğrenciler
yuSuf Sefa GüNayDıN
eCreN kuvvet 6/G

Projenin Amacı: Projenin öncelikle amacı, bizim için 
büyük önem taşıyan, birçok ilkleri yapan Göktürk Dev-
letinin yaptığı ilk Türk alfabesi, Göktürk Alfabesini büyük 
küçük herkese öğretmektir.

Asıl amacım ise bu alfabeyi görme engellilerin de 
anlayabileceği, kabartma bir şekilde yaparak onların da 
bizimle birlikte yaşadığını ve var olduğunu kanıtlamak, 
geçmişlerinden haberdar olmalarını sağlamak, farkın-
dalık oluşturmaktır. 

*Projenin Özeti: İlk olarak  mukavvadan bütün harf-
lerin kalıplarını çıkardım. Ardından her bir harften beşer 
tane yaparak bunları birbirine yapıştırdım. Sonra kah-
verengi fon kartonuyla en üst katını hazırladım.  Daha 
sonra büyük olan mukavvayı,  kahverengi fon kartonuy-
la kaplayarak bütün harfleri üzerine yapıştırdım. En son 
olarak arkasına mukavvadan ayaklık yaparak projemi 
tamamladım.

20 tane mukavvayı Türkiye şeklinde kestim. Sonra 
altına kesilmemiş bir mukavva koydum. Oluşan Türkiye 
kalıbına toprak doldurdum. Daha sonra yine mukavva-
dan oluşturduğum tabelaların üstüne belirlediğim tarım 
ürünlerinin fotoğrafını yapıştırdım. Ve son olarak tarım 
ürünleri nerede yetişiyorsa tabelaları oralara diktim.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EDA HELLAÇ

GEREKSİZ TÜKETİM UZUN YAŞAM

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN EKONOMİK 
KAYNAKLARININ İSTATİSTİKSEL VERİLERİ

 (2011-2012-2013)

Danışman Öğretmen
EDA HELLAÇ

Hazırlayan Öğrenciler
Dila kurt 6/G

Hazırlayan Öğrenciler
bereN baki NeJla NeHir DabaNCa  5/ı

PROJEYİ NEDEN YAPIYORUZ?
Gereksiz tüketim ve israfı gösteren bir çalışma. Do-

ğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin doğaya ve in-
san hayatına olumsuz etkilerini anlatmaya çalıştım.

YAPILIŞI:
Kutuların dış kısmı stiker yapıştırıcı kağıtla kaplandı. 

Kutunun iç kısmının peçetelerin arkasında kalan bölü-
mü siyah renkli bir kağıtla kaplandı. Görüntüsü nede-
niyle kutuya daha uygun olduğunu düşünülen Afrika 
Kıtasının resmi kutuya yapıştırılarak maket bıçağı ile 
kesildi. Alınan peçetelerin boyutları daha büyük olduğu 
için kesilerek kutuya göre ayarlandı. İlk kutu peçeteyle 
dolduruldu. Daha sonra azar azar kullanılarak yeşilin 
azaldığını arka fonda kıtanın artık siyahlara büründü-
ğünü gösterir şekilde ikinci kutu yarısına kadar üçüncü 
kutu ise daha az peçeteyle dolduruldu. 

PROJENİN AMACI VE NEDEN YAPIYORUZ ;
GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE 2011-

2013 YILLARI ARASINDAKİ EKONOMİK FAALİYET-
LERİN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE KATKILARINI GÖS-
TERMEK. HERKESİN GÜNEY DOĞU ANADOLU 
BÖLGESİNDEKİ İSTATİSLİKLERİ ÖĞRENMESİNİ  
SAĞLAMAK .

PROJENİN ÖZETİ ; 
İLK BAŞTA BİR TANE KUTU VE BİR KARTON İLE 

KUTUNUN ESKİ GÖRÜNÜMÜNÜ ORTADAN KALDI-
RIRIZ.SONRA KUTUNUN KOYULACAĞI TABAKAYI 
HAZIRLARIZ . KUTUMUZU HAZIRLADIĞIMIZ TABA-
KANIN ÜSTÜNE KOYAR VE SÜSLEMEYE BAŞLARIZ 
. SÜSLEME İŞİ BİTTİKTEN SONRA İSTATİSTİKLERİ 
YAZMAYA BAŞLARIZ VE  İSTATİSTİKLERİ YAZIP HA-
ZIRLADIĞIMIZ TABAKANIN ÜSTÜNE YERLEŞTİRİRİZ 
VE ÇİMLERİMİZİ TABAKANIN ÜSTÜNE YERLEŞTİRİ-
RİZ. GÖZDEN GEÇİRİP PROJEMİZİ BİTİRİRİZ. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
EDA HELLAÇ

BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

IŞIL DAYAN REKLERİN AĞACI

Danışman Öğretmen
GÜLİZ KULAÇOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
alPHaN bartu altıNtaŞ 6/G

Hazırlayan Öğrenciler
yaĞmur ŞaHiN  eCe GÖreNer 5/G

Proje Amacı:
Tarihimizde Mezopotamya’da Yapılmış Bizim İçin Bir 

Anlam İçeren Yapıları Maket Şeklinde Geleceğin Nesli-
ne Yansıtmak.

Proje Özeti:
Tarih, Geçmişteki Olayları Gelecek Nesile Aktarılma-

sını Ve Bir Milletin Ayakta Durmasını Sağlayan Bir Bilim 
ve Araçtır. Bu Süreçte İlk Olarak Proje Belirlendi Ve Tas-
lak Hazırlandı. Sonra Maketin Malzemeleri Temin Edildi 
Ve Maketin Temeli Yapıldı. Sonrasında Maketin Boya-
ması Bitti Ve Asma Bahçeler Yerleştirildi. Daha sonra 
Projenin Yazısı Yazıldı Ve Proje Tamamlandı.

PROJENİN AMACI : REKLERİN İNGİLİZCE KAR-
ŞILIĞIYLA EŞLEŞMESİ SONUCU OLUŞAN SÖZCÜK 
ANLAMLARI 

PROJENİN ÖZETİ : ÖNCE PROJEYİ BELİRLEDİK. 
SONRA MUKAVVA, KARTON VE BOYA ALDIK . MU-
KAVVANIN ÜZEREİNE KARTON YAPIŞTIRDIK. AĞAÇ, 
KÖK VE YAPRAKLARI ÇİZDİK. DEVAMINDA İSE YAP-
TIĞIMIZ AĞACI BOYADIK. ELEKTRİK DEVRESİ İÇİN 
AMPUL,PİL,BAĞLANTI KABLOSU,PİL YATAĞI VE 
ANAHTAR ALDIK. BUNLARI AĞACIMIZIN ÜZERİNE 
ELEKTRİK DEVRESİ ŞEKLİNDE MONTE ETTİK. YAP-
TIĞIMIZ ÇİZİM 3 BOYUTLU OLABİLMESİ İÇİN ÜS-
TÜNE BİR KAT DAHA AĞAÇ YAPTIK. VE PROJEMİZİ 
GÖZDEN GEÇİRDİKTEN SONRA YAPTIĞIMIZ ETKİN-
LİĞE SON VERDİK. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen

KARTONDAN  İNGİLİZCE SÖZLÜĞÜ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

MONEYPOLY

Danışman Öğretmen
Ayşe SAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
emirhan yakup altuntaş
yağız muhammet  karakelle 5/N

Hazırlayan Öğrenciler
Deren Çanay Şandır 
tuğana  ŞaĞbaN 7/D

İngilizcede Sözcüklerin Anlamlarını Bilmek Projenin amacı ( neden yapıyoruz) ; ingilizcedeki ke-
limeleri  eğlenerek öğrenmek için yaptık. 

-Projenin özeti ( Projenin nasıl yapıldığı); elimizdeki 
mukkavanın iki tarafınıda mavi renkteki karton ile kap-
ladık. Mukavvanın bir tarafını cetvel ile ölçüp bölümle-
re böldük ve bu böldüğümüz bölümlere yer isimleri ve 
paralarını yazdık. Yaptığımız bu yer isimlerinin üstüne 
boşluk bıraktık ve bu bıraktığımız boşluklara renkli elişi 
kağıdı yapıştırdık. Elimizde bulunan renkli kartonlar ile 
her parçadan 29 tane olacak şekilde kestik ve üstleri-
ne değerlerini yazdık. A4 kağıdını bölerek yer kartlarını 
(topu) yaptık . Üstlerine yazdığımız yerin aynı renginde 
olacak şekilde elişi kağıdı yapıştırdık ve topları hazırla-
dık. Öğretmenimizden yardım alarak  “LUCK” kartlarının 
içine hazırladık ve kitaplardan kelimeler bularak “Eng-
lish – Turkish” kartlarını hazırladık. Böylece oyunumuz 
hazır oldu. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
RECEP AKSOY

YANARDAĞ MODÜLÜ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OYUNCAKLA DERS ÇALIŞMA

Danışman Öğretmen
SERPİL VELİOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
GÖkSuN ÇalıŞ 6/G

Hazırlayan Öğrenciler
emre karabey 5/O

Projenin amacı: Projemin amacı yeryüzünde bulu-
nan yanardağların dışarı püskürttüğü lavın çıkış yolunu 
göstermek ve yanardağımı patlatmak.

Projenin özeti: İlk olarak kullandığım pet kabımı 
kartonpiyerin üzerine yerleştirdim,daha sonra gazete-
leri buruşturup top haline getirip silikon ile beraber pet 
kabın üzerine yapıştırdım.Toz halinde olan alçımı su ile 
karıştırıp gazete kağıtlarını üzerine sürdüm.Alçım kuru-
duktan sonra yanardağımı boyadım.Son olarak kırmızı 
mumu eriterek lav görünümü verdim.

PROJENİN AMACI: Çocukları ders çalışmaya teşvik 
etmek.

PROJENİN ÖZETİ: Oyuncak greyderin kepçe kıs-
mına kablonun geçmesi için bir delik açtım. LED lamba 
şeridini kepçe kısmının içine yapıştırıp kabloyu delikten 
geçirip kepçenin kol kısmandan aşağı indirerek aracın 
altına geçirdim. Kabloyu anahtara ulaştırmak için ara-
cın arka kısmına doğru bir yol izleyerek  sıcak silikon 
kullanarak sabitledim. Aracın arka kısmına sabitlediğim 
anahtarın kutuplarına adaptörden gelen artı ve eksi kı-
sımları sabitledim.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HAVVA KALAYCIOĞLU

MANOPOLY

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

KARİKATÜRLERLE ÖĞRENİYORUM

Danışman Öğretmen
HAVVA KALAYCIOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
NiHal kuzu 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
bilGe betül bayraktar

PROJENİN AMACI: İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUK-
LARIN ÇARPIM TABLOSUNU DAHA İYİ BİR ŞEKİLDE 
ÖĞRENMELERİ İÇİN BU PROJEYİ YAPIYORUZ.

PROJENİN ÖZETİ: İLK OLARAK ÖĞRETMENİMİZ-
LE ÇARPIM TABLOSUNU ÖĞRENMEYİ EĞLENCELİ 
BİR HALE GETİRMEK İÇİN MANOPOLY İ YAPMAYA 
KARAR VERDİK. MALZEMELERİ ALDIK VE YAPMAYA 
BAŞLADIK. İLK OLARAK MANOPOLY NİN TASLAĞI-
NI ÇİZMEMİZ GEREKİYORDU AMA BİZ A4 KAĞIDI-
NA ÇİZDİK KÜÇÜK OLMUŞTU. BU SEFER TASLAĞI 
KARTONA ÇİZDİK ÇOCUKLARIN İLGİLERİNİ ÇEK-
MEK İÇİN OYUNA BİRKAÇ SÜRPRİZ EKLEDİK BUN-
LAR ÇİKOLATAYDI HER ÇOCUK ÇİKOLATAYI SEVER. 
ÇOCUKLAR HER BAŞLANGICA GELDİĞİNDE ÇİKO-
LATA KAZANACAKLARDI. TASLAK BİTTİ VE ARTIK 
MATBAAYA GİTMEYE HAZIRDI. TASLAĞI MATBAAYA 
VERDİK VE OYUN HAZIRDI.

PROJENİN AMACI: ÖĞRENCİLERE MATEMATİĞİ EĞ-
LENDİREREK ÖĞRETMEK İÇİN BÖYLE BİR PROJE DÜ-
ŞÜNDÜK.BU PROJE ÖĞRENCİLERİN MATEMATİĞİ KARİ-
KATÜRLERLE DAHA İYİ ÖĞRENMESİNİ SAĞLAYACAK VE 
HAFIZALARINDA KONULAR FORMÜLLER VS. DAHA İYİ 
KALICAK.

PROJENİN ÖZETİ: BU PROJENİN ASIL AMACI ÖĞREN-
CİLERE KARİKATÜRLERLE MATEMATİĞİ SEVDİRMEK VE 
ONLARA DEĞİŞİK İŞLEMLER YAPTIRARAK MATEMATİĞİ 
ÖĞRETMEKTİR. BİZ BU PROJEYİ BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN 
YAPTIK. İNTERNETTEN FARKLI RESİMLER BULARAK MİC-
ROSOFT WORD BELGESİNE YAPIŞTIRDIK. DAHA SONRA 
RESİMLERDEN KONUŞMA BALONCUĞU ÇIKARARAK İŞ-
LEMLER SORDUK VE BU İŞLEMLERİN NASIL YAPILDIĞINI 
ANLATTIK. AMA BU FİKİR PEK OLMAMMIŞTI ÇÜNKÜ ÇOK 
DİKKAT ÇEKİCİ VE GÜZEL GÖZÜKMÜYORDU. DAHA GÜ-
ZEL BİR FİKİR BULDUK VE YİNE BİLGİSAYAR ÜZERİNDE 
POİNT BELGESİNE KARİKATÜRLER YAPIŞTIRDIK FARK-
LI KONULAR İÇEREN BU KARİKATÜRLERİN YAZILARINI 
SİLDİK VE BİZ O YAZILAR YERİNE MATEMATİĞİ ANLATAN 
PROBLEMLER ÖNEMLİ FORMÜLLER VS. İÇEREN METİN-
LER YAZDIK VE YAPTIĞIMIZ BU KARİKATÜRLERİ MATBAA-
YA VERDİK MATBAA BİZE BU KARİKATÜRLERİ BİR KİTAP-
ÇIK HALİNDE GERİ VERDİ.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZAFER YILDIRIM

IŞIK KİRLİLİĞİ

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

YAPRAKLARA NELER OLUYOR?

Danışman Öğretmen
ZAFER YILDIRIM

Hazırlayan Öğrenciler
aNıl karaGüzel 5/H

Hazırlayan Öğrenciler
alPereN tOPalak 5/b

Projenin Amacı: Çevremizdeki ışık kirliliğinin zararla-
rının ve etkisinin farkına varmak 

Hazırlanışı:
1. Yapacağım projeyi aklımdan tasarladım.
2. Tasarımı,  karton kağıt üzerine kurmaya başla-

dım.
3. Pilleri gizlemek ve tasarımın düzgün durması 

için, kartonun altına köpük yapıştırdım.
4. Önce maket evi koyacağım yeri belirledim.
5. Karton evin içinde ışıklar yanacak şekilde 

elektrik devrelerini kartona yerleştirdim.
6. Evin bahçesini belirleyecek şekilde led lamba-

lar yerleştirdim.
7. Evin bahçesinin, çimen şeklinde görünmesi 

için yeşile boyadım.
8. Arabaların park edecekleri yerleri belirlemek 

için, sarı eva kağıtlarını kullandım.
9. Led lambaların dışarısında kalan kısımlara 

renkli eva kağıtları yapıştırdım.
Sonuç:
1. Evimizde, okulumuzda, tüm çevremizde bulu-

nan ışıkları yeteri kadar kullanmalıyız.
2. Fazla ışık, ışık kirliliğine sebep olur ve sağlığı-

mıza zarar verebilir.

PROJENİN AMACI: YAPRAKLARA YEŞİL RENK 
VEREN MADDENİN OLUŞMASI İÇİN GÜNEŞ IŞIĞINA 
İHTİYAÇ OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYO-
RUM. PROJENİN ÖZETİ: ÖNCE YAPRAKLARI GENİŞ 
OLAN BİR SAKSI BİTKİSİ SEÇTİK. SİYAH ELİŞİ KAĞI-
DI ÜZERİNE DAİRE, ÜÇGEN, YILDIZ GİBİ ŞEKİLLER 
ÇİZDİM VE BU ŞEKİLLERİ KESTİM. BİTKİNİN BİRKAÇ 
YAPRAĞINI DEĞİŞİK ŞEKİLLER KESEREK HAZIR-
LADIĞIM SİYAH ELİŞİ KAĞIDI İLE KAPLADIM. ATAÇ 
VE BANT KULLANARAK KAĞITLARI YAPRAKLARA 
SABİTLADİM. BAZI YAPRAKLARI TAMAMEN KAP-
LADIM, BAZILARINI HİÇ KAPLAMADAN BIRAKTIM. 
BİTKİYİ GÜNEŞ GÖREN BİR YERE KOYDUM. VE 4-5 
GÜN BEKLETTİM. 5.GÜNÜN SONUNDA YAPRAK-
LARI KAPLADIĞIM ELİŞİ KAĞITLARINI ÇIKARDIM. 
TAMAMEN KAPLADIĞIM YAPRAKLARIN TÜMÜNÜN 
RENGİ SARARMAYA BAŞLAMIŞTI. ŞEKİL ÇİZEREK 
KAPLADIĞIM YAPRAKLARIN ŞEKİLLİ KISIMLARI YE-
ŞİL DİĞER KISIMLARI İSE SARIYA DÖNÜK BİR RENK 
ALDIĞINI GÖZLEMLEDİM. KAPLAMADIĞIM YAPRAK-
LARIN İSE YEŞİL KALDIĞINI GÖZLEMLEDİM.



324

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA İRŞAN KOÇRAS

HERKES EBRU YAPABİLİR

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OrtaHiSar meHmet akif erOy 
OrtaOkulu

OYUNCAĞIMI KENDİM TASARLIYORUM

Danışman Öğretmen
TAYFUR İVGEN

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren kuDubaN  Sercan melih kOÇ      
alperen tOPalak yiğit ali üNal 
kaan ÇObaN   zührenaz  ŞaHiN 
melahat  ecren meral ayşenaz  kaPuCu     
Nazlı akyılDız  ecren kuvvet     
arda Deniz alkaN Nisa yağmur yılmaz 
zeynep ŞaHiN  asude  SamaNCı  
beriN baŞ   beren  iNCe 

Hazırlayan Öğrenciler
Sena talipoğlu Nuran Demet,
Nazlı Hilal temel efe ayDıN
 Demir Demirbay Nisa kurt
Sahra DurmuŞ melisa ÖreN
Şimal SaĞlam tibet HazarOĞlu
Nisanur COŞkuNer Naz Hüsna DemirtaŞ, 
ayşe Nazlı üÇüNCü ecren ÖkSüzOĞlu
zehra atamaN zülal GerGit
eylül SarıaliOĞlu aysima kODal
elif Seden yılmaz ( 5 f)

PROJE AMACI: İnsanlar resim yapabilmeye karşı 
ön yargıları var, ama geleneksel el sanatı ebruyu her 
kesimden, her yaş gurubu insanın yapabileceğini dü-
şündük ve bunu ispatlamak istedik.

PROJENİN ÖZETİ: 20 hafta ebru çalışması yap-
tık. Çalışma yaparken farklı yaş gurubundaki insanlara 
Ebru yaptırdık, gözlemledik. 

Projenin Amacı :Öğrencilerin el becerisini ve tasarım 
gücünü ortaya çıkarmak istiyoruz.

Öneri ve Beklentiler: Bir çok araç gerecin kendilerine 
oyun aracı olacağını fark ettirmek.

Proje Özeti: Öğrenciler mevcut imkan ve çevredeki 
materyallerle kendi oyuncağını tasarlayarak yapacak. 
Amaç öğrencilere en  güzel oyuncağı kendinin yapabi-
leceğini ve çevresindeki bir çok araç gereçten yararla-
narak bir ürün ortaya çıkarabileceğini fark ettirmek. 

  Önce hangi oyuncağı yapacağını belirleyecek, 
sonra gerekli araç gereci temin edecek, son aşamada 
oyuncağı tamamlayacak ve her aşamada çalışmasını 
fotoğraflayacak.
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oRtAhisAR pElitli 75.yıl cUmhURiyEt oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ZÜLEYHA ÇİÇEK

AKLIMDA ,FİKRİMDE,ZİKRİMDE

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

ASİDİK-BAZİK

Danışman Öğretmen
SEVİM AYTAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Sıla SürmeNeli      6/a
merve ayDıN          8/C

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞeGül bayrak       8/b

ARAF7(180) Allahın güzel isimleri vardır. O halde 
Allah’a güzel isimlerle dua edin .

Allah’u Teala’nın 99 ismi vardır. O isimleri kim ezber-
lerse ( sayar, manasını anlar, şuuruna ererse ) cennete 
gider . Şüphesiz Allah tektir ve tek olmayı sever. ( Buhari 
_Daavat,68) 

Yukarıdaki ayet ve hadisin verdiği mesaj doğrultu-
sunda Allah’ın  isim ve sıfatlarını hem orijinal şekliyle 
hem de Türkçesiyle okunup ezberlenmesini sağlar Al-
lah’ın  isimlerinin ezberlenip manasının şuuruna erişil-
mesine  yardımcı olmak.Projenin sonucunda Allahın 
Esmaül Hüsna denilen 99 ismine Türkçe ve Arapça ola-
rak dikkat cekmeye başardık . Ayrıca öğrencilerimizin 
günlük hayatta ekstra bir vakit ayırmaksızın ve zevkle 
esmaü?l Hüsna tesbihatının zorlu bi iş olmadan ceki-
lebileceğini ve bunun sonucunda isimleri anlamlarıyla 
birlikte öğrenilebileceklerini gördük . Bunun yanında 
Esmaül Hünsanın evlerde , iş yerlerinde,mescitlerde 
,şark köşelerinde  aksesuar  olarak müstesna bir yerinin 
olabileceğini  o mekanlarda manevi ve huzur ortamının 
oluşmasına vesile olabileceğine müşahede ettik

Günlük hayattaki kullandığımız asit ve bazlar pro-
jesinin amacı 8.sınıf öğrencilerine asit baz  konusunun 
kullanım alanlarını ve özelliklerini anlatarak öğrencilerin 
fen dersine daha aktif katılmalarını sağlamak,bu sayede 
fen dersini sevdirerek  sınav ortalamalarını yükseltme-
ye çalışmak projenin küçük bir oyun olması sayesinde 
de öğrencilere bu asit ve bazların formüllerini öğreterek 
derste öğrendikleri bilgilerin doğru ya da yanlış bildikle-
rini göstererek hatalarını düzeltmelerini sağlamak .Fen 
ve teknoloji dersinde 8.sınıf konusu olan asit ve baz üni-
tesini işlerken öğrencilerin asit ve bazların özelliklerini, 
piyasa isimlerini, sistematik isimlerini karıştırdıklarına 
şahit oldum. Bu nedenle aklıma hayattaki asit ve baz 
kapsayan ve formüllerini öğrencilerin bulmasını sağla-
yan bir proje yapmaya kara verdim ve bu projede yap-
boz kısmında öğrencilerin daha fazla karıştırdıkları for-
mülleri koymaya karar vererek projeyi gerçekleştirmeye 
başladım.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÇOŞKUN KANDAZ

ATATÜRK VE DÖRT ŞEHİR

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

AYNALI LABİRENT

Danışman Öğretmen
GÜL AYŞE YARDAK

Hazırlayan Öğrenciler
SemiHa aSaN      8/b
eSra turNaGÖl    8/b

Hazırlayan Öğrenciler
NurSel yalÇıNtaŞ     7/C
rabia bayram            7/C

İnkılap konularından biri olan `Atatürk Ve Dört Şehir 
? konulu yaptıgımız projedeki amaç öğrencilere inkılap 
dersini sevdirmektir. Atatürkün hayatı ve yaşadığı yerleri 
kitap yaparak daha eğlenceli bir şekilde anlatabilmektir. 
Bu kitabı yaparak öğrencilere doğru bilgi verebilmektir. 
Öğrenciler dogru bilgi edinmek için bizim kitabımızı oku-
maları , resimlerine bakmalarını ve kitabımızın sonunda 
bulunan test sorularını yapmaları onlar için yeterli ola-
caktır .  İnkılap tarihi dersinde öğrencilerin Atatürk ve 
Dört şehir konusunda zorlandıgına şahit olduk .Bu ne-
denle öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmeleri için 
(Selanik,sofya,manastır, istanbul) şehirlerini daha kap-
samlı ve görselli bir sunum şeklinde öğrencilere sunma-
ya karar verdik.

BU İCADIMIZ SAYESİNDE DİKKAT VE DÜŞÜNCE 
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA ÇOK 

YARDIMCI OLACAKTIR. AYNI ZAMANDA DOĞUŞ-
TAN GELEN BU HASTALIK GENELLİKLE MADDİYAT 
DURUMU OLAMAYANLARDA DAHA SIKLIKLA GÖ-
RÜLÜR. BU SAYEDE HEM MADDİ HEM GELİŞİMLER 
GÖSTERİR .BİZİM BU PROJEMİZ SAYESİNDE BU 
EKSİKLİKLER HEM UCUZ HEM KALİTELİ GİDERİL-
MİŞ Bİ PROJE OLACAKTIR.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NEDİM ŞEN

BEYAZDAKİ GİZLİ RENKLER

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

BİL BAKALIM BEN NEREDEYİM

Danışman Öğretmen
DERYA HAMZAÇEBİ

Hazırlayan Öğrenciler
ÇaĞla NeHir eyübOĞlu  SereNay tOPal         
beyza bayram

Hazırlayan Öğrenciler
yaĞız ÇaĞrı Sırtkaya  6/D
yuSuf emre Şeker       6/D

Proje öğrencileri tarafından önce dillerin doğuşu ve 
günümüze kadar gelen diller araştırıldı. Bu araştırmalar 
sonucunda dil ailesi kavram haritası çıkarıldı.

Kontrplak üzerine Türkiye haritası çizildi, bölgelere 
ayrıldı. Sonrasında bu çizim marangozda kestirildi. Tüm 
bölgeler tek tek ayrıldı ve bölgelerin üzerine yapboz tut-
macı ekletildi.

Her bölge yapbozu için ayrı renk sprey boya alındı 
ve bölgeler boyandı. Yapbozun kenar zeminlerinde ka-
ralar için kahve, deniz için de mavi sprey boya kullanıldı.

Türkiye’deki bölgelerin ağız özellikleri araştırıldı ve 
her bölgeye ait birçok kelime seçildi. Renkli kartlar ha-
zırlandı ve bu kağıtlara seçilen kelimeler anlamlarıyla 
beraber yazıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖKNUR KALYONCUOĞLU

BİL-DER

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

ÇEVREMİZİ NASIL ALGILARIZ?

Danışman Öğretmen
ŞÜKRAN DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
SermiNa beDer aleyNa yeŞilyurt 
Gizem akay

Hazırlayan Öğrenciler
berivaN kabaOĞlu          7/D

Projemizin amacı,bilimin küçük yaşlarda yaşayarak 
başlayarak çocuklara sevdirmek :ocuklara bilim dünya-
sına katkıda bulunabileceklerine fark ettirmek; araştır-
ma yapma,soru sorma ,merak etme ve okuma isteğini 
uyandırmak.Buluş yapmaya özendirmek için bu dergiyi 
tasarlamış bulundurmaktayız.

PROJE ÖZETİ:Dergimizin içinde bulunan tekerle-
meler,maniler,siirler,bulmacalar,yazılar,öyküler,oyunlar,-
karikatürler,bilmeceler ve ilginç bilgiler bulunmaktadır.
Bilim çocuk dergisi zekayı geliştirmek için hazırlanmıştır 
bu dergideki bilgilendirici şeyler çocukları hem eğlendi-
rip  hem de zekalarını geliştirmektedir.Oyunlar çocuk-
ların bedensel ve sosyal gelişim açısından belirleyici 
bir etkinliktir. Bu dergi sayesinde çocukları küçük yaşta 
bilgilendirici oyun ve aktivite öğreniyorlar .bu dergide 
içinde yaşanılan toplumun kültürünü araştırma duygusu 
gelişiyor. Bu dergi çocukların hem zekasını geliştirmek 
hem de çocukların kolay öğrenimini sağlaycaktır.

Çocukların duyu organlarını severek, eğlenerek, is-
teyerek öğrenecekleri; dikkat çekici, resimli, yazılı, ışık-
lı, eğlenceli, görüldüğünde çocuklara merak duygusu 
uyandıracak, onların duyu organlarına karşı duydukları 
ilgiyi arttıracak bir devre hazırlamaktır. Çocukların, duyu 
organlarını isteyerek eğlenerek,severek öğrenmedikle-
rine ve çocukların çoğunluğunun duyu organlarıyla ilgili 
fazla bilgiye sahip olmadıklarına şahit oldum.Bu neden-
le aklıma çocukların neden duyu organlarını isteyerek, 
severek ,eğlenerek öğrenmedikleri geldi.İlk önce ge-
reken malzemeleri satın aldım.Ve çocukların duyu or-
ganlarını isteyerek ,severek,oradaki bilgileri öğrenirken 
eğlenecekleri bir devre yaptım.Devreyi yaparken aşa-
malarının fotoğraflarını çektim.Sahipleri ile konuştum.
Bu devreyi çocuklar üzerinde denedim.Çocukların bu 
devreyi gördüğünde nasıl heyecanlandıklarını,isteyerek 
okuduklarını ve devreyi görünce merakla baktıklarını 
gözlemledim. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATİH LEMAHMUTOĞLU

ÇİZ- ÇÖZ ROBOT

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

ENTERTAİNG ENGLISH (EĞLENCELİ İNGİLİZCE)

Danışman Öğretmen
ÖZLEM TOPAL

Hazırlayan Öğrenciler
efe turHal   6/b
ilyaS CaN DurmuŞ    6/b

Hazırlayan Öğrenciler
ONur yılDız  baHar bayıNDır
beNGiSu eyübOĞlu

Robotların hayatımıza kattığı kolaylıkların neler ol-
duğunu göstermek farkındalık oluşturmak amacıyla bu 
projeyi gerçekleştirdik.

PROJE ÖZETİ:Bu projeyi 3 Pi pololu robot, elektrik 
bandı, düz beyaz zemin kullanarak yaptık.3 Pi pololu ro-
botu kit halinde satın aldık.Sonra parçaları birleştirerek 
robotu oluşturduk.Bilgisayardan çizgi izleme ve labirent 
çözme programlarını yükledik.

Robotumuz önce sol yolları deniyor sonra sağ yolla-
rı deneyip labirenti çözüp bitiş noktasına varıyor.Sonra 
tekrar başlangıç noktasına aldığımızda en kısa yolu bu-
lup bitiş noktasına ulaşıyor.

PROJE ÖZETİ:İngilizce tercih cümlesi ve karşılaştır-
ma cümlesi  kurmakta zorlanan  kişilerin daha eğlenceli 
ve daha kolay tercih ve karşılaştırma cümlesi kurmala-
rını sağlamaktır. Bu projemizinde ilk önce gerekli olan 
malzemelerimizi aldık.Ondan sonra elektrikçiye gidip 
devremizi hazırlattık.Sonra marangozdan suntamızı 
alıp  tekrar elektrikçiye gidip devremizi  yaptırdık. Daha 
sonra projemizin üstüne birkaç bilgi ve resim ekledik.. 
Projemizin  daha  kapsamlı gözükmesi  için  projemi-
ze küçük aparatlar ekledik. En sonunda okulda sunum 
kartımızı hazırlayıp sunum kartımıza başlık, bilgilendirici 
bilgiler ve çalışma yaparken birkaç fotoğrafımızı ekledik. 
Ve en sonunda ise sunum kartımız ve yaptığımız proje 
sunuma hazırdır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATMA NUR DÜNDAR

FRAKTAKÇIK

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

GEOMETRİK CİSİMLER   

Danışman Öğretmen
NURTEN CENGİZ

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe COŞkuN   8/b
fatOŞ kaÇaN    8/b

Hazırlayan Öğrenciler
aSya tuaNa tOPSuz           8/G
irem mutlu                        8/G

Öğrenciler fraktal konusunu işlerken konuyu an-
lamakta zorlanıyor. Projemiz uygulamalı olduğundan 
dolayı öğrencilerin fraktal konusunu anlamalarını ko-
laylaştıracak. Projemizin renkli olması ise ayrı bir hava 
katacak bu konuya. Ayrıca projemizin takılıp çıkarılma 
özelliğinin olması projemizin anlaşılmasını hızlandıra-
cak.

   Yani bu proje matematik dersindeki fraktal konu-
sunun öğrencilerin gözünde daha iyi öğrenilmesini ve 
eğlenceli bir hale gelmesini sağlayacak.

Fraktal konusunun uygulamalı bir şekilde anlatıldı-
ğında daha iyi bir şekilde kavranıldığı anlaşıldı. Bu da 
öğrencilerin fraktal konusunda daha aktif olmalarını 
sağladı.

2.Dönem Matematik dersinden ?Geometrik Cisimle-
rin Tanıtımı? adlı proje aldık.Projemizin amacı: Geomet-
rik cisimlerin tanıtılması ve özellikleri içermektedir.Reh-
ber öğretmenimiz Nur KORKMAZ ile beraber bu projeyi 
tasarımla birleştirdik.Projemiz eğlendirirken öğreten bir 
yapıya sahiptir.

Projemizi inceleyenler,bu geometrik cisimleri ayrıntı-
sıyla öğrenecekler ve artık matematik derslerinde daha 
kolay öğrenecekler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
FATİH LEMAHMUTOĞLU

KABLOSUZ ELEKTRİĞİ İLETMEK

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

KELİME SANDIĞI

Danışman Öğretmen
NURAY KORKMAz

Hazırlayan Öğrenciler
baHtiyar kalma  taNer yiĞit    
batuHaN kÖSe

Hazırlayan Öğrenciler
SuDe berra Çakır            8/C
DeNiz SeÇil altıNtOP      8/C

Elektriği kablo olmadan nasıl taşıyacağımızı göster-
mek ve tesla bobini hakkında bilgi sunmaktır.

Birincil bobin elektrik alır ve bir elektromanyetik alan 
oluşturur.

İkincil bobin manyetik alanı ters çevirir ve gerilimini 
yükseltir.

Projenin asıl amacı küçük yaştaki çocuklara yada 
İngilizce öğrenmekte zorluk çeken gençlerin kolaylıkla 
eğlenceli şekilde kelimeleri  ezberliye bilmesi için yapıl-
mış bir projedir. Kelimelerin hem doğru okunuşlarını ve 
yazılışlarını kolaylıkla kavraya bilmemizi sağlar . Yaban-
cı ülkeye gidince yada onlar buraya gelince söyledikle-
rinden tek tük anlamak için eğitici bir keşiftir. Dükkanla-
rın ve mağazaların pankart veya isimleri anlamamız için 
önemlidir. Sosyal alemdeki bazı yabancı kelimeleri veya 
reklamlardaki kelimeleri öğrenmemizi sağlar .
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MUHAMMET ADANUR

MESLEK SEÇİMİ =HAYAT SEÇİMİ

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

MİNYATÜR YAĞMUR ORMANI

Danışman Öğretmen
ŞÜKRAN DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
meltem ayDOĞDu  SiNem kÖmür     
DiĞDem karabiNa

Hazırlayan Öğrenciler
meltem ayDOĞDu      8/f
GÖkDeNiz kurbaN 8/f

Bu projedeki amacımız öğrencilerimize ilgi, değer 
ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçmelerinin öne-
mini eğlenceli bir formatta tanıtmaktır. Bu doğrultuda 
kendi istekleri doğrultusunda belirlediğimiz öğrencilere 
o meslekleri yapan insanların giydirdikleri kıyafetleri 
giydirerek, görsel açıdan farkındalık oluşturarak, öğ-
rencilerin ilgisini çekerek mesleklerle ilgili  bilgilendirme 
yapmak. Projede görevli öğrenciler kıyafetlerini giyerek 
tanıtımlarını yapacakları meslekler hakkında bilgi sa-
hibi olmaları sağlanarak mesleğin özellikleri, o mesle-
ği yapacak insanların kişisel özelliklerinin neler olması 
gerektiği, meslek türünün hangi eğitimi içerdiği, gelecek 
projeksiyonu, iş imkanları, kazanç düzeyi gibi ayrıntıları 
anlatarak mesleğin tanıtımını yapacaklardır. Ayrıca bu 
tanıtım sürecinde meslek icra edilirken kullanılan alet ve 
edevatları bulundurarak görselliği artırmak ve daha ilgi 
çekici hale getirmek amaçlanmıştır.

Projedeki amacımız birçok özelliği henüz keşfedil-
memiş yağmur ormanlarını minyatür haline getirerek ta-
nıtmak ve faydalarını göstermektir. Yağmur ormanların-
dan su, oksijen ve karbon döngüsündeki rolü sayesinde 
dünya iklimini dengede tutar. Bunun yaşamsal önem 
taşıdığını kanıtlamak ve su olmadığı halde su döngüsü 
olduğunu göstermek bu konuda da farkındalık oluştur-
mak amacımızdır.

Projemizde yağmur ormanını minyatür hale getire-
rek henüz bilinmeyen bilgileri projemizden yararlanarak 
gösterdik. Yağmur ormanlarının su, oksijen ve karbon 
döngüsündeki rolü sayesinde dünya ikliminin dengede 
tutulmasında yaşamsal önem taşıdığını kanıtladık. Bi-
yolojik çeşitliliğinde en fazla yağmur ormanlarında ol-
duğunu gösterdik. Bunu yapmamızla yağmur ormanları 
hakkında farkındalık yarattık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURAY KORKMAz

NEMÇEK

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

NESİLLER TÜKENMESİN

Danışman Öğretmen
NEDİM ŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
irem karaCa        7/b

Hazırlayan Öğrenciler
eSra CereN abaNOz    7/b
SaliHa betül ÇavuŞOĞlu        7/b

PROJE AMACI: Kullandığımız demliklerin altındaki 
buharlaşan damlacıkların elimizi vb. yerlerimizi yakma-
sı?

PROJE ÖZETİ:Mutfağımızda demlediğimiz çaydan-
lıkların altlı üstlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Demlediği-
miz çayı ocağın üstünde demlenmesi içi bıraktığımızda, 
alttaki çaydanlık ısı aldıkça üstteki demliğin altında su 
buharlaşması olmaktadır. Üstteki çaydanlığı kaldırdığı-
mızda demliğin altında oluşan su damlacıkları damla-
yarak elimizi yakmamıza sebep olabilir ya da sıcaklığın 
etkisiyle çaydanlık elimizden kayıp düşebilir. Bunun dı-
şında buharlaşan sıcak su ayağımıza damlayarak ya-
kabilir ayağımızı yakabilir, halılarımıza damlayarak izler 
bırakabilir. Bunun dışında en tehlikeli olan şey de be-
beklerimiz ve çocuklarımız sürekli ayakaltında dolaştığı 
için çeşitli kazalar yaşanabilir. İşte bu kazaları önlemek 
amacıyla bu projeyi tasarladık.

Ülkemizde ve Dünya?da nesli tükenen ya da tüken-
me tehlikesi ile karşı karşıya olan  bitki ve hayvanları 
araştırmak, edindiğimiz bilgileri insanlarla paylaşarak 
canlıları koruma bilinci aşılamak.

Hayvan kartlarımızı oluşturduktan sonra bir kutuya 
koyarak sunuma hazır hale getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZLEM TOPAL

0YUNLA ÖĞRENİYORUM

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

ÖZEL ÜÇGENLER VE PİSAGOR BAĞINTISI 

Danışman Öğretmen
MUHAMMET GÜNAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
burCu biliCi  aHmet ziya GeNÇ
SemaNur baŞbOĞa

Hazırlayan Öğrenciler
Havva Nur bayraktar          8/C
CereN ŞaHiN 8/C

Öğrenciler İngilizcede önemli yeri olan Simple Past 
Tense (Geçmiş zaman) konusunu öğrenmekte zorluk 
çekmekte, özellikle olumlu ,olumsuz ve soru yapıların 
da cümle öğelerinin yerlerini karıştırabilmektedir.Bu du-
rum öğrencilerin cümle kurmasını zorlaştırmaktadır.Bu 
projeyle öğrencilerin oyun yoluyla rahat olumlu ,olum-
suz ve soru cümleleri  kurabilmesi hedeflenmiştir.

Öğrenciler İngilizcede önemli yeri olan Simple Past 
Tense (Geçmiş zaman) konusunu öğrenmekte zorluk 
çekmekte, özellikle olumlu ,olumsuz ve soru yapıların 
da cümle öğelerinin yerlerini karıştırabilmektedir.Bu 
durum öğrencilerin cümle kurmasını zorlaştırmaktadır.
Bu projeyle öğrencilerin oyun yoluyla kolaylıkla olumlu 
,olumsuz ve soru cümleleri  kurabilmesi sağlanmıştır.

PROJENİN AMACI: Matematik öğretmenimiz Mu-
hammed GÜNAYDIN?DAN aldığımız matematik proje-
mizi: ``Özel Üçgenler Ve Pisagor Bağıntısı?? konusu 
üzerinedir. Matematik dersinin arkadaşlar arasında zor 
bir ders olarak algılanması ve bizim de bu dersin aslında 
kolay olduğunu göstermek istememiz sebebiyle proje-
mizi bu dersten aldık. Bu konu üzerine düşünürken ar-
kadaşlarımızın hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağ-
layan bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalar yaptık.

PROJE ÖZETİ: Projemizin ilgi çekici olması için dik 
üçgenimizi camdan yapmaya karar verdik. Ayrıca, sade-
ce cam olması yeterli ilgiyi çekemeyeceğinden ilave ola-
rak üç boyutlu olması da gerekiyordu. Projemizin ikinci 
aşaması olan sayılarımızı da ilgi çekici hale getirmemiz 
gerekiyordu. Bunun için simli kartonlar kullanmayı uy-
gun bulduk. Sayıların üçgenin üzerin de durabilmesi için 
hem uygun hem de üçgenin arka tarafına mıknatıs ya-
pıştırdık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HASAN ÇAYIR

PERİ-ÇARK

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

PİSAGORCULUK

Danışman Öğretmen
NURTEN CENGİZ

Hazırlayan Öğrenciler
DiĞDem karabiNa           8/G
SevDa elif SayıN 8/G

Hazırlayan Öğrenciler
muStafa kalem          8/G
Gizem reiS 8/G

Bu projede çocukları esas aldık. Çocukların   ders-
lerde  zorluk çekmesi hatta  ezberlemelerden çok kork-
malarıdır.Çocukların periyodik tabloya daha ilgili olma-
ları, daha kolay ezberlemeleri ve zevkli bir oyun  içinde 
olmaları için Peri Çarkı tasarladık. Asıl nedeni ise ço-
cukların dersten düşük not almalarıdır. Çocukların kü-
çükken kavrayabildikleri  her şeyi bizim  proje de  daha 
kalıcı halde  ezberleyecek  ve  hayatının   her anında 
belleğinde  bulundurulabilecek. Çocuklar ve öğretmen-
lerin en rahat  şekilde  dersleri, sınavları  ve hayatının 
her anını  bilgiyle dolu olarak geçirecek. Bu proje öğret-
menlere de yararlı olacaktır ve onlarda keyifli bir şekilde 
ders işleyecektir.

Matematikte anlaşılmayan birkaç konuyu  çocukların 
ve büyüklerin daha iyi anlayabilmesi için bir matematik 
pramidi yaptık.Bu pramid döndüğü için konuyu ezberle-
meleri daha kolay olacak ayrıca eğlendirici olduğu için  
kolay aklımızda kalacak matematiği sevmeyenler mate-
matiğe daha çok ilgi duyacaklar.

  Özellikle Pisagor bağıntısı konusunu anlayama-
yanlar için bir pramid yaptık. Bu pramidin bir yüzünde  
Pisagor bağıntısını bulan pisagorun hayatı  diğer yüzün-
de ise Pisagor bağıntısına örnek var. Bir başka yüzde 
ise pascal üçgeni var.Bu üçgende  ezber konusu olduğu 
için ona da bir örnek yaptık.Onunda eğlenceli bir görüşü 
olduğu için onuda daha iyi anlayacaklar.Ayrıca anlarken 
eğlenecekler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NURAY KORKMAz

RAH-ÇEK

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

SENİ GİDİ FINDIK KIRAN

Danışman Öğretmen
GÜL AYŞE YARDAK

Hazırlayan Öğrenciler
fatmaNur ayDOĞDu            melek kaHramaN 
SevCaN babuŞCu

Hazırlayan Öğrenciler
NazlıCaN yavuz        8/G
ümreHaN yayla         8/G

Teknoloji ve Tasarım dersinde 2015-2016 Eğitim Öğ-
retim Yılı `?Yapım Kuşağı Üretiyoruz?? adlı etkinliğinde 
kapsamında bizde bir proje geliştirdik.Projemizde oluş-
tururken dedelerimiz ve nenelerimizin yaşadığı bir soru-
na çare bulduk.Dedelerimizin ve nenelerimiz Kur-an?ı 
kerimi turarken elleri yoruluyor,ellerli ağrıyor, gözleri yo-
ruluyor ve Kur-an?ı okuyamıyorlar. Ayrıca Kur-an oku-
maya oturduklarında teker teker kalkıp gözlük ve tesbih 
gibi gerekli araçları  aramak için yoruluyorlar. Bizim pro-
jemizde rahlenin alt bölümüne eklediğimiz çekmece tes-
bih ve gözlük  yerleştirdik. Böylece okumak için rahlenin 
yanına oturan kişiler tekrar kalkıp gözlük ve aramak için 
kalkmayacaklar.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı SENİ GİDİ FINDIK 
KIRAN adlı projemizi yapma sebebimiz , insanların 
fındık kırarken zorlanmaları insanlar. İnsanlar fındık 
kırmak için çeşitli yöntemler deniyor ama bir çoğunda 
başarısız oluyorlar. Diğer yöntemlerin bazıların da in-
sanlara zarar veriyor. Biz de bu projeyi yaparak insanları 
fındık kırma zahmetinden kurtarmak. Bu icat sayesin-
de insanlar fındıklarını kolayca ve hiçbir şekilde zarar 
görmeden kırabilecekler bunu sadece büyükler de de-
ğil küçüklerde rahatça kullanabilecekler. Bu SENİ GİDİ 
FINDIK KIRAN  adlı projemiz bütün dünyaya kolaylık 
sağlayacağına emin olabilirsiniz. Dediğimiz gibi Örneğin 
;bir çocuk annesine  sürpriz pasta yapacak kimseden 
yardım almadan fındıklı pasta yapacak ve annelerini 
mutlu edecekler.

PROJENİN ÖZETİ:?SENİ GİDİ FINDIK KIRAN? adlı 
projemizin zeminini yani tahtasını marangozda yaptır-
dık. Silindirini ise el peçetesinin rulosuyla yaptık. Fındığı 
koyduğumuz yere 1 adet balon yapıştırdık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GAMZE GÜNEY

SIV-BAS

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

ŞEM-BAS

Danışman Öğretmen
GÜL AYŞE YARDAK

Hazırlayan Öğrenciler
ferHat yuSufOĞlu          8/a
betül ŞaHiN 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
furkaN OCak        7/C
feyzaNur yazıCı     7/C

Bu şekli yapmanın amacı  sanayideki araba kaldır-
ma  asansörlerini  resmetmek. Sanayideki asansörlerde 
sıvının basıncı ile arabaları kaldırıp tamirleri yapılıyor.
Bu olay dört şırınga ve bir serum borusuyla gerçekleş-
tirdiğim küçük bir makettir.Aynı zamanda araba hidrolik-
lerinde fren sistemlerinde  de kullanılır.Sıvıların Basıncı 
Kaldırma kuvvetinde de etkilidir.

Böyle bir maket yaparak sıvıların basıncı konusuna 
da örnek olarak ve bazı  insanların merak ettiği sanayi 
konusunda itfaiye merdivenlerin de ve aynı zaman da  
arabaların nasıl yukarı kalktığını kolayca gösterimi için 
yapılmış olan bir makettir.

PROJE AMACI:Baston kullanmak zorunda olan yaş-
lı ve yürümekte zorluk çeken kişilerin hayatını kolaylaş-
tırmak.Yağmurlu havalarda şemsiye kullanmak zorunda 
kaldıklarında zorluk çekmelerini engellemek.

PROJE ÖZETİ:Baston kullanan kişiler yağmurlu ha-
valarda şemsiye kullanmak zorunda kalıyor.Hem basto-
nu hem şemsiyeyi tutmak zor olabilir.Bu sebeple ihtiyaç 
duyulduğu zaman bastona takılıp çıkartılabilen bir şem-
siye olmasını uygun gördüm.Baston için balkon şemsi-
yesini alt kısmını kullanmayı tercih ettik.Balkon şemsi-
yesine ahşap havası vermek için dışını renkli yapışkanlı 
kağıt ile kapladım.Ahşap yerine o aparatı kullanmamı-
zın sebebi ağır olmasın rahat kullanasın.Şemsiyenin içi-
ne konulacağı kılıfı cırt cırt sayesinde şemsiyeye takılıp 
çıkartılabilecek.Bu sayede şemsiye kullanılmayacağı 
zaman rahatlıkla bastondan ayrılabilecek.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYA HAMZAÇEBİ

TABELA KİRLİLİĞİ

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

OrtaHiSar Pelitli 75.yıl CumHuriyet 
OrtaOkulu

TÜRKİYE’Yİ TANIYORUM

Danışman Öğretmen
ÇİĞDEM BABAYİĞİT

Hazırlayan Öğrenciler
Şafak ŞeNal          8/G
iSmail ŞaHiNkaya    8/G

Hazırlayan Öğrenciler
kübra GüNaÇar          8/G
irem ayDıN                   8/G

PROJE AMACI: Türkçesi  varken yabancı sözcükle-
rin  dilimizi işgal  etmesi dilimizi olumsuz etkilemektedir. 
Bu duruma dikkat çekmek, insanları Türk dilini doğru 
kullanma konusunda bilinçlendirmek amacıyla maket 
cadde  yapıldı. 

PROJE ÖZETİ: Türkçe karşılığı olduğu halde dilimi-
ze giren yabancı sözcükler arayıp bulundu. Çevredeki 
dükkanların levhalarını inceleyip yabancı sözcük ba-
rındıran levhaların fotoğraflarını çekildi .Fotoğrafların 
arasında incelemeler yapıp en uygun ve güzel olanları 
çıkarıldı . Maket cadde için gerekli malzemeler temin 
edildi : kartonlar, yapıştırıcılar, ilaç kutuları,  kontrplak 
zemin ,maket ağaç ve oyuncak arabalar ? Maket cadde 
yaparken internette bu tarz cadde fotoğrafları incelendi. 
İlaç kutularından binalar yapıldı, yollar çizildi, levhalar 
binalara eklendi.  Maket cadde yaparken dükkanların 
bulunduğu sokağı düzenleyip ve burada yapılan dükkan 
levhaları çevremizdeki dükkanların isimlerine uygun şe-
kilde yabancı ifadelerle dolduruldu .

Günlük hayatta İngilizceyi kullanmakta zorluk çeken 
bireylerin daha eğlenceli ve daha zevkli İngilizcenin kul-
lanılması için pratik ve öğretici İngilizceyi tanıtıcı  bir dü-
zenek kurup bireylerin çevresindeki şehirlerin yaşadığı 
bölgeyi tanıması için yapılan bir  düzenektir.Yaşamamı-
zı daha zevkli kılmak.

 PROJE ÖZETİ:İngilizce kullanmakta zorluk çeken 
çocuk,genç,yaşlılara şahit olduk.Bu nedenle aklımıza 
İngilizceyi nasıl daha zevkli öğrenebilir sorusu geldi.İlk 
önce etrafımızda bununla ilgili projeler ve çalışmalar 
var mı diye araştırdık.Çalışmaların bir kısmını inceleyip 
kendimize verimli bilgiler edindirdik.Bu bilgiler üzerine 
projede kullanacamız malzemeleri belirledik.Malzeme-
ler;ahşap bir zemin,tahta kalemi,parlak yüzeyli beyaz 
kağıt,bir miktar uhu, makas ,bant,mukavva,keçeli ka-
lem,fon kartonu,silgi,ıslak mendil ve A4 kağıdı.Sonra 
düzeneğimizi yapmaya başladık.Daha sonra projemizin 
taban kısmını ahşap tahtadan oluşmak üzere projemizi 
sonlandırdık
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Alev KARADAVUT

ÇÖPÜNÜ AT ŞARKINI DİNLE

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

ZEKATOM

Danışman Öğretmen
Ayşe ŞEN

Hazırlayan Öğrenciler
Serbay altuNtaŞ
üngün Cemre Çakal  Cüneyt Peker 

Hazırlayan Öğrenciler
eren ÇOkluk  mehmet Safa imamOĞlu 
yusuf ŞeN

Bu projeyi hazırlarken insanların çöp atma alışkan-
lıklarını daha zevkli hale getirmeyi amaçladık. Gerekli 
materyalleri Tübitak hazırlık planlarına uygun olarak be-
lirli zamanlarda toplanıp çalışmalarımıza başladık. Öğ-
renciler tarafından insanların çöp atma alışkanlıklarının 
yetersiz olduğu tespit edildi ve bu sorunun giderilmesi 
için neler yapılabileceği tartışıldı. Bunun sonucunda da 
çöp kutusuna müzikli bir form verip temin edilen gerek-
li elektronik aksamlar çöp kutusuna entegre edilmiştir. 
Böylelikle içine çöp atıldığında müzik çalan eğlenceli ve 
eğitici Çöpünü At Şarkını Dinle Projesi ortaya çıkmıştır.

Müzik sayesinde insanların çöplerini çöp kutusuna 
atmaları alışkanlıklarında artış gözlendi.

Projemizde amaç, ezber yapmadan oyun oynayarak 
elementlerin periyodik cetvelde hangi guruba ait olduk-
larını kavrayabilmektir. Bunlar 1A grubu Alkali Metaller, 
2A gurubu Toprak Alkali Metaller, 7A gurubu Halojenler 
ve 8A gurubu soygazlardır. Her guruptan üçer tane ele-
ment sembolleri yazılmıştır. Bunlar gurup ve elementler 
ayrı renklerde kartlara yapıştırıldı. Hafıza oyunu düze-
neği hazırlandı. Farklı karelere yerleştirildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Çiğdem KAZAZ

ÇÖPLER POTAYA

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

ASKIDA KİTAP

Danışman Öğretmen
Elif CABRİ

Hazırlayan Öğrenciler
aleyna kaHrimaN  zeynep maraba 
büşra kazaz

Hazırlayan Öğrenciler
Gülsüm Cabri Şule SaNDıkÇı
beyzanaz eHli

Öğrencilerimizle bir araya gelerek nasıl bir pro-
je yapacağımız hakkında düşünüp karşılıklı fikir alış 
verişinden sonra soru olarak kendimize Potalı bir çöp 
kutusu kullanarak çevre temizliğine katkı sağlayabilir 
miyiz? diye sorduk. Atık malzemeler kullanılarak elde 
edilen potalı bir çöp kutusunu okul içerisinde belirlenmiş 
alanlara yerleştirmek . Hem çöpleri çöp kutusuna atma 
alışkanlığı kazandırmak hem de bu alışkanlığı zevkli 
hale getirmek suretiyle kalıcılığını sağlamayı planladık. 
Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamasında öğ-
rencilerin çöpleri yere atmamalarını  ve bunu yaparken 
de keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 
Bu şekilde temiz bir çevre, temiz bir toplum ve temiz bir 
gelecekte sağlıklı çocukların sağlıkla yaşayabileceği bir 
dünya oluşturmak hedeflenmiştir.

“Askıda Kitap” projesi ile kitap okuma zevki gelişme-
miş ve okuma alışkanlığı edinmemiş öğrencilere kitap 
tavsiye etme yoluyla bu eksiklik giderilmeye çalışılmış-
tır. Öğrenciler, kütüphanenin bir köşesine çizilen kitap 
resminin üzerine gerilen iplere okuyup beğendikleri ki-
tapları asmışlar; bu şekilde okudukları kitapları arkadaş-
larına tavsiye etmişlerdir. Kütüphaneden ödünç kitap 
almaya gelen öğrenciler seçecekleri kitaplar konusunda 
kararsızlık yaşadıklarında tavsiye edilen kitaplara baş-
vurmuşlardır. Böylece askıda olan kitaplar sürekli de-
ğişmiş öğrenciler de her seferinde tavsiye edilen başka 
kitaplarla karşılaşmışlardır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Hilmi KOÇHAN

DÖNER DURUR

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

HIZLI OKU HIZLI ANLA

Danışman Öğretmen
İbrahim ÜNBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
alperen turHaN - 8/a
Cemalcan kOÇ – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
Duygu kartal efe akPuNar
Gökçe kOlCu  

Koordinat sisteminde saat yönüne veya saat yönü-
nün tersine 90 derecelik dönme hareketinin hazırladığı-
mız düzenekte görsel olarak öğrencilere sunulduğunda 
daha anlaşılır ve daha kalıcı bir öğrenme sağlanılacağı 
düşünülmüştür.

İnsanların bilgiye ulaşmasının en kolay yolunun şüp-
hesiz kitap okumaktan geçtiğini biliyoruz. Kitaplardan 
faydalanmanın yolunu kolaylaştırarak daha fazla kitaba 
ulaşılması gerektiğini düşünerek projemizi geliştirdik. 
Öğrencilerimizin seviyelerine uygun bir hikaye belirleye-
rek okulumuza okuttuk ve metnin tamamını kapsayacak 
çoktan seçmeli sorular sorduk. Temel hızlı okuma eg-
zersizlerini tüm okul öğrencilerine uygulayarak çalışma-
mızı gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçları grafiklerle 
ortaya koyduk. Projeden elde ettiğimiz temel sonuç: 
“Hızlı okuma eğitiminin gerekli olduğudur.”
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İlknur YURTKURAN

GAMES OF CLOWN

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

EŞ AÇILI IŞIKLAR

Danışman Öğretmen
İsmail Hakkı ŞAHİN

Hazırlayan Öğrenciler
ebru terziOĞlu  Ceren tOPal
aleyna Çelik 

Hazırlayan Öğrenciler
Özlem ulay  yeşim kerim
irem muŞ

Bu çalışmanın amacı, İngilizcenin 4 temel dil bece-
risini daha kolay ve kısa zamanda öğrencilerin öğrene-
bilmelerini ve geliştirebilmelerini sağlamaktır. Yapılan 
çalışmada konuşma, yazma, dinleme ve okuma quizleri 
uygulanmıştır. Görsel materyal olarak bir palyaço tasar-
lanmış, belirli gün ve zamanlarda öğrencilerle bir ara-
ya gelinerek; 2 aylık süre sonunda yapılan çalışmanın 
amacına uygun olarak palyaço materyali yapılmıştır. 20 
öğrenciye palyaço materyali olmadan ve palyaço ma-
teryali yardımıyla quiz uygulanmış; palyaço materyali 
olmadan yapılan quizin başarı oranı %25 iken, palyaço 
materyaliyle yapılan quizin başarı oranı %90 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu sonuçlara göre; ortaya konan bu proje 
sayesinde, İngilizcenin 4 temel dil becerilerinin kolay bir 
şekilde ve kısa zamanda öğrenildiği görülmüştür.

İki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eşliklerinin 
led ışıklarla görsel olarak öğrencilere daha iyi kavratıla-
cağını ve daha kalıcı bilgilendirme olacağının, bu saye-
de konunun anlaşılmasının daha büyük ölçüde başarıya 
ulaşılacağı düşünülmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Melek ADIŞEN

WORD WORM

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

DÖNE DÖNE PİSAGOR

Danışman Öğretmen
Miraç KÜÇÜK

Hazırlayan Öğrenciler
emre ÇOkluk  Selcan erikÇiOĞlu 
bahar ÇıNarlı

Hazırlayan Öğrenciler
Hacer irem HamzaÇebi – 8/C

Projemiz öğrencilerin İngilizce’de öğrenmeye çalış-
tıkları yeni kelimeleri ezberleme yöntemiyle edinmeye 
çalışırken zorlandıklarını farkettiğimiz için tasarlandı. 
Süreç başladıktan sonra kelimeleri Türkçe anlamıyla 
ezberlemeye çalışmaktansa, görsel materyaller eşliğin-
de ve bu alfabe oyunu aracılığıyla yeni İngilizce kelime-
leri daha etkili ve kolay şekilde zihinlerinde kodladıkları-
nı gördük. Doğru resmi, doğru harfin altına yapıştırması 
beklenen öğrencilerimizden başarılı olanlara İngilizce 
hikaye kitabı, sözlük ve not defteri hediye ederek de 
yeni kelimeler öğrenmelerini  ve İngilizce kitap okuma 
alışkanlıklarını arttırmalarını sağladık. Yaptığımız ana-
lizler sonucunda da görseller ve eğlenceli oyun eşliğin-
de öğrenilen yeni İngilizce kelimelerin daha akılda kalıcı 
olduğunu ve öğrencilerin öğrenmeye karşı olan istekle-
rinin arttığını görmüş olduk.

Hazırlamış olduğumuz bu proje ile Matematik der-
sinde kullanılan Pisagor Bağıntısını öğrencilere daha 
iyi ve görsel olarak öğretebilmeyi amaçladık. Projemiz 
için atölyede 12-16-20 özel üçgeninin kenar uzunlukla-
rına uygun kareler oluşturarak onları hazır hale getirdik. 
Her bir üçgenden birbirine bağlantı yaptık. Büyük kareyi 
dolduracak kadar tuz alarak onu doldurduk. Yaptığımız 
sistem dönme özelliğine sahip olduğundan tuz kareler 
arasında hareket edebiliyor. Büyük karedeki tuzların di-
ğer karelere aktarıldığında bu kareleri tamamen doldur-
duğunu gözlemledik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Musa ATALAR

FAKİR AMA GURURLU

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

LAZERLE YANSIMA

Danışman Öğretmen
Musa ATALAR

Hazırlayan Öğrenciler
Hilal akbulut – 7/a          ilayda yılmaz – 7/a
busenur Sarı – 7/C

Hazırlayan Öğrenciler
ali efe eHli   muhammet emin SaĞlam 
Ceren SerDar

Gurup arkadaşlarımızla beraber; 
Kullanmadığımız fakat yeniden kullanılabilecek 

kıyafet ve eşyalar ile ilgili okulumuzda bir kampanya 
başlattık. Kullanmadığımız yıpranmamış eşyaları ihti-
yacı olanlara verilmek üzere topladığımızı duyurduk. 
Getirilen eşyalardan; ütülü olmayanları okulda ütüledik. 
Poşetlenmesi gerekenleri poşetledik, askıya asılması 
gerekenleri askıya astık, raflara konulması uygun olan-
ları da raflara koyduk. Standımızın bir mağaza gibi ol-
masına özen gösterdik. Kampanya sonucu topladığımız 
eşyaları ihtiyacı olan kişilerin ulaşabileceği bir mağazayı 
andırmasına özen gösterdik.  

Projemiz için elektrikçide lazerin sesi ilettiği bir dü-
zenek hazırladık. Yansıma kanunlarına uygun olarak 
yerleştirildiğinde sistem sesi iletiyor, aksi durumlarda ise 
sesi iletmiyor.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Musa ATALAR

SUDAN ŞARJ

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

DOĞAL AFET Mİ? BEŞERİ AFET Mİ?

Danışman Öğretmen
Nihan BİLGİN DEMELİ

Hazırlayan Öğrenciler
elif tOPal – 7/D     edanur SaĞlam – 7/D
atakan Sarı - 7/D

Hazırlayan Öğrenciler
esat Orak – 5/D      Sahra keleŞ – 5/D
talha ŞimŞek - 5/D 

Projemiz için bir bisiklet dinamosu satın aldık. Plas-
tik kaşıklar yardımıyla suda rahatlıkla dönebilen çarkı-
mızı plastik şişe mantarına monte ettik. Şişe mantarı-
nın bir ucunu da dinamoya bağladık. Düzeneğimiz su 
ile dönerken bu sırada dinamomuzda da elektrik akımı 
oluştuğunu ampermetre yardımıyla gözlemledik.

Doğal afetler can ve mal kaybına yol açan doğal 
olaylardır. Ayrıca bu afetler çok kısa zamanda meydana 
gelir ve insanlar tarafından engellenemez. Bizim üze-
rinde olduğumuz doğal afetler; deprem, heyelan, sel 
ve toprak kayması, çığ, orman yangınlarıdır. Deprem, 
yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak orta-
ya çıkan titreşimlerin yeryüzünü sarsmasıdır. Depreme 
karşı önceden hazırlıklı olmak, deprem anında ve son-
rasında yapılacaklar bilmek ve depreme dayanıklı evler 
yapmak yaşanacak can kayıplarını azaltacaktır. Ülke-
mizde orman yangınların büyük bir sebebi ise ihmal ve 
kasıttır. Sel ve heyelan tehlikesi, dere yataklarına ev ve 
yol yapımı engellenerek rahatlıkla azaltılabilir. Erezyo-
nun sebebi çıplak ve eğimli arazilerdir.  Görüldüğü gibi 
doğal afetlerin yıkıcı etkilerini insanlar bilerek ya da bil-
meyerek artırmaktır. Doğaya zarar veren insan aslında 
kendine zarar vermektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nihan BİLGİN DEMELİ

MÜZEDEN CAMİYE

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

BU BAHAR AĞAÇLAR KİTAP AÇIYOR

Danışman Öğretmen
Saadettin OKUYUCU

Hazırlayan Öğrenciler
emine üÇüNCü – 7/a  ilayda kOÇ – 7/a
uğurcan akbulut – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
Havvanur keleŞ – 6/C       kadriye kaya – 6/C
edanur SebetCi – 6/C

Projemizin konusu, Ayasofya Müzesi’nin, camiye 
dönüştürülerek ibadete açılmasının bölge esnafını na-
sıl etkilediğini araştırmak. 1250-1260 yıllarında Kral 3. 
Manuel tarafından bir manastır olarak inşa edilen Aya-
sofya; Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethinden son-
ra camiye dönüştürülmüştür. Ancak bu tarihi miras 1. 
Dünya savaşında Rus ordusu tarafından depo ve askeri 
hastane olarak kullanılmıştır. Daha sonra 1964 yılında 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu yapı müzeye 
dönüştürülmüştür. Cami ya da müze tartışmaları uzun 
yıllar devam ederken, çeşitli aydın aktivistler yapının za-
rar göreceği gerekçesiyle müze statüsünün korunması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Kimi siyasi ve medya kurum-
larınca camiye dönüştürülmesi uygun görülmüştür. 28 
haziran Cuma günü vakit namazının kılınmasıyla 49 yıl 
aradan sonra Müslümanların ibadetine açılmıştır.

Kitaba ulaşmakta zorlanıyorum, kitap alacak ekono-
mik gücüm ve zamanım yok gibi bahaneleri ortadan kal-
dırmak amacıyla bir paylaşım ağı oluşturuldu. Paylaşım 
ağındaki insanlar her yaş grubundan seçildi. Çalışma 
grubu ayaklı bir kütüphane görevlisi gibi insanlara kitap-
ları ulaştırdı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Sayide ARDIÇ KÜÇÜK

PEYNİRİM KÜFLENMESİN

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

SEBAHAT YAYCI

Danışman Öğretmen
Funny Wordy

Hazırlayan Öğrenciler
arda maDeN – 5/C kübra Su kum – 5/a
feyzanur fukul – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
iremnur Sarı – 8/b  Sedanur DüĞDü -5/b
Nisanur yılmaz – 5/b 

Küf mantarlarının farklı ortamlardaki üremelerini 
gözlemlemek. Peynir dilimlerinin birincisini açıkta bek-
lettik. İkinci peynir dilimini su dolu poşetin içinde, üçüncü 
peynir dilimini poşette ve ışık alan bir ortamda, dördün-
cü peynir dilimini poşette ve karanlıkta ve beşinci peynir 
dilimini ise dondurucuda beklettik. Belli aralıklarla deği-
şimi gözlemledik.  Kaşar peynirinin kesinlikle su içinde 
saklanmaması gerektiğini  öğrendik. Açıkta bırakılan 
peynir erken küflenmeye başladı ve bir süre sonra ku-
ruma yaptı. Işıklı ortamdaki peynir dilimi karanlık ortama 
göre daha hızlı küflendi. Dondurucudaki peynir dilimi ise 
küflenmedi. Işığın ve ortam sıcaklığının küflenmede et-
kili olduğunu öğrendik.

Öğrencilerin en sık karşılaştığı sorunlardan biri de 
İngilizce kelime ezberlemek ve İngilizce kelimeleri doğru 
telaffuz edebilmektir. Bu konuda neler yapabileceğimizi 
düşündük.Ve bir oyun tasarladık. Mukavvadan küçük 
kareler kesip üzerine sticker harfler yapıştırdık. Arkası-
na da magnet yerleştirdik. İki adet kullanılmayan demir 
parçası bulduk ve onları oyun tahtası olarak hazırladık. 
Öğrencilerin İngilizce anlamlarını tahmin edecekleri re-
simli oyun kartları hazırladık. Oyun sırasında kullana-
cağımız bir adet kum saati aldık. Oyun iki grup halinde 
oynanır. Öğrenciler oyun kartlarından çıkan görseli harf-
lerle oyun tahtasına yazmaya çalışır. Oyunun amacı en 
hızlı şekilde kelimeyi doğru yazabilmek ve aynı zaman-
da da kelimeyi doğru telaffuz edebilmektir. Öğrencilerin 
bu şekilde eğlenerek kelime öğrenmesi sağlanır. Oyun 
sonunda kazananlar “Certificate of Achievement” yani 
Başarı Belgesi almaya hak kazanır. Bu oyun her ünite 
sonunda tekrar edilir.3 sertifikayı da almaya hak kaza-
nan öğrencilere” sözlük” hediye edilir. Proje sonrasın-
da yapılan uygulamalara baktığımızda öğrencilerin  bu 
oyundan çok zevk aldığını kelime ezberlerinin ve telaf-
fuzlarının önemli ölçüde arttığını tespit ettik.



350

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan İNCE

KONUŞAN DURAK

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

ATMA KULLAN

Danışman Öğretmen
Şenay ŞAHİN DİNÇER

Hazırlayan Öğrenciler
murat ayDıN – 8/C          eren kurt – 8/D
tunahan kaDı – 8/D

Hazırlayan Öğrenciler
zahra raHmaNi – 7/b
enes ivGeN – 8/f

Konuşan Durak projesi görme engelli vatandaşla-
rımıza bir nebze olsun yardımcı olması dolayısıyla ya-
pılmış olan bir projedir. Projemizin amacı görme engelli 
vatandaşlarımızın belediye otobüs duraklarında yaşa-
dıkları seyahat sıkıntısı, hangi otobüse binileceği kar-
maşasını gidermek, tek başlarına seyahat edebilmek vb 
konularında yaşanan problemleri gidermektir. Hazırla-
nan projede yapılan maket durak, bluetooth hoparlörler 
vasıtasıyla hangi otobüs gelmişse o otobüs için sesli 
olarak duyuru yapmaktadır. Bu sayede görme engeli 
olan vatandaşımız da hangi otobüse binecek olduğunu, 
hangi otobüslerin durağa geldiğini öğrenebileceklerdir.

Bu projede; evlerde çöpe atılan her türlü ambalaj 
malzemeleri, teneke kutular, şişe kapakları, kullanılma-
yan ampuller ağaç dalları, şişe ve çocuk oyuncakları 
gibi materyaller önce toplanıp temizlenerek gruplandı-
rıldı. Bu atık malzemeler süs eşyasına ve oyuncaklara 
dönüştürüldü. Bunları yaparken hem atık malzemeleri 
değerlendirdik hem öğrencilerimizin daha zevkli vakit 
geçirmelerini sağladık. Böylece öğrencilerimizin hem 
hayal gücünü, hem el kabiliyetleri geliştirmiş oluyoruz. 
Hani çocukken biriktirdiğiniz gazoz kapakları vardı ya... 
Hah, işte onları bulup gün yüzüne çıkarmanın tam za-
manı! Aman çöpe atayım demeyin, hatta yenilerini birik-
tirmeye başlayın. İster boş vakit değerlendirmek, etrafı-
nızı renklendirmek, sanat yapmak, ister geri dönüşüme 
katkıda bulunmak olsun niyetiniz. Gazoz kapakları ile 
hem kolay, hem kullanışlı, hem de yaparken keyifli za-
man geçirebileceğiniz pek çok projeler basit malzeme-
lerle uygulanabilecek cinsten. Kolları sıvadığınızda ana 
malzemeniz tabi ki rengarenk gazoz kapakları olacak. 
Projelerin çoğunda silikon tabancası gerekli. Ayrıca 
sprey boya, veya oje gibi metal yüzeyler üzerinde kul-
lanılabilecek rengarenk boyaları da el altında bulundur-
manızı öneririz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Uğur ÇELİK

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

ROBOTELLA

Danışman Öğretmen
Vildan BAŞAK

Hazırlayan Öğrenciler
Nurefşah GeNÇ – 8/a
Duygu akPuNar – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
betül burGuCu – 6/C   yiğit DiNÇ -  6/C
azra kübra ÇOlak – 5/C

Gurup arkadaşlarımızla beraber; 
Okul merdivenlerinin bir kısmını Türkçe dersiyle na-

sıl ilişkilendirebiliriz diye düşündük. Sonra dilimizde ya-
zımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazılışlarını araştır-
dık. Toplamda yirmi tane kelime belirledik. Bu kelimeleri 
merdivenlere yapıştırmak üzere renkli kartonlara yazdık. 
Yazımı karıştırılan bu sözcükleri merdivenlere yapıştır-
madan önce on kişilik bir öğrenci grubuna bu kelimelerin 
doğru yazılışlarını sorduk. On öğrenciden sadece dört 
tanesi bu kelimelerin doğru yazılışlarını bilirken diğer 
altı öğrenci bu kelimeleri doğru yazamadı. Bu anketten 
sonra kelimelerimizi okul merdivenlerine yapıştırdık. Bir 
hafta sonra ilk yaptığımız anketi tekrarladık. Yaptığımız 
bu son ankette on öğrenciden sekiz tanesinin bu kelime-
lerin doğru yazılışını öğrendiğini gördük. 

Bu projemizde amacımız bilgisayar parçalarının 
neler olduklarını ve nerelere takıldıklarını öğrenmektir. 
Bunun yanında kullanılmayan eski bilgisayar parçaların-
dan da yeni bir ürün oluşturmak, bu ürünü oluştururken 
hem eğlenmek hem de öğrenmektir. Bu projeyi Hazır-
larken de öğrenciler evlerinden ve okulun deposundan 
kullanılmayan 3 tane bilgisayar kasası getirmişlerdir. 
Daha sonra bilgisayar laboratuarında internetten robot 
fotoğrafları ve robot teknolojileri incelenmiştir. Hep bir-
likte robotun son formuna karar verildikten sonra yapım 
aşamasına geçilmiştir açılan kasaların içindeki Anakart,  
İşlemci,Ram, Ekran Kartı, Hardisk ,İde Kabloları, Cd 
Romlar, Disket Sürücüler, Güç Kaynakları, Bios Pilleri 
çıkarılmış tek tek temizlenerek robotu oluşturacak par-
çalar elde edilmiştir. Daha önce hep birlikte belirlenmiş 
olduğumuz, robot eskizine göre parçalar birleştirilmiştir. 
Öğrenciler in robota hep birlikte verdikleri isim ise RO-
BOTELLA’dır. Daha sonra bütün tübitak katılımı sağla-
yan öğrencilerin ses kaydı alınarak ROBOTELLA’ya ses 
özelliği kazandırılmıştır. Ses kaydı mp3 olarak yapılıp  
flash belleğe kayıt edilmiştir. Artık eski bilgisayar kasa-
ları, bir nevi konuşan, yani sesli bir robot formuna dö-
nüşmüştür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yunus Emre TEZEL

GUESS AND MOVE

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

CİSİM ADAM

Danışman Öğretmen
Yusuf ÇAKAR

Hazırlayan Öğrenciler
Hamzanur akÇay – 7/C        Hasan GürSOy – 7/C
Gülnisa kamÇı – 8/D

Hazırlayan Öğrenciler
ibrahim akGüN – 7/e        funda iSlam – 7/e
enes mustafa bülbül – 7/e 

Proje İngilizce dersinde kullanılmak üzere oluşturu-
lan bir materyaldir. Bu materyal farklı konular için de kul-
lanılabilecek bir materyaldir. Amaç, öğrencilerin bir dersi 
daha kolay ve eğlenceli olarak anlamalarını sağlamak-
tır. Projede, deney olarak iki grup öğrenciye, bir gruba 
materyal ile bir gruba materyalsiz olmak üzere, bir konu 
anlatıldı. Materyal kullanılan grup konuyu daha rahat 
kavradı. Sonuç olarak ise İngilizce dersinde materyal 
kullanmanın kalıcı öğrenmeye katkı sağladığı sonucuna 
ulaşıldı.

Cisim Adam 5,6,7 ve 8. Sınıflarda görecek olduğu-
muz geometrik cisimlerin kullanılmasıyla elde edilen bir 
görsel materyaldir. Bu projedeki  amacımız öğrenciler 
tarafından bu konuların daha ilgiliyle dinlenilmesini sağ-
lamak ve öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olmasıdır. 
Yaptığımız deneyler sonucunda bu materyalin olumlu 
sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Yusuf ÇAKAR

MUTLAK DEĞER HAVUZU

OrtaHiSar yuNuS emre OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
Ceren ŞeNtürk – 7/e asiye Nur erDOĞaN – 7/e
batuhan kaya – 7/a

Mutlak Değer Havuzu’nun amacı soyut bir konu olan 
mutlak değer konusunu görsel materyal ile somutlaştı-
rıp öğrencilerin mutlak değer konusunu daha kolay ve 
kalıcı öğrenmesini sağlamaktır. Yaptığımız deneyler so-
nucunda projemiz istenilen olumlu sonuçları vermiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

AĞAÇLAR ÖLÜRSE BİZ DE ÖLÜRÜZ

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

AKILLI SOKAĞIM

Danışman Öğretmen
HİDAYET SENEM DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzGe NiHaN POlat – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet ereN aSlaN– 8/a
DuyGu aDalı– 7/a

Ağacın toprağı tutmasını, köklerin yağmur suyunu 
temizlediğini  ve en önemlisi doğayı korumanın önemini 
gözlemlemek hedeflenmiştir. Bu amaçla değişkenler be-
lirlenmiştir. Daha sonra kontrollü deney  yapılmıştır. 30 
günlük gözlem sonunda şişelerin ağzından akan suları 
incelenmiştir. İncelemeler sonucunda çim ekili şişeden 
akan suyun temiz, üzerinde  kuru yaprak olan şişeden 
akan suyun biraz topraklı ve çıplak toprak olan şişeden 
akan suyun ise aşırı topraklı olduğu gözlemlenmiştir.

Bu projede insanların kent yaşantılarını geçirdikleri 
binaların, sağlık ve beslenme açısından daha etkin kul-
lanılması ve bunun üç boyutlu çizim kurallarına uygun 
şekilde örneklendirilmesi amaçlanmıştır. 

Projemizde perspektif çizim kurallarına uygun olarak 
bir sokak tasarladık. Bunu strafor, mukavva ve fon ka-
ğıtları ile oluşturduk. Sokağımızda bulunan binaların ça-
tılarına özel bir yalıtım sistemi döşendiğini belirttik. Ru-
tubetin önlenmesi ile toprak alanları oluşturarak çatıları 
seralara dönüştürdük. Böylece hem binalarda yaşayan 
insanlar boş zamanlarında kendi tükettikleri sebzeleri 
yetiştirecekler hem de şehirdeki hava temizliğinin ve ok-
sijen artışının sağlanmasını amaçladık. Tüm binaların 
çatılarına yağmur suyunu depolayan su depoları yerleş-
tirerek sulama işlemlerini de ekonomik hale getirmeye 
çalıştık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

BİTKİ KARDEŞLİĞİ

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

BİZİM NİNNİLER

Danışman Öğretmen
ELİF ABANOZ

Hazırlayan Öğrenciler
irem Sivri – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
Havva Nur HatiPOĞlu – 7/b
merve ŞimŞek – 7/b

Kimyasal böcek ilacı kullanmadan domates  yetiştir-
me hedeflenmiştir. ?Kardeş bitkiler?  adı verdiğimiz bu 
projede, bitkilerin birbirine yarayan özelliklerini kullan-
mayı ve birbirine zarar vermelerini önlemeyi amaçlayan 
bir yöntem tasarladık.  

Fesleğen :  Bazı bitkiler, diğerlerinin polen taşınma-
sına yardımcı olacak yararlı böcekleri çekerler. Fesle-
ğen arıları çeker ve yanındaki domateslere polen taşır. 
Ayrıca fesleğen ve domateslerin birlikteliği, domateslere 
aroma, fesleğenlere keskinlik katar.

   Kadife çiçekleri: Zararlı yuvarlak solucanları öl-
dürür . Aynı zamanda beyaz sinek,    domates kurdu , 
salatalık böceği gibi  zararlı böcekleri  uzak tutar. Kadife 
çiçeği etkileyici bir kokuya sahiptir bu böcekler için cay-
dırıcı etki yapar.

   Maydanoz ve Nane: sinek ve böcek kovucu özelli-
ğe sahiptirler. Domatesle uyumlu bitkilerdir. Ancak nane-
ler çok yayılıcı olduklarından yerleştikleri istila ederler.

Ninniler çocukların dil gelişiminde ilk basamaktır.Be-
bekler ilk kelimelerini ninnilerden öğrenir.

Bilgisayar, internet, telefon, tablet ağının esir aldığı, 
geleceğin anne baba adayları olan gençlerimize ninni-
leri tanıtmak , onları bu kültür hazinesiyle buluşturmak, 
projemizin amacıdır. Öncelikle ninni türü hakkında bilgi 
araştırması yapıldı. Edebiyatımızda ve kültürümüzde 
ninninin yeri araştırıldı . Çeşitli kitaplardan, kişilerden ve 
internetten ninni örnekleri incelendi. Bazı ninniler örnek 
olarak projede yer aldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN BİRİNCİ

ÇARPMA

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

ÇAY KARIŞTIRICISI

Danışman Öğretmen
HİDAYET SENEM DEMİR

Hazırlayan Öğrenciler
NerGiS aliOĞlu – 8/a
SuDe karaaĞaÇ – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN GeDikli – 7/a
aliHaN GeDikli – 7/b

Çarpma işlemi günlük hayatta çok kullanılan fakat 
pratikte kolay uygulanamayan bir işlemdir. Bu nedenle 
çarpma işlemini somutlaştırmak, akılda kalıcılığını artır-
mak için bu projeyi tasarladık. Kullandığımız bu yöntem, 
çarpma işleminin herkesin kolayca parmaklarıyla yapa-
bileceği bir işlem haline gelmesini sağlamaktadır.

Proje için malzemeden el modelleri oluştururken, 
farklı çarpma işlemlerini rahatlıkla gösterebilmek için 
kullanışlı olarak tasarladık.

Projede günlük hayatta çok fazla tüketilen Çayın ko-
layca karıştırılarak tatlandırılması amaçlanmıştır. Çeşitli 
büyüklüklerde ve şekillerde, dikdörtgen, üçgen parçalar 
kullanılarak oluşturulan basit robot çalışmasına kollar 
eklendi. Bu kol elektronik devre ile hareket ettirilerek, 
ucunda bulunan çay kaşığının dönüşü sağlandı. Yapılan 
robotun baş kısmının da başka bir elektronik düzenekle 
hareket etmesi sağlandı.

Yapılan bu basit robot, pille çalışmaktadır. Yapılış 
amacına uygun olarak, çay karıştırılmasını sağladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSA ÇAPOĞLU

ÇOCUKLAR OYUNLA GÜZELDİR

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

ÇOK AMAÇLI ÇÖP KUTUSU

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzGe ÖzDiN – 6/a
SaliHa merCaN – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
Şeval eGe – 6/a
rabia akÇay – 6/a

Zaman geçirmeye yarayan,belli kuralları olan, eğ-
lenmek için yapılan faaliyet” olarak tanımlanan oyunun, 
tüm dünya kültürlerinde, özellikle de Türk kültüründe 
önemli yeri vardır.

Oyunlar, çocuğa gelecek yaşantısında gerekli ola-
cak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık 
niteliği taşımakta, kurallarına göre çocuklara başarı ve 
başarısızlığı öğretmektedir.

Çocukların arkadaşları ile oyun oynamaya başladığı 
zaman toplumsal ilişkileri de öğrenmeye başladığını ve 
oyunlarla birlikte yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek 
için sorumluluk duygusunun

arttığını görmekteyiz. Kurallara uymayı, yenmenin 
yanı sıra yenilmenin de olduğunu öğrenirler.

Duygularını, hayallerini ve isteklerini oyun yoluyla 
dile getirirler. 

Sorunlarını belirler ve çözmeye çalışırlar.

Yaşlılara ve engellilere yardım etmek için ayağına 
kadar gelen bir çöp kutusu tasarladık. Ayrıca görme en-
gelliler için zil taktık. Karanlıkta da fark edilsin diye led ile 
ışıklandırdık. Projemizde Zamandan tasarruf sağlama-
nın yanı sıra asıl amacımız engelli olan ve yaşlı insan-
lara kolaylık sağlamak. Bunun için uzaktan kumandalı 
arabanın motor kısmını ve tekerlek kısmını çıkartıp çöp 
kutusuna monta ettik. Görme engelliler için zil taktık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLKER BAYRAM

DENGE VAR SİMETRİ VAR

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

EĞLENCELİ ANATOMİ

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

Hazırlayan Öğrenciler
murat biriNC – 7/b

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP uzuN – 5/a
kaDir SiyamOĞlu – 5/a

KOORDİNAT DÜZLEMİNDE KALDIRAÇ SİSTE-
MİNDEN YARARLANARAK SİMETRİ KONUSUNU 
GÖRSEL OLARAK ANLATMAK 

ÖNCE 50X50 BİR TAHTA ALDIM. ÜZERİNE KO-
ORDİNAT SİSTEMİNİ ÇİZDİM.SONRA TAHTAYI EŞİT 
ARALIKLARLA BÖLDÜM. BÖLDÜĞÜM YERLERDEN 
KALEMLE ÇİZDİM.

X VE Y EKSENLERİNİN ARALIKLARINA ÇİVİ ÇAK-
TIM. SONRA EŞİT ARALIKLARLA BÖLÜNMÜŞ BİR 
PLASTİK PARÇA  ALIP UÇLARINA AĞIRLIK BAĞLA-
DIM. EŞİT UZAKLIKLARDAKİ AĞIRLIKLAR DENGEDE 
KALIRKEN UZAKLIK EŞİT OLMAYINCA DENGE BO-
ZULDU. DENGE BOZULDUĞUNDA SİMETRİ OLMA-
DIĞI ANLAŞILDI.

Çocuklar için insan vücudunu öğrenmeyi eğlenceli 
kılmak ve  kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğ-
rultusunda  eğlenceli ve 3 boyutlu insan vücudunu an-
latan bir model yapmak hedeflenmiştir. İlk olarak insan 
vücudu anatomisini araştırdık. Daha sonra ortalama bir 
çocuk boyunda olacak şekilde  esnek kontrplaktan in-
san vücudu şeklinde marangoza kestirdik. Topladığımız 
nesneleri uygun yerlere silikon tabancası ile yapıştırdık. 
Eğlenceli 3 boyutlu modelimizi yapmayı başardık.



360

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

EKMEK KIRINTILARI

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

EMOTIONAL PIPES

Danışman Öğretmen
VOLKAN TUNA

Hazırlayan Öğrenciler
aiDa SeHer GeDikli – 5/a
eSma uzuNer – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
Özlem DeĞirmeNCi – 6/a
NiSa mOr – 6/a

Okulumuzdaki öğrenci sıra gözlerinde kalan ekmek 
,tost, poğaça kırıntılarını değerlendirerek okul çevre-
sindeki çeşitli kuş türlerini beslemek ve gözlemlemek 
hedeflenmiştir. İlk olarak öğrenciler bilgilendirilmiştir. 
Daha sonra üstü açık kuş besleme evi yapılmıştır. Kuş 
besleme evi için kuşların gelebileceği ve kuşları en iyi 
gözlemleyebileceğimiz yer seçildi. 30 günlük bir gözlem 
yapıldı. Gözlemler sonucunda  hedefe ulaşıldığı görül-
müştür.

6. sınıf düzeyinde ünitesi mevcut olan Feelings ko-
nusu ve artık günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden 
biri halinde gelmiş olan akıllı telefonlarımızdan özellikle 
gençlerin ve çocukların sıkça kullandıkları emojileri bir 
araya getirmek  , ve bu ifadelerin İngilizcelerini öğren-
cilerin kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamayı amaç-
ladık.

Akıllı telefonlarımızdan en çok kullandığımız emo-
jileri belirledik ve  bunların İngilizcelerini araştırdık. Bu 
emojileri pinpon toplarına kalıcı kalemle çizdik. Çizdi-
ğimiz yüzleri pipetlere yapıştırdık. Vücut olarak kullan-
dığımız pipetleri yine kendi tasarladığımız elbiselerle 
giydirdik. Son olarak ise emojilere saç ekledik ve dik 
durmalarını sağlamak için strafor ile destekleyerek sak-
sılara diktik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İLKER BAYRAM

EVLERİMİZDEKİ GEOMETRİK CİSİMLER

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

GEOMETRİK ÜLKELER

Danışman Öğretmen
İLKER BAYRAM

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet emir ÖzkaN – 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
eSraNur bayburt – 7/b

Geometrik cisimlerin tanıtılması ve özelliklerinin kav-
ranması

Öncelikle şehrimizde bulunan tarihi eserleri ve evleri 
inceleyerek hangi tür geometrik cisimlerin kullanıldığını 
belirledik ve bulduğumuz verileri kullanabileceğimiz bir 
maket

Ev ve çevresini tasarlayarak, süslemelerle bezeye-
rek öğrenci arkadaşlarımıza sunmak, böylelikle konu-
nun kavranmasına yardımcı olmak.

Dünya haritasını incelerken, bazı ülkelerin bayrak-
larının matematik dersinde gördüğümüz geometrik şe-
killerden oluştuğunu fark ettik.Bu bayrakları tablo haline 
getirip proje oluşturduk. Birinci kademe öğrencileri için 
hem ülke bayraklarını tanımalarını hem de geometriyi 
sevmelerini amaçlıyoruz.

Bu projemizde geometrik şekilleri tanıtarak öğrenci-
lere matematiği sevdiriyoruz.Okulun ilk yıllarında 

Çalışmamızda bilimsel işlem basamaklarını uygu-
ladık.Konumuzu belirleyip neler yapabileceğimize dahil 
varsayımlar geliştirdik.Konumuzla ilgili dünya atlasları-
nı toplayıp,dünya bayraklarını inceledik.Kaynaklardan 
elde ettiğimiz bilgileri not ettik.Bayrakların boyutlarını 
belirli oranlarda küçülterek projemiz için uygun hale 
getirdik.Belirlediğimiz ölçülerde bayrakların renklerine 
uygun elişi kağıtları kestik.Kesilen bu el işi kağıtlarını 
defter kağıdına yapıştırarak arka fonu beyaz yaptık.
Daha sonra oluşturduğumuz bayrakları mukavva zemin 
üzerine yapıştırarak projemizi tamamladık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

HİDROLİK ROBOT KOL

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

İKİ BOYUTTAN ÜÇ BOYUTA

Danışman Öğretmen
İLKER BAYRAM

Hazırlayan Öğrenciler
aSeNa DeĞermeNCi – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
yuNuS emre biriNCi – 5/a

Sıvıların basıncı iletme prensibinden faydalanarak 
hidrolik kol yapmayı hedefledik. Çünkü  insan eliyle ya-
pılması zor veya ağır olan işlerin yapılmasında güçlü kol 
görevini sağlamak. Sistem şırınga içerisinde yer alan sı-
vının şırınga kolu ile itilerek elde edilen basınç kuvvetini 
kullanarak sistemin hareket etmesini sağlamayı amaç-
ladık. Nasıl yapılacağına dahil internette bilgi topladık. 
Gerekli malzemeleri bir araya getirdik.

İki boyutlu geometrik cisimlerin bir kenar veya eksen 
etrafında 360 derece döndürülerek oluşacak üç boyutlu 
cisimleri fark edebilmek.9 Voltla çalışan bir oyuncak ara-
ba motoru temin ettim. 

Sonra döndürülecek olan düzlemsel şekilleri tahta-
dan kestim. Dikdörtgenden silindiri, kareden silindiri,da-
ireden küreyi , dik üçgenden koniyi, dik yamuktan kesik 
koniyi,  paralel kenardan koni,kesik koniyi, eşkenar üç-
genden koniyi , içinden silindir çıkarılmış silindiri görme-
yi sağladım. 

9 Volt ile çalışabilen motoru köpük bir zemin üzerine 
sabitledim. Motorun kutuplarına alçak gerilimli güç kay-
nağını, reosta kablo giriş yerlerine bağlayarak reosta çı-
kışlarına da motora bağladım. Böylece motorun dönme 
hızı ayarlayabildim.İki boyutlu materyallerimi simetrik 
olacak şekilde motorun ortasında

Olan demir ucuna taktım. Devreye elektrik verildi-
ğinde iki boyutlu cisim dönerek üç boyutlu görüntüye 
dönüştü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
İSA ÇAPOĞLU

KÜLTÜRÜMÜZ VARLIĞIMIZDIR

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

MATEMATİKÇİ TAKVİMİ

Danışman Öğretmen
İLKER BAYRAM

Hazırlayan Öğrenciler
batuHaN bayramOĞlu – 6/a
GÖrkem ÖN – 6/a

Hazırlayan Öğrenciler
kübra altuNtaŞ – 8/a

Kültür, Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve 
kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi 
özelliklerin bütününe denir.

8.Sınıf seviyesinde matematik konuları ile ilgili veya 
değil (önemli bilgi ve matematikçileri..Vs)içeren, okullar-
da kullanılabilecek, her gününde çeşitli matematik bilgisi 
aktaran bilgi yüklü bir takvim hazırlamak

Ortaya çıkan bu projemizde her yönüyle bilgi yuva-
sı olduğuna inandığımız okullarımızda kullanılabilecek 
son derece bilgi yüklü, faydalı ve tamamen kendi ürünü-
müz olan bir takvim tasarlamak.

Evlerimizde,okullarda kullandığımız takvimlere farklı 
bir bakış açısıyla matematik dersinin geniş muhtevasını 
her yönüyle 365 güne taşıyarak faydalı bir ürün ortaya 
çıkardık.

Çeşitli ünlü türk ve yabancı matematikçilerin hayat-
larını hakkında internet araştırması yapıldı.Tüm bilgileri 
sistematik bir şekilde 365 güne,tasarımı düzgün,göze 
hitap edecek şekilde dizayn edildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
SEMA ERBAŞ

MİSSİGİ EKMEĞİ YEDİNİZ Mİ

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

PİSAGOR TEOREMİNİN İSPATI

Danışman Öğretmen
SÜLEYMAN BİRİNCİ

Hazırlayan Öğrenciler
elif Nur Sarı – 5/a
feray erbay – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
CiHaNGir Demir – 8/a
HüSeyiN emre HalDız – 8/a 

Çeşitli kaynaklardan yapılan derlemeye göre, Türk-
lerle Kızılderililer arasındaki efsanelerin benzerliklerinin 
yanı sıra el sanatı motifleri ve kelimeler arasındaki ben-
zerlikler, eski çağlarda 12 hayvanlı takvimin kullanılması 
her iki toplumun akraba olup olmadığı yönünde araştır-
macıların ilgisini çekiyor.

İki kültür arasındaki benzerlikler tespit edilmek isten-
miştir.

Kızılderililerin Türk soyundan geldiğine dair ortaya 
birçok belge koymuştur. Günümüzde 554 Kızılderili ka-
bilesi bulunmaktadır. Bunların hepsi veya bir kısmı Türk 
demek tabiî ki doğru olmaz. Ama bu kadar benzerliğe 
bakınca insan hiç alakamız da yok diyemez herhalde? 
Özellikle bilim adamı olan Kızılderililer arasında Türk ol-
maktan çok mutluyum diyenleri de var.

Pisagor teoreminin ne olduğunu,nasıl gerçekleştiğini 
açıklamak ve görsellerle zenginleştirip akılda kalıcılığını 
artırmak. Pisagor teoremi,dik üçgende, dik kenarların 
kareleri toplamı, dik üçgendeki en uzun kenar olan hipo-
tenüsün karesine eşit olduğunu ifade eder.Yapacağımız 
çalışmanın çizim olarak taslağını oluşturduk. Oluşturdu-
ğumuz taslağın üç boyutlu maket halini plexiglass mal-
zemesinden hazırladık. Maketin içine yeteri kadar renkli 
sıvı koyarak ispatı tamamlamış olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ELİF ABANOZ

RAMAZAN MANİLERİ

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

SAKıN DOKUNMA

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

Hazırlayan Öğrenciler
fatiH memiŞ – 7/a
meHmet akif tiryaki – 7/a

Hazırlayan Öğrenciler
SefaNur GeDikli – 8/a
Dilara Öztürk – 8/a

Manevi değerlerimizden biri olan Ramazanın olmaz-
sa olmazı Ramazan manilerini gençler tarafından fark 
edilmesini sağlamaktır. Edebi bir tür olarak mani türkü 
hakkında bilgi araştırması yapıldı. Daha sonra kaynak 
kitaplardan, kişilerden ve internetten mani örnekleri in-
celendi. İncelenen bazı örnekler projede yer aldı . Ra-
mazan davulcusu şeklinde giydirilen proje sorumlusu 
öğrenci, davul eşliğinde Ramazan manileri söyledi.

Bu projede  amacımız elektrik akımın iletilmesi için 
devrenin kapalı devre olması  gerektiğini kavratmak. 
Öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek için yüzük 
oyunu adını verdiğimiz bir elektrik devresi  düzeneği  ta-
sarladık.

Yapılışı :
Bakır teli muhtelif şekillerde kıvrılır 
İnce çıta kullanarak direk modelleri hazırlanır.
Tahta zemin üzerine sabitlenir. Kıvrılan bakır telin bir 

ucu direğe sabitlenir. 
Devreye güç kaynağı ,lamba ve zil bağlanarak anah-

tar olarak kıvrılan bakır tel bağlanır .anahtar olarak kıvrı-
lan bakır tel yüzük görevi görür. 

Yüzük kıvrılan bakır telden dokunmadan bir uçtan 
diğer uca geçirilmeye çalışılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
GÖZDE KARADENİZ

SALYANGOZ SAVAR

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

SAYIŞMACA VE TEKERLEMELER

Danışman Öğretmen
ELİF ABANOZ

Hazırlayan Öğrenciler
rümeySa akyüz – 5/a
SeviNÇ taflaN – 5/a

Hazırlayan Öğrenciler
ebru altıNtePe– 7/b
kübra bayburtlı– 7/b

Marulları salyangozdan kurtarmak için doğal bir ilaç 
yaptık. 

Yapılışı: Öncelikle 4 diş sarımsak dövülerek ezilir, 
üzerine 2 çay kaşığı acı toz biber eklenir ve tekrar ka-
rıştırılır. Bir litre su karışıma yavaşça eklenerek dökülür. 
Bu şekilde kapalı bir kapta bir gün bekletilir. Süzülerek 2 
litre suya karıştırılır ve sprey şişesine boşaltılır. Böylece 
doğal böcek ilacımızı yapmış olduk. Yapmış olduğumuz 
bu ilacın adına salyangoz savar adını verdik. salyan-
goz savarın işe yarayıp yaramadığını test etmek için 
kontrollü deney yaptık.20 günlük gözlemler sonucunda 
yapraklarına salyangoz savarı sıktığımız marullara sal-
yangozun gelmediğini ve salyangozlara kesinlikle zarar 
vermediğini gördük.

Tekerleme ve sayışmacaların çocukların dil geli-
şimine olan katkısını ortaya koymak ve unutulan dil 
oyunlarının tekrar hatırlanmasını sağlamaktır.Tekerle-
me ve sayışmacalar hakkında bilgi araştırması yapıldı 
. Kitap,internet ve kaynak kişilerden tekerleme ve sa-
yışmacalar derlendi. Tekerlemelerinve sayışmacaların 
telaffuza olan etkidi uygulamalarla incelendi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VOLKAN TUNA

TEOG RACERS

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

TÜRKLERİN İZİNDE

Danışman Öğretmen
SEMA ERBAŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk karabaCak– 8/a
eSra GeDikli– 8/a

Hazırlayan Öğrenciler
buSeNur GüNey – 6/a
beGüm Öztürk – 6/a

Özellikle 8. sınıf öğrencilerinin yaşadığı en büyük 
sorun TEOG sınavının oluşturduğu stres ve bu stresin 
performanslarını olumsuz etkilemesi olarak görülmek-
tedir.

Biz de 8. Sınıf öğrencilerinin hem streslerini atabi-
lecekleri bir oyun oynarken hem de etkin bir biçimde 
öğrenme ve tekrar etme fırsatı bulabilecekleri bir oyun 
tasarladık. 

Öncelikle genel itibari ile öğrencilerin öğrenmekte 
zorluk yaşadıkları İngilizce konuşma kalıplarını ve 8. Sı-
nıf düzeyindeki kelimeleri seçtik.Bu kelimeleri renkli fo-
tokopi kağıtlarına yazdırdık. Yazdırdığımız kağıtları cilt 
ile kapladık ve eşit büyüklüklerde kestik. Sonra oyunun 
oynanacağı tahtayı mukavvayı katlayarak oluşturduk ve 
bu tahtayı kopmaların önlenmesi adına ince bir bezle 
kapladık.

Göktürk yazıtları Türk tarihi için önemlidir. Ayrıca bu 
yazıt Türkçenin ilk yazılı belgesi niteliğindedir. Göktürk 
alfabesiyle kaleme alınmış yazıtlar ve belgeler, Türk 
dili tarihinin ilk örnekleridir. Bu yazıtların diline bakılırsa 
Türkçe o dönemde bile oldukça gelişmiş bir dildir. Dil 
bilgisi yönünden zengin, sözcük dağarcığının geniş bel-
geleridir. Amaç öğrencilerin bu durumu fark etmesidir.

Orhun Abideleri,  Türk tabirinin yer aldığı ilk edebi 
metin ve aynı zamanda bilinen en eski ve ilk Türkçe 
metindir. Göktürk yazıtları; taşlar üzerine yazılmış tarihi, 
Türk devlet adamlarının millete hesap vermesini, devle-
tin ve milletin karşılıklı vazifelerini, Türk kurallarını, Türk 
töresini, Türk kültürünün büyük vesikasını, Türk askeri-
nin zekasını, Türk askerlik sanatının inceliklerini anlat-
ması bakımından oldukça önemlidir.



368

Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
VOLKAN TUNA

WHEEL OF PARTICIPLES

OrtaHiSar Piri reiS OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
baHar turaN – 7/b
Duru CereN COŞkuN – 7/b

İngilizce’de de fiillerin birinci - ikinci ve üçüncü halleri 
mevcuttur ve bu fiillerin hallerini ezberlemek öğrenciler 
için bir sorun teşkil etmektedir.Biz bu proje ile öğrencile-
rin eğlenirken öğrenmelerini amaçladık. Kullanım sıklık-
larına göre İngilizce göze çarpan 40 adet fiili ve bu fiile-
rin ikinci hallerini belirledik. 80 cm çapındaki bir çemberi 
9 derecelik açılarla 40 eşit parçaya böldük. Bu parçalara 
öncelikle fiilerin ikinci hallerini yapıştırıp , üstlerini ciltle-
dik. Sonra fiillerin birinci hallerini ciltlediğimiz kağıtların 
üstüne çemberin merkez noktasına yakın olan bölümle-
rinden yapıştırdık ve oynar bir yapı elde ettik. Sonra bu 
çemberin merkez noktasından bilya geçecek bir boşluk 
oluşturduk. Altına bilyayı muhafaza edecek bir bir bölüm 
koyduk ve çemberi muhafazaya sabitledik. Çemberin 
üstünü ve alttaki muhafazayı kapatacak başka bir daire 
ile kapattık. Bu dairenin ise 10 derecelik bir bölümünü 
açtık. Bu açık bölüm sayesinde alttaki kağıtları görme 
sahibi olduk.
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tRAbzon bilim vE sAnAt mERkEzi
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fikret AŞÇIOĞLU

AKIL OYUNLARI-GENEL KÜLTÜR SORULARI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

AKLINDAN BİR SAYI TUT

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

Hazırlayan Öğrenciler
taha alHaN 4
ismail altıN 5

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP kutaNOĞlu
alPHaN bartu altıNtaŞ

Eğitim sistemimizde yaşanan en önemli sorunlardan 
birisi de akıl oyunları ve genel kültürle ilgili bilgi sahibi 
olmayan öğrencilerin düşüncelerini geliştirememesidir. 
Bu projeye başlamadan önce yapılan bireysel inceleme-
lerde ilk, orta ve lise öğrencilerinin bu proje konusunda 
açık yetersizlikleri görülmüştür. Bu proje ile hedef kitle-
si belirlenen öğrenci ve yetişkinlere akıl oyunları standı 
kurularak proje öğrencileri tarafından bu oyunlar öğretil-
miştir. Yine çok açık yetersizlik konusu olan genel kültür 
ile ilgili yuvarlak toplar içerisine konulan 200 adet soru 
ile genel kültür ölçümü yapılmıştır.

Projenin amacı;1 den 255 e kadar aklımızda tutu-
ğumuz bir sayıyı bilgisayar ekranında bize yazılı olarak 
sunabilecek bir sistem oluşturmak. Arduino kart, dokuz 
adet anahtar, dokuz adet led, belli kurala göre belirlen-
miş sayıların yer aldığı sayı kartları ve bu kartların ve 
buton ve ledlerin monte edildiği ahşap kaide kullanıldı. 
Kurulan düzenek ve arduinoda yazılan program saye-
sinde aklımızda tuttuğumuz sayıyı ekrana yazdırmayı 
gerçekleştirdiğimiz bu projede sekiz sayı kartı ve bu 
sayı kartlarının her birinin yanında bulunan anahtar bu-
lunmaktadır.  Çalışma prensibi aklımızda tuttuğumuz 
sayının yer aldığı sayı kartların yanındaki anahtarı kaplı 
konuma getirirken sayının bulunmadığı kartlar açık ko-
numda tutuyoruz. Ledler bize hangi anahtarı açık hangi 
anahtarı kapalı konumda tuttuğumuzu anlamamızı sağ-
lamak içindir. Sonuç butonunu kapalı konuma getirdiği-
mizde aklımızda tuttuğumuz bilgisayar ekranına yazılı 
olarak yazdırılır.

Sistem başarılı bir şekilde çalıştı. Yapılan uygulama-
larda akılda tutulan sayılar ekrana doğru şekilde yazdı-
rıldı.



371

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NECDET ŞENGÜL

BİLSEM ÖĞRENCİLERİNİN 
MESLEKİ EĞİLİMLERİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ASİT Mİ BAZ MI OYUNU

Danışman Öğretmen
Bahtışen RAMOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe CereN ÇObaN

Hazırlayan Öğrenciler
bartuğhan uzuN  7. SıNıf

Bilim Sanat Merkezine devam eden öğrencilerin eği-
tim grupları ve cinsiyet açısından mesleki eğilimlerinin 
incelenmesi öğrencilerin eğitim gruplarına ve yaşlarına 
göre mesleki eğilimleri farklılaşmaktadır.

Destek eğitiminde kız ve erkek öğrenciler 10 farklı 
meslek grubundan meslek seçmişlerdir. Ancak seçtikleri 
meslekler ve yüzdeleri birbirinden farklıdır.

Byf grubunda ise kız öğrenciler 15 erkek öğrenciler 
10 farklı meslek grubundan meslek seçimleri ve seçim 
yüzdeleri farklılaşmıştır.

Öyg grubunda ise kız öğrenciler 14 erkek öğrenci-
ler 12 farklı alandan mesleki tercihte bulunmuş yüzdelik 
tercihleri farklılaşmıştır.

Proje grubunda ise meslek tercikleri daha belirgin ol-
masıyla birlikte mesleki alan ve yüzdeler farklılaşmıştır.

Bilim sanat öğrencilerini yaşları büyüdükçe mesleki 
tercihleri de belirginleşmiştir.

Asit baz ve indikatörleri içeren bir android uygula-
masıyla asit ve bazların indikatörlerdeki sebep oldukları 
renk değişimleri tehlikesiz incelenebilir ayrıca oyun oy-
nayarak daha iyi kavranabilir  mantığıyla hareket ettik.

Yaptığımız uygulama Android işletim sistemine sa-
hip telefon ve tabletlere yüklenebilmektedir.Uygulama-
mızda çeşitli asit ,baz ve indikatörler bulunmaktadır.İlk 
başta asit ya da baz, sonra da indikatör seçilir ve başla 
butonuna basılır.Oluşan değişim görsel bir şekilde gös-
terilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

BİLİNÇLİ OL, RİP AKINTILARINA KAPILMA

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

BİR YUDUM YEŞİLLİK

Danışman Öğretmen
Emine ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
Sena yaren ŞeNer  - 8. Sınıf
zeynep yılDız – 7. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
zeynep Gökçen ŞeNtürk  10.sınıf

Bu çalışmanın amacı insanların rip akıntılarıyla ilgili 
bilinç durumlarını belirlemektir. 

İnsanlar bir konuda yeterli ve doğru bilgiye sahip 
olursa o konuyla ilgili tehlikelerden de korunmuş olurlar. 

Bu amaç doğrultusunda şu soruların cevabı arandı: 
İnsanlar rip akıntılarının ne olduğunu biliyorlar mı?
İnsanlar rip akıntılarıyla karşılaşıldığında nasıl dav-

ranılması gerektiğini biliyorlar mı?
Bu çalışma var olduğu düşünülen bir durumu ortaya 

koymaya yönelik tarama modelinde nicel bir çalışmadır. 
Veri toplama aracı olarak mülakat kullanıldı. Konuyla il-
gili kaynaklar, haberler incelendi. Görüşme soruları rast-
gele seçilen 100 yetişkin ile 100 ortaokul öğrencisine 
soruldu. 

Çalışma sonucunda; Trabzon’da yaşayan insanların 
rip akıntılarıyla ilgili bilgi sahibi olmadıkları, bu akıntılar-
dan haberdar olanların da akıntılarla karşılaştıklarında 
nasıl davranılması gerektiğini bilmediği belirlendi.

Yeşil alanlar, insanların dinlenmesi ve çocukların oy-
naması için ayrılan alanlardır. Bu tür yerlerde parklar, 
bahçeler, dinlenme tesisi de yer alabilir. Yeşil alanlar 
kendiliğinden ve insan eliyle oluşan olmak üzere ikiye 
ayrılır.Ayrıca yeşil alanları pasif ve aktif olarak

sınıflandırmak da mümkündür. Pasif yeşil alan, ki-
şilerin kullanımına uygun olmayan alanlardır. Bunlar; 
mezarlık, askeri yeşil alanlıklar, trafik adaları, tarım-
sal yeşil alanlar, fidanlıklar, koruma altına alınan yeşil 
alanlar. Aktif yeşil alanlar ise kişilerin gereksinmelerini 
karşılayan, kent içinde buna uygun bitki örtüsüne sahip 
alanlardır. Bu yerler ise piknik alanları, spor ve oyun 
alanları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeler, korular 
ve toplumun faydalanması için yapılan tüm özel alan-
lardır. Yeşil alanlar insanların ruh ve beden sağlığına, 
kentin ekolojik  yapısına, hava temizliğine etkisi vardır.
Bu çalışmada mülakat ve anket tekniği kullanılmıştır.An-
ketler rastgele seçilen 47 kadın 34 erkek birey olmak 
üzere toplam 81 kişiye uygulanmıştır Ankete katılanlar-
dan çoğu Trabzon’da yeşil alanları yeterli bulmuyor ve 
insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu çalışmada Trabzon şehir merkezinde ki yeşil 
alanların insanların ihtiyaçlarını karşılama durumu araş-
tırılmıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

CEP TELEFONLU KONTROLLÜ ARABA

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

”BİR” ANAHTARLI ŞİFRELEME

Danışman Öğretmen
YASİN KURAK

Hazırlayan Öğrenciler
GüveN PekDemir 6. Sınıf
bartuĞHaN uzuN 7. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
furkaN yiĞit Çaltulu, kaĞaN mOraDOĞlu

Projenin amacı; Cep telefonu ile bir oyuncak araba-
yı uzaktan kumanda edebilmek. Arduino kart bluetooth 
modülü oyuncak araba yapımında kullanmak üzere logo 
parçalar iki adet dc motor kullanıldı. Logo parçalar ile 
oluşturulan oyuncak arabaya arduino kart, dc motorlar 
ve  bluetooth modülü kullanılarak oluşturulan sistem 
monte edildi. Cep telefonuna indirilen program ve ar-
duino karta yapılan yazılım sayesinde oyuncak araba 
uzaktan ileri – geri, sağa-sola hareket ettirildi.

Oyuncak araba 25 -30 metre mesafeden uzaktan 
cep telefonu sayesinde başarılı bir şekilde kumanda 
edilebildi.

Sezar ve vigenere şifrelemeleri incelenerek kendime 
ait farklı yeni bir şifreleme metodu geliştirmek amaçlan-
mıştır. Öncelikli olarak daha önce yapılmış şifreleme 
metotları incelenmiştir. Kendim belirlediğim şifreleme 
yönteminde, anahtar olarak kullanılmak üzere gönderi-
len ilk sözcükteki “A veya Z” ve ondan sonra gelen harfe 
göre bir şifre çözücü oluşturulur ve ardından gönderilen 
şifreli metin bu şifre çözücü yardımıyla deşifre edilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Kudret KURAK

BİLSEMLİ ÇOCUKLARIZ HEM YAZAR HEM 
ÇİZERİZ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ÇAY ATIĞI İLE ELMA KURDUNUN MÜCADELESİ

Danışman Öğretmen

Hazırlayan Öğrenciler
ayşe zeynep ÇubukÇu – 7. Sınıf
bahar HaCıSaliHOĞlu – 8. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ibrahim kaan uzuN-9              eren CevHer-9
muhammet fatih ertürk-9

Gördüklerimizi, duyduklarımızı, bildiklerimizi, öğren-
diklerimizi,tasarladıklarımızı yazıyla ve resimlerle etkili 
bir şekilde anlatarak  yazılı anlatım becerilerimizi geliş-
tirmek, yazmaya özendirmek.Duygu ve düşüncelerimizi, 
anılarımızı   defterlere kısa notlarla, resimler yaparak  
bunları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz.  Bu ortak yönü-
müz bizi bir araya getirdi.`Yazmak için söyleyecek sözü-
müzün olması yeterlidir. Tüm ihtiyacımız kalem, kâğıt, 
kelimeler ve hayaller.’dedik ve yazmaya koyulduk.

Yazma süreci boyunca yazmayı planlama, serbest 
yazma çalışması, gözlem yapma, araştırma, taslak oluş-
turma, içeriği gözden geçirme, imla-dilbilgisi yönünden 
gözden geçirme, öğretmenimizin ara kontrolleri, önerile-
ri ve paylaşma çalışmaları ile birinci aşama tamamlandı. 
Anlatılanları ifade eden resimler yapıldı, boyandı, metin 
ve resimlerkitap formatına uygun hale getirilip baskıya 
gönderildi.

Yazılıp resimlenen hikayeler kitap olarak basıldı. 
‘Bilsemli Küçük Yazarlar İmza Günleri‘düzenlendi.

Denemelerde kullanılan çay atıkları Trabzon Yomra 
ilçesindeki çay fabrikasından temin edilmiştir. Trabzon 
Demirtaş Köyünde ikamet eden velimizin bahçesinde 
bulunan elmaların kök bölgesine çayın atığını 5cm ka-
lınlığında karıştırarak gübreleme zamanı serdik. Düzenli 
olarak elma ağaçları sulanarak gözlem yapılmıştır. Çay 
fabrikalarında yaş çayın işlenmesi sırasında açığa çıkan 
çay atığı meyve ve orman fidanlarında organik gübre 
olarak değerlendirilerek, bu atıkların neden olduğu çev-
re kirliliğinin önüne geçilmesine neden olur.

Elma ağaçlarına uygulandığı takdirde, elma gövde 
kurduna belli bir oranda etki ettiği gözlenmiştir. 
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Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

ÇİÇEK SULAMA

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ TRAFİK: TRAFİK 
IŞIĞI PROJESİ

Danışman Öğretmen
Kerim Kürşat GÜNEY

Hazırlayan Öğrenciler
emre uzuNali 6. Sınıf
alptegin buğra karataŞ 6. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
aliberk Sandıkçı

Projenin amacı;  Topraktaki nemi algılayarak gerek-
tiğinde sulama yapabilecek bir düzenek geliştirmek. Ar-
duino kart, role anahtar, elektrikle çalışan su pompası 
kullanıldı. Role anahtar kullanılmasının sebebi su pom-
pası şehir şebekesine bağlı ve 20 volt olmasıdır. Saksı-
ya yerleştirilen nem sensörü sayesinde okunan değerler 
dikkate alınarak yapılan yazılım sayesinde role anahtar 
açık yada kapalı konuma getirilerek su pompası çalıştı-
rılıp durdurularak bitkinin gelişmesi için gerekli olan su-
lama otomatik olarak yapıldı.

Amaç: çocukların güvenli bir şekilde yolda karşıdan 
karşıya geçmeyi sağlayan bir proje yaptım

Malzemeler: motor,kablo,lambalar,kontrol ünitesi.
Süreç: Problemi tespit ettikten sonra, var olan örnek-

leri internetten araştırdık. Bu örnekler üzerinden kendi 
proje tasarımımızı hazırladık. Sonrasında tasarıya göre 
ürünü oluşturduk.
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Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

DERSHANEYE GİTMEKLE OKUL BAŞARISI 
ARASINDA ANLAMLI BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ MESLEĞİN ÖZELLİKLERİNİ 
BİLİYOR MUYUZ?

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
ayberk ayDOĞaN  8. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
Şüheda Sena CaNyılmaz 6. Sınıf

Akademik başarı, öğrencinin bulunduğu derslere 
göre belirlenmiş sonuçlara ulaşmada göstermiş olduğu 
ilerlemedir.  Bu ilerleme ek dersler, kurslar ve dersha-
neler yardımıyla hızlandırılabilir ve güçlendirilebilir. Bu 
çalışmanın amacı, dershaneye giden öğrencilerle git-
meyen öğrencilerin verimli ders çalışma alışkanlıklarını 
ve akademik başarılanı karşılaştırmaktır. Çalışma tara-
ma modelinde nicel bir çalışmadır. Veri toplama aracı 
olarak anket kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Trabzon ili 
ortaokul öğrencileri, örneklemi 50 öğrencidir. 

Çalışma sonucunda, dershaneye giden ve gitmeyen 
öğrenciler arasında belirgin bir not farkı bulunmadığı 
belirlendi.

Çalışmanın amacı, öğrencilerin ilerde yapmak iste-
dikleri mesleklerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olup 
olmadıklarını belirlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorunun cevabı arandı: 
Öğrenciler ilerde yapmak istedikleri mesleklerin 

özelliklerini biliyorlar mı? 

Bu çalışma tarama modelinde nicel bir çalışmadır. 
Çalışma sırasında, öğrencilerle mülakat yapılarak, öğ-
rencilere ilerde seçmeyi düşündükleri mesleğin ne oldu-
ğu, seçecekleri meslekle ilgili bilgi sahibi olup olmadıkla-
rı soruldu.  Çalışmanın evreni, Trabzon’daki ortaokul ve 
lise öğrencileri; örneklemi İmam Hatip Lisesi’ne devam 
eden 20 öğrenci, koleje devam eden 17 öğrenci,  orta-
okulu devam eden 29 öğrenci olmak üzere toplam 66 
öğrenciden oluşturuldu.

Çalışma sonucunda; öğrencilerin ilerde yapmak is-
tedikleri meslekleri tanımadığı tespit edildi. 
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Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

EĞLENCELİ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ENGEL YIKAN ROBOT

Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

Hazırlayan Öğrenciler
Hüma aybüke yetimOĞlu 7. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
DOĞukaN efe uzuN  7. SıNıf
ONur keNaN ayDOĞDu 7. SıNıf
miraÇ kOÇ 8. SıNıf

İnsanlara, özelikle geleceğin büyükleri olan çocuk-
lara, çöpleri geri dönüşüme   uygun olarak ayrıştırma 
ve geri dönüşüm kutularını doğru  bir biçimde kullanma 
alışkanlığı kazandırmak. Bu amaç doğrultusunda eğlen-
celi bir geri dönüşüm makinesi tasarlamak.

Geri dönüşüm ile ilgili proje ve tasarımlar incelendi. 
Arkadaşların konuyla ilgili görüşleri alındı. Daha sonra 
geri dönüşüm makinesi tasarlandı. 

Makinenin teknolojiye dayanan bir mekanizması ol-
masına ve çocukların ilgilerini çekebilecek özelliklerin 
bulunmasına önem verildi. 

Tasarlanan makine BİLSEM?deki öğrencilere anla-
tıldı, görüşleri sözlü olarak, alındı.

Makine öğrencilere tanıtıldı. Öğrenciler makinenin 
ilginç, eğlenceli ve kullanılır olduğunu belirttiler.  

Bu makine sayesinde çocuklar hem eğlenecek hem 
de geri dönüşüm alışkanlığını olağan bir davranış haline 
dönüştürmüş bireyler olabilecek.

Projenin Amacı: Terör örgütü tarafından yapılan 
bombalı saldırılarda askerimizin yara almadan uzaktan 
bluetooth kontrolü ile bombayı imha etmesini ve önüne 
çıkan engeli yıkabilecek bir robot tasarladık.

Özeti: Terör Örgütleri tarafından yapılan bombalı 
olayları zarar görmeden önlemek için bir proje yapmayı 
planladık. Bize verilen robot kit eşliğinde bir tasarım ya-
pıp yazılımını hazırladık ve robotumuzu çalıştırdık. Bu 
tasarım için makeblock robot kiti kullandık.

Elde Edilen Sonuç:  Yaptığımız Robot verilen komut-
lar ile buletooth kontrolü ile çalıştı. Robotumuzun önüne 
engel koyduk ve uzaktan kumanda ile robotun engeli 
yıkmasını sağladık.
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Danışman Öğretmen
Emine ACAR

GAFULLUĞA DÜŞTÜM DOKTOR

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

GEMİLERDE DENGELİ YÜK YÜKLEME

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

Hazırlayan Öğrenciler
Gökçe tONya 9. sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP kutaNOĞlu 6. Sınıf

Bu araştırmanın amacı hastaların hastalıklarını tarif-
te kullandıkları ilginç benzetmelerin tedavi sürecine olan 
etkisini araştırmaktır.

Hastaların anamnez sırasında verdikleri cevaplar 
hastalığın teşhis ve tedavisinde çok önemlidir.Kıvrak 
zekâlı ve eğlenceli Karadeniz insanının günlük hayatta 
kullandıkları espriler ve ilginç benzetmeleri hastalıklarını 
ifade etmede kullanıp kullanmadıkları merak edilmiştir. 
Bu çalışmada hastaların hastalıklarını tarif ederken il-
ginç benzetmeler kullanıp kullanmadıkları eğer kullanı-
yorlarsa bunun teşhis ve tedaviye olan etkisi araştırıl-
mıştır. Ayrıca hastaların yaşının, cinsiyetinin ve eğitim 
durumunun bu benzetmeleri kullanma sıklığıyla olan 
ilgisi araştırılmıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanıl-
mıştır.34 sağlık görevlisine 10 soruluk anket uygulanıp 
Sofa Statistics programında incelenmiştir. Araştırmanın 
sonucunda kadınların ve 50 yaş üstü hastaların daha 
çok ilginç benzetme kullandığı görülmüştür. Eğitim se-
viyesinin ilginç benzetme kullanma sıklığıyla ters oran-
tılı olduğu görülmüştür. Karadenizli olmayan doktorların 
başlangıçta bu benzetmeleri anlamakta zorlandıkları 
ama daha sonra alıştıkları, Karadenizli doktorların ise 
bu benzetmeleri anlamakta zorlanmadıkları hatta teşhis 
ve tedaviyi kolaylaştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Projenin amacı: Yük gemilerini dengeli bir şekilde 
yükleyip boşalmada yükleyiciye yardımcı olabilecek bir 
sistem geliştirmek. Bu proje için arduino kart, su seviye-
si sensörleri, ledler ve gemi maketi kullanıldı. Sensörler 
gemi maketinin ön ve arka tarafına yerleştirildi.Yapılan 
yazılım sayesinde gemiye yük konulup dengesi bozul-
duğunda yükün konulduğu kısma (ön yada arka)ait kır-
mızı led yanarken diğer kısma ait yeşil led yanmakta. 
Bu şekilde gemiler daha dengeli bir şekilde yüklenmeleri 
sağlanmakta.

Uygulamalarda su dalgalanmalarının az olduğu du-
rumlarda sistem gayet iyi çalışırken dalgalanmaların 
fazla olduğu durumda istenilen hassasiyet elde edile-
medi.
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Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

HEYELAN AFETE DÖNÜŞMESİN

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

İNSANSIZ HAVA ARACI

Danışman Öğretmen
SELCEN UZUN DURAN

Hazırlayan Öğrenciler
beyzanur kara 6. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
atamert Harut  11. SıNıf
ONur ŞaHiN  11.SıNıf
ümit DemirCi  10. SıNıf

Çalışmanın amacı, heyelanın doğal olaydan doğal 
afete dönüştüren nedenleri belirlemek ve bu nedenlerin 
en aza indirerek heyelanla barışık yerleşim yerlerinin 
hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ortaya koy-
maktır. Bu amaçla şu problemlere cevap arandı. Çalış-
ma tarama modelinde nitel bir çalışmadır.1. problemin 
cevabı için konuyla ilgili kaynaklar incelenmiş, heyelana 
tanıklık eden bir kişiyle görülmüştür. Ardından heyelana 
neden olan faktörlerin en aza indirgendiği, heyelan ol-
duğunda da ölümlerin olmadığı yerleşim yerleri oluştur-
mak için neler yapılabilirle ilgili kaynaklar incelenerek 2. 
probleme cevap verilmeye çalışıldı.

Heyelanın temel nedeni zeminin yapısıdır. Ancak 
heyelanın afete dönüşmesine neden olan faktörler in-
san kaynaklıdır. 

Heyelanı tamamen önlemek mümkün değildir ancak 
heyelanın neden olduğu maddi manevi olumsuzluklar 
en aza indirilebilir. Bu da insanların duyarlılığı ve yöneti-
cilerin konuyla ilgili fikirleri desteklemesiyle olabilir.

Dünyada ve ülkemizde hızla önem kazanan “İnsan-
sız Hava Araçları”nın, insan yaşamının her alanında kul-
lanımı hızla artmaktadır.

Bu konuyu çocukların ilgi alanına sokmak ve İHA 
lar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve takım 
ruhunu geliştirmek  bu projenin amacıdır. Öğrenciler 3 
gruba ayrıldı. Öğrencilere önce teorik dersler verildi.
(Fizik-matematik-programlama). Her grup kendi uçağı-
nı önce kağıt üzerinde çizdi ve hesaplamalarını yaptı. 
Daha sonra solid works programında çizim yapıldı. En 
son olarak takımlar uçaklarını yaptılar. İHA sı uzağa 
uçan ekip ödül olarak dron kazandı.
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Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

ILIMAN BEBEK ODASI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

KAHRAMAN OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP kutaNOĞlu 6. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
furkan yiğit Çaltulu 6. Sınıf

Projenin amacı; Özellikle küçük çocukların yaşadık-
ları odalar için ideal sıcaklık ortamını sağlayacak bir dü-
zenek geliştirmek. Arduino kart sıcaklık sensörü ve led-
ler kullanılarak düzenek geliştirildi. Yazılım sayesinde 
sıcaklık 20 santigrat derecenin altına düştüğünde  mavi  
led yanarken buzzer sesli  uyarıda bulunurken  sıcaklık 
25 santigrat derecenin üstüne çıktığında kırmızı led ya-
nıp buzzer sesli uyarıda bulunmaktadır.

Çalışmanın amacı, çocuklar kahraman olsalar ne 
gibi özelliklere sahip olmak ve bu özelliklerini hangi 
amaçlarla kullanmak istediklerini belirleyerek, çocukla-
rın kendileri dışındaki insanların ve diğer canlıların so-
runlarına karşı duyarlı olup olmadıklarını belirlemektir.

Bu amaç doğrultusunda şu soruların cevabı aran-
dı:  

- Çocuklar kahraman olsalar hangi özelliklere sahip 
olmak isterler?

- Çocuklar sahip oldukları özellikleri hangi amaçlarla 
kullanmak isterler? 

Çalışma tarama modelinde nitel bir çalışmadır. Ça-
lışma verileri mülakatla elde edilmiştir. Çalışmanın evre-
ni Trabzon ilindeki ortaokul çağındaki çocuklar, örnek-
lem 49 çocuktur. 

Çalışma sonucunda; 
Çocuklar; en çok uçmak, maddeleri kontrol etmek, 

görünmezlik, insanların zihnini okumak, dayanıklılık, 
ışınlanma, zamanda yolculuk yapma özelliklerine sahip 
olmak istediklerini belirttiler.

Çocuklar bu özelliklerini;  başkalarına yardım etmek, 
eğlenmek, istediğini yapmak için istediklerini belittiler.
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Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

KALDIRIM ÇIKAN ENGELLİ ARABASI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ETİL ALKOL KULLANARAK KOLONYA YAPMAK

Danışman Öğretmen
Selçuk İSLAMOĞLU

Hazırlayan Öğrenciler
ÇaĞaN OĞuzHaN CaNtürk 11. sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ibrahim kaan uzuN-9
muhammet fatih ertürk-9
eren CevHer-9

Bu araştırma, yürüme engelli insanların rampa ol-
mayan kaldırım basamaklarına çıkmakta zorlanmasına 
çözüm bulmak için yapılmıştır.

 Çalışmanın sonucuyla yürüme engelli insanların 
günlük yaşamdan sorunları azalmış olacak. Mevcut 
bulunan engelli arabalarına kaldırım çıkabilen farklı 
bir tekerlek tasarlamak bu çalışmanın amacıdır. Daha 
sonra projenin makete dökülebilmesi için uygun ölçüleri 
(teker genişliği 7cm, dişlerinin genişliği 5cm, dişlerinin 
uzunluğu 5cm, her diş arasındaki mesafe 6cm, teker 
çevresi 66cm) hesaplandı ve mukavva karton üzerine 
ölçülü olarak çizilip daha sonra kesildi. Slikon tabancası 
ile birleştirip tekerlek haline getirildi. Elde edilen teker-
lek kaldırım basamaklarına çıkar şekilde düzenlenip ve 
sağlam olmaları için ahşap malzemeler (19cm) yardı-
mıyla iskelet yapıldı.. Böylece dört tekerlek  ve bu teker-
leklerin dişli kısımları aynı tarafa bakacak şekilde araba 
oluşturuldu.

Tasarlanan engelli arabası tekerleği kaldırımdan çı-
kabiliyor. Bizim kurumumuza bu çalışma kapsamında 
eski bir engelli aracı temin edildi.  Onun üzerinde çalış-
malara devam etmekte. Kalın mukavvadan tasarladığı-
mız tekerlekleri alüminyum saçtan yapıp engelli aracına 
monte etmeyi planlamaktayız. Çalışmanın sonucuyla 
yürüme engelli insanların günlük yaşamdan sorunları 
azalmış olacak.

50 mililitre etilalkolü ölçüp cam fanusa dökelim. 10 
mililitre suyu da ilave ettikten sonra fanusu hafifçe çal-
kalayalım. 5 veya 10 mililitre limon esansını da karışıma 
ilave edince karışımın rengi hafifçe sarımsı olacaktır. 
Karışımımızı çalkalayalım ve kolonya için ayırdığımız 
kaba boşaltalım. Limon kolonyamız artık hazırdır

Kolonya yapımıyla insanları bilinen doğrular ve yan-
lışlar hakkında bilgilendirme yapmaktır.
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Danışman Öğretmen
Emine ACAR

KORUYUCU E- KODLARI VE SAĞLIĞIMIZA 
ETKİLERİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

KURU BOYA  KALEMLERİNDEKİ  TEHLİKE

Danışman Öğretmen
Emine ACAR

Hazırlayan Öğrenciler
Sevde DerviŞOĞlu 8.Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
melisa yılmaz 8.Sınıf

İnsanlar günümüzde çoğunlukla hazır gıdalarla bes-
lenmektedir. Hazır gıdaların sağlığımıza etkisi nasıldır? 
Hazır gıdaların tüketilmesi insan sağlığına zararlıdır. 
Hazır gıdaların içine kimyasal maddeler katılmaktadır. 
Hazır gıdalara katılan bu kimyasallara E kodu denir. E 
kodlarının çeşitleri vardır: tatlandırıcı, kıvam arttırıcı, 
renklendirici, koruyucu vb. Bu çalışmada öğrencilerin 
raf ömrünü uzatan koruyucu E kodları hakkındaki bilgi 
düzeyleri araştırıldı. Araştırmanın evreni Trabzon mer-
kezdeki ilk ve ortaokul öğrencileri, örneklem ise Trab-
zon Bilsem’deki öğrencilerdir. Veri toplama aracı olarak 
anket tekniği kullanıldı. Hazırladığımız anketteki 11 so-
runun 6’sı demografik, 5’i açık uçludur. 66 öğrenciye an-
ket uygulandı. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük 
çoğunluğun hazır gıdalarla beslendiği, yanlış beslenme 
alışkanlıklarının olduğu, ev hanımıyla sağlıkçı bir anne-
nin eve aldığı hazır gıdaları karşılaştırırsak arada belir-
gin bir fark olmadığını, koruyucu E kodlarının ne oldu-
ğunu bilmeyen öğrencilerin ebeveynlerine baktığımızda 
birçoğu üniversite mezunu olduğu ve koruyucu E kodları 
hakkında bilgi sahibi olmadığı , koruyucu E kodlarının 
sağlığa etkileri konusunda 35 öğrenci bilmediğini 20 öğ-
renci ise zararlı olduğunu belirlenmiştir.

Kuru boya kalemleri çocukların derste ve resim ya-
parken çok kullandıkları kalemlerdir. Çocukların kalem-
leri kullanırken ağızlarına soktukları, uçlarını ısırdıklarını 
fark ettim. Bilinmeyen markalar ve ucuz boya kalemle-
rinde kullanılan kimyasalların sağlığa zararlı, kanse-
rojen olabileceği haberleri basın yayında birçok kez 
haber olmuştu. Bu çalışmada ‘Kuru boyada kullanılan 
kimyasal boya maddelerinin fasulye ve mercimeğin boy 
gelişimine etkisi var mıdır?’ sorusuna cevap aranmıştır. 
Hipotezimde A markası kuru boyalar daha fazla tercih 
edildiğini için A markası kuru boyaların bekletildiği suyla 
sulanan tohumların daha uzun olacağını düşünmüştüm. 
Hipotezim doğru çıkmadı. Farklı boya kalemleri bekle-
tilmiş sularla sulanan fasulye ve mercimek tohumları-
nı boy uzunluklarında belirgin bir fark gözlemlenmedi. 
Mercimek tohumlarının boyu fasulye tohumlarına göre 
daha kısa kalmıştır. Boyalı suların tohumların boy uzun-
luğunu farklı etkilediği söylenebilir. Ancak çeşme suyuy-
la sulanan kontrol grubu fasulye ve mercimek tohumla-
rının boy uzunluklarında belirgin bir fark olduğu görüldü. 
Araştırmamız sonucunda boya kalemlerinde kullanılan 
kimyasalların tohumların boy gelişimlerini olumsuz etki-
lediği, ağzımıza sokup ısırdığımızda da bize zarar vere-
bileceği söylenebilir. Kimyasalların zararlı olabileceğini 
hiç unutmamamız gerekir.
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Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

LABİRENT ÇÖZEN ROBOT

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

MERKEZİ PEDAL ÜÇGEN

Danışman Öğretmen
YASİN KURAK

Hazırlayan Öğrenciler
alPHaN bartu altuNtaŞ 
zeyNeP kutaNOĞlu         Derya zeyNeP ÇeP

Hazırlayan Öğrenciler
mertCaN Özke

Bu projede amacımız ultrasonik ses sensörü ile en-
gelleri algılayan ve engelle karşılaştığında yeni bir yol 
belirleyerek labirent girişinden ve çıkışına kadar en kısa 
sürede ilerleyen robot yapmak.Bu robot için Makeblok 
seti kullanılmış ve tamamen kendi tasarımımız oluştu-
rulmuştur.Robotumuz 3 sensörlü olarak tasarlanmıştır. 
Geliştirilen algoritma ile robotumuz labirenti çözmeyi 
başarmıştır.

Projemin amacı üçgen içine çizilen pedal üçgeni 
çizme koşulu olan başlangıç noktasının üçgenin ağır-
lık merkezi olması durumunda, dıştaki üçgen ile pedal 
üçgenin arasındaki ilişkileri incelemek ve bunun farklı 
üçgen çeşitleri için de araştırılmasıdır.Bir üçgenin için-
de oluşturulan pedal üçgenin başlangıç noktasının üç-
genin ağırlık merkezi olarak belirlendikten sonra içine 
çizilen üçgeni merkezi pedal üçgen olarak adlandırdık. 
Tümdengelim tekniği ile Dinamik Geometri Yazılımı olan 
Cabri Geometri programında bir üçgenin içinde oluş-
turduğumuz merkezi pedal üçgen ile dışındaki üçgen 
arasında ilişki olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. 
Pedal üçgen oluşturulurken üçgen içinde seçilen nok-
ta, üçgenin ağırlık merkezi olduğunda üçgen ile pedal 
üçgenin iç açıları arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
Üçgenin dik üçgen olması durumunda, pedal üçgen ile 
dik üçgenin kenar uzunlukları arasında bir paralellik ve 
oran olduğu saptanmıştır. Yine ABC dik üçgenini içine 
çizilen EDF merkezi pedal üçgeninde EDC ve EFA üç-
genlerinin alanlarının toplamı EDF merkezi pedal üçge-
ninin 3 katı, BDF üçgeninin alanının 6 katı olur.
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Danışman Öğretmen
MÜMİN M. KALKAN

NASREDDİN HOCA FIKRALARINDA 
DEĞERLER EĞİTİMİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

NÜKLEER ENERJİ VE NÜKLEER SANTRALLER 
HAKKINDA FİKRİMİZ NEDİR?

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
eSma betül GüÇlüGil- 7. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
Gökdeniz ÇavuŞOĞlu 9. Sınıf

Çalışmanın amacı, Nasreddin Hoca`nın fıkraların-
da verilmek istenen değerlerin belirlenmesidir.Tarama 
modelinde nitel bir çalışma yapıldı. Rastgele seçilen 20 
tane fıkra incelenerek anafikirleri çıkarıldı. Anafikirlerin 
hangi değerlerle örtüştüğü belirlenerek çalışma sonuç-
lundı.Yapılan çalışmalarda Nasreddin Hoca’nın fıkrala-
rından hareketle öğrettiği değerler, Sabır, çalışkanlık, 
kanaatkarlık, alçakgönüllülük, sevgi, saygı, sorumluluk, 
adalet, yardımseverlik, güven, özgüven, hoşgörü, em-
pati şeklinde saptandı.

Çalışmanın amacı, insanların nükleer enerji ve ülke-
mizde nükleer santral kurulmasıyla ilgili bilinç durumları 
hakkında bilgi edinmektir.

Bu amaç doğrultusunda şu soruların cevabı arandı: 
- İnsanların nükleer enerji ile ilgili bilgileri doğru 

mudur?
- İnsanların ülkemizde nükleer santral kurulma-

sıyla ilgili tercihleri nedir?
Bu çalışma tarama modelindedir. Nitel bir çalışma-

dır. Veri toplama aracı olarak anket kullanıldı. Çalışma-
nın evreni Trabzon’daki yetişkin insanlar olup örneklemi 
rastgele seçilmiş 50 yetişkindir. 

Çalışma sonucunda; insanların nükleer enerji ile il-
gili bilgilerinin doğru olmadığı belirlendi. İnsanların ya-
rısından fazlası ülkemizde nükleer santral kurulmasını 
istemektedir. İnsanların nükleer santrallerle ilgili bilinç 
durumlarıyla, tercihleri arasında anlamlı bir ilişki olma-
dığı belirlendi. 
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Danışman Öğretmen
YASİN KURAK

ORANLARIN SİHRİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ORGANİK TARIM ALGIMIZ

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
elif raNa uSta, yareN DurGuN

Hazırlayan Öğrenciler
yiğit arda aDıGüzel 8. Sınıf

Tellerde belli notaları çıkarmak için bazı sabit oran-
ların bulunmasının literatürde var olduğunu gördük, yani 
müziğin alfabesi sayılan notalar ile oranlar arasında bir 
ilişki vardır. Bu oranlardan yola çıkarak projenin amaç-
larını şu şekilde sıralayabiliriz:

   a) Tellerde geçerli olan oranların üflemeli bir çalgı-
da geçerli olup olmadığını test etmek.

   b) Kendi aralarında belli bir oranda farklı uzunlukta 
kesilen bambu tüplerinden notaları bulup bir tam gam 
(do-do) çıkaran bir pan flüt yapmak.

   c) Pan flüt yapımında kullanılan bambu tüplerinin 
uzunlukları arasında bir ilişki olup olmadığını, varsa bu 
ilişkinin nasıl olduğunu tespit etmek.

   Bambu bir boğumu kapalı diğer boğumu açık ola-
cak şekilde rastgele kesilmiştir. Kesilen bambunun piya-
no yardımı ile çıkardığı ses bulunmuştur. İlk notayı bul-
duktan sonra devamında gelen notalar, ilk notayı veren 
bambunun uzunluğu baz alınarak bambu tüpleri azar 
azar kesilerek bulunmuştur. Bulunan verilerin ışığında 
teldeki oranlar kullanılarak belli notaları veren üflemeli 
bir çalgının yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kelime anlamı olarak organik; kimyevi gübre, hor-
mon vb. kullanılmaksızın, doğal yolla üretilen anlamına 
gelir.

Organik ürün, yapımında hiçbir kimyasal maddenin 
kullanılmamasıdır. Bu organik ürüne genetiği değiştiril-
memiş ürün de diyebiliriz. Ayrıca eğer bir organik mad-
denin yapımında bir kimyasal ilaç kullanılırsa bu ürün 
organik ürün olmaktan çıkar ve genetiği değiştirilmiş 
ürün adını alır. 

Bu çalışmanın amacı, Trabzon’daki tüketicilerin or-
ganik ürün algısı ve organik ürün kullanma alışkanlıkla-
rının belirlenmesidir.

Bu çalışmada bilgi toplama aracı olarak anket kul-
lanıldı

Tüketicilerin organik ürün hakkındaki bilgilerinin yan-
lış olduğu tespit edildi.

Tüketicilerin organik tarım ile doğal tarımın arasında 
fark olmadığı görüşündedir. 

Tüketicilerin bir besinin organik olup olmadığını bazı 
yanlış yollar ile buldukları belirlendi.
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Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ENDİŞE 
DURUMLARI NASILDIR?

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

OSMANLI DEVLETİ’NDE HOŞGÖRÜ

Danışman Öğretmen
MÜMİN M. KALKAN

Hazırlayan Öğrenciler
esma betül GüÇlüGil 7. Sınıf Hazırlayan Öğrenciler

berke yaĞız türe- 6. SıNıf

Çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin endişe 
durumlarını farklı değişkenlere göre belirlemektir.

Çalışmada, 
Öğrencilerin endişe durumu ile cinsiyeti arasında bir 

ilişki var mıdır?
Öğrencilerin sınıf seviyesiyle endişe durumu arasın-

da bir ilişki var mıdır?
Öğrencilerin endişe durumu ile anne - babalarının 

eğitim durumu arasında bir ilişki var mıdır?  sorularına 
cevap aranmaya çalışılmıştır. 

Çalışma, nicel bir çalışmadır, veri toplama aracı 
olarak anket kullanıldı. Anket sonuçları Sofa Statistics 
programı kullanılarak analiz edildi.

Sonuçlar;
Kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha fazla endi-

şeli durumlardan etkilenmektedir.
Sınıf seviyesi düşük olan öğrenciler endişeli durum-

lardan en fazla etkilenmektedir.
Babalarının eğitim durumu lisans olan öğrenciler en-

dişeli durumlardan en fazla etkilenmektedir.
Annelerinin eğitim durumu lise olan öğrenciler endi-

şeli durumlardan en fazla etkilenmektedir. 
 

Çalışmanın amacı, Osmanlı Devleti’nin en geniş sı-
nırlarına ulaştığı zamanda, hakimiyeti altında yaşayan 
şu anki ülkeler, bu ülkelerin birbirlerinden tamamen fark-
lı dilleri ve dinlerinden oluştuğunu tarama yöntemiyle 
ortaya çıkarmak. Osmanlı Devleti’nin yüzyıllar boyuncu 
hoşgörülü yönetimi sayesinde bu milletlerin benliklerini 
korumaları. 7. ve 8. Sınıflarda okuyan 100 öğrenciye 
uyguladığım anketlerle Osmanlı hoşgörüsüyle ilgili dü-
şüncelerini ortaya koydum. Sonuç olarak şuan var olan 
56 devlet Osmanlı hakimiyetinde yaşamıştı ve sadece 
29 tanesi müslümandır. Milletlerin benliklerini ve dinle-
rini devam ettirdikleri görüldü. Anket sonucu 70 olumlu, 
14 olumsuz, 16 bilmiyor cevabı verdi. Anketörlerin  ço-
ğunluğu Osmanlı Devleti’nin Türk ve Müslüman olma-
yanların, hayatlarına, din ve inanışlarına, dillerine, kül-
türlerine, ekonomilerine karışmadığını; yani hakimiyeti 
altındaki halklara hoşgörülü davrandığını düşünüyorlar.
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Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

ÖĞRENCİLERİN OKUL ALGISI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ÖĞRETMENLİK

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
CereN betül Çakmak – yaren SaĞuer
7. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ayşe Çağla CaN 8. Sınıf

Çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okulla ilgi-
li algılarının metaforla belirlemektir.

Bu amaç doğrultusunda şu soruların cevabı arandı:
Ortaokul öğrencilerinin okulla ilgili algıları nasıldır?
Ortaokul öğrencilerinin okul algıları devam ettikleri 

okula göre farklılık gösterir mi?
Bu çalışma tarama modelinde, nicel bir çalışmadır. 

Çalışmanın evreni Trabzon’daki ortaokul öğrencileridir.  
Örneklem grubu 172 öğrenciden oluşturuldu. 

Çalışma sonucunda;  Öğrencilerin okul algısı genel-
likle olumludur. Okul algılarının en fazla olumlu olduğu 
öğrenciler İmam Hatip ortaokuluna devam eden öğren-
cilerdir. İkinci sırada özel okula devam eden öğrenciler 
yer almaktadır. Klasik ortaokula devam eden öğrencile-
rin yarısı olumlu ifadeler kullanarak en son sırada yer 
aldılar.

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleklerini 
seçerken nelere dikkat ettiklerini ve meslekleriyle ilgili 
şikâyetlerinin neler olduğunu belirlemektir. 

Bazı öğretmenlerin derslere girerken, ders esnasın-
da ve ders aralarında somurtkan bir yüze sahip olmaları 
bana bu çalışmayı yapma gereksinimini uyandırdı.

Tarama modelinde bir çalışma yapıldı. Farklı branş-
larda 20 öğretmenle görüşüldü.

Çalışma sonucunda, öğretmenlerin mesleklerinden 
memnun oldukları, bazı öğrenci davranışları ile sistem-
deki bazı aksaklıklardan şikayetçi oldukları belirlendi.
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Danışman Öğretmen
Öznur AYDIN

KARADENİZ ALABALIĞINDA (SALMO TRUTTA 
LABRAX) PROPOLİSLİ YEMİN BÜYÜME VE YAŞAM 

ORANINA ETKİSİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

PARÇACIK BAHÇESİ

Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

Hazırlayan Öğrenciler
efecan ilyas GüNey

Hazırlayan Öğrenciler
ÇaĞaN OĞuzHaN CaNtürk 11. sınıf

Alabalık yetiştiriciliğinde balıkların kilo alımı ve ya-
şam oranı balıkçılar açısından çok önemlidir. Bunun için 
kullanın antibiyotikler ise insan sağlığı için olumsuz so-
nuçlar doğurmaktadır. Projede, bu sorunları çözmek için 
doğal bir ekstract olan propolisin Karadeniz Alabalığının 
büyüme özellikleri ve yaşam oranına olumlu yönde etki-
si olup olmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.

       Deneysel olarak uygulanan proje çalışması, 
yavru balıklarla 12 deneme kovasında üç tekerrürlü 
gerçekleştirildi. Sıvı propolis, yemlere % 0,5 %1 ve %2 
oranlarında saf su ile püskürtülerek karıştırıldı. Kontrol 
grubu balıkları ise ticari pelet yem ile beslendi.  Dene-
menin 60. gününde kovalardaki balıklar sayılarak ve  
tartılarak ölüm oranı ve ağırlık artışı açısından bulgular 
kaydedildi.

     Proje çalışması sonucunda, propolisli yem uy-
gulanmayan kontrol grubunda, ölen balık sayısı diğer 
gruplara göre daha fazla olduğu tespit edildi.  Propolisli 
yemler balık ölümlerini azaltmada etkili olmuştur. 

      Deney sonu balık ağırlığı artışının en fazla, kont-
rol grubunda olduğu, propolis miktarı arttıkça ağırlıkta 
bir artış olduğu, ancak kontrol grubu kadar olmadığı tes-
pit edildi.

Çalışmanın  amacı, öğrencilerin parçacık fiziği (atom 
altı parçacıklar) alanındaki algılama sorunlarına ortadan 
kaldırmak, onları derse daha aktif, yaratıcı bir hale getir-
mektir.  Çalışmada, öğrencilere bu dalı oluşturan en te-
mel ögelerin (kuarklar) daha ilgi çekici bir şekle getirilip, 
sunulması amaçlanmıştır.

 Öğrencilerin konuya daha ilgili olması için temel 
parçacıklar (kuarklar, leptonlar, bozonlar ) konuşturul-
muştur.

30 kişilik bir öğrenci grubuna elimizde modeller ol-
madan parçacık fiziği anlatılmış 2. gruba modeller ile 
ders anlatılmıştır. Yapılan son test uygulamasında 2. 
grubun dersi daha iyi kavradığı görülmüştür.
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Danışman Öğretmen
Emine ACAR

PASTAMI KENDİM BOYADIM

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI

Danışman Öğretmen
FATMA ATASU

Hazırlayan Öğrenciler
Şimal yağmur taNkutay 9.Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ayŞe CaN ÇaĞla 8.SıNıf

Çağımızda yaşam koşulları nedeniyle hazır gıdalar 
kullanılmaktadır. Hazır gıdaların tüketilmesi insan sağlı-
ğında riskler oluşturabilmektedir. Hazır gıdaların içine E 
kodu denilen kimyasal maddeler katılmaktadır. E kodla-
rının tatlandırıcı, kıvam arttırıcı, renklendirici, koruyucu 
vb.çeşitleri vardır. Evlerimizde ve hazır gıdalarda kulla-
nılan renklendiriciler araştırıldı. Gıda hammaddesindeki 
doğal veya mevsimsel değişiklikleri tüketici beklentilerini 
karşılamak için işleme ve depolamanın etkilerini telafi 
etmek, teknolojik olarak üründe standart renk oluştur-
mak , başka bir renk veya değişik renk tonları kullana-
rak , yeni ve çeşitli ürünler oluşturmak , süsleyici özellik 
kazandırmak , lezzet değerini arttırmak için gıda boya-
sı kullanılır.Bu çalışmada gıda boyalarını sağlığa olan 
olumsuz etkileri ve alternatif doğal (katkısız) gıda bo-
yası yapımı araştırıldı.Amacımız, yediğimiz gıdalardaki 
o cazibeli renklere aldanmayıp sağlığımız için kimyasal 
boyaları hayatımızdan çıkarıp meyvelerden doğal renk-
lendirici üretebiliriz.Doğal meyvelerden üretilen gıda 
boyaları, kimyasal gıda boyalarına göre katkısız oldu-
ğu için zararsızdır.Yabanmersini,çilek, kızılcıktan yapı-
lan boyalar uzun süre bozulmadan saklandı.Sağlıklı ve 
maliyeti daha ucuz gıda boyalarını mevsim meyveleriyle 
yapıp kullanabiliriz.

Bu çalışmanın amacı 8. Sınıf öğrencilerinin sınav 
kaygıları olup olmadığını belirleyip sınav kaygısına 
neler sebep olduğunu öğrenmek ve öğrencileri bu ko-
nuda uyarıp endişelenmemeleri gerektiğini göstererek 
öğrencileri ve çevrelerindeki insanları bilinçlendirmek. 
Genelde 8. Sınıf öğrencileri şu anda liseye geçiş konu-
sunda çok stresli ve heyecanlı oluyorlar. Çünkü iyi bir 
lise iyi bir üniversitenin, iyi bir üniversite iyi bir mesleğin, 
iyi bir meslek ise iyi bir hayatın kapılarını açar. Bir soru 
binlerce kişinin önüne geçmelerini sağlıyor ve durumda 
da devreye sınava karşı kaygıları giriyor. İşte bu yüzden 
sınav kaygısının nedenlerini bulmaya çalıştım.

Yapılan çalışmaya ve tablolara göre Trabzon Beşirli 
İMKB ortaokulundaki 8.sınıf öğrencilerinin büyük bir bö-
lümünde sınav kaygısı olduğu belirlenmiştir. Sınav kay-
gısının nedenlerine gelecek olursak öğrencilerin sınav 
kaygılarının en büyük nedeni olarak çalışma yetersizliği 
ve yapamama korkusu, daha sonra endişe ve aile bas-
kısı, daha sonra da geri kalan nedenler yer almaktadır.
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Danışman Öğretmen
FATMA ATASU

8. SINIFLARIN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ÜÇGENİN KARELERİ

Danışman Öğretmen
FATMA ATASU

Hazırlayan Öğrenciler
yavuz ay 8.SıNıf Hazırlayan Öğrenciler

aSım emre CerraH 11.SıNıf

Bu çalışmayı yapmamın nedeni etrafımdaki 8. Sınıf 
öğrencilerinin TEOG sınavı konusunda stresli olmaları 
ve bunun yüzünden sürekli ders çalıştıklarını görmem-
di. Anne, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel bek-
lentisi, onların “Derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları” 
yönündedir. Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, 
“yeterince çalışmamak” olarak görülmekte ve çocuklar-
dan sürekli daha çok çalışması istenmektedir. Çok ders 
çalışmak maalesef ülkemizde başarılı olmanın tek yolu 
olarak görülmektedir.

      Ben de bu çalışmamda “TEOG” stresi altındaki 
8. Sınıf öğrencilerinin nasıl ders çalıştığını araştırarak 
eksiklikleri belirlemek istedim. Bu çalışmamda anket 
yöntemini kullandım. Verileri sofa statistics programında 
analiz ettim. Anket uyguladığım öğrencilerden genelde 
olumlu cevaplar aldım. Cinsiyetler arasında ise fazla 
farklılıklar yoktu.

         Yaptığım anket sonucunda öğrencilerin genelde 
sözel derslerden korktuğunu, ders çalışma stratejilerinin 
iyi olduğunu, kendilerine yeterince vakit ayırdıklarını ve 
velilerinin fazla baskı yapmadığını fark ettim. Fakat sa-
dece belirli öğrencilere anket uygulayabildiğimden yine 
de öğrencilere nasıl verimli ders çalışılacağının rehber-
lik saatlerinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Projedeki amacım üçgenin kenarları üzerine kurulan 
karelerin oluşturduğu geometrik şekillerin alanları ara-
sındaki ilişkileri incelemek.

      Üçgenlerin üzerine kurulan karelerin oluşturduğu 
yeni üçgenlerin alanlarının eşitliğiyle ilgili yeni bağıntıla-
ra ulaştım. Üzerinde farklı çalışmalar yapılmaya bir açık 
geometrik şekil olduğundan bende bu çalışmanın deva-
mını getirerek yeni ilişkiler buldum.

      Önermemle ilgili çizimleri ve hesaplamaları Dina-
mik Geometri Programı olan Cabri programında yaptık. 
Araştırmalarımızın sonunda var olan teoremlere ek ola-
rak yeni bağıntılar ortaya koyduk.
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Danışman Öğretmen
FATMA ATASU

ÖĞRENCİLERİN LİSESEÇİMİNİ ETKİLEYEN 
ETMENLER

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

RİP AKINTISINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

Hazırlayan Öğrenciler
NiSaNur tOPal 8.SıNıf Hazırlayan Öğrenciler

elif yerekaPaN 10. sınıf

Projenin amacı, öğrenciler için önemli bir dönem 
olan ilköğretimden ortaöğretime geçişte lise seçimi ya-
parken nelerden çok etkilendiklerini öğrenmekti.  İlköğ-
retim 8. Sınıfa geçen öğrencilerde, ortaöğretime geçiş 
nedeniyle lise seçimi için belirli düşünceler baş gösterir. 
Gerek öğrenciler, gerekse veliler için bir parça sancılı 
geçen bu dönem; basit görünse de iyi bir lisenin iyi bir 
üniversiteye, iyi bir üniversitenin de iyi bir meslek için 
önemli olduğu zincirlemesi göze alındığında bu zincir-
lemenin başında lise seçimi yer aldığı görülür. Bu ne-
denle yaşamımızın akademik kısmı açısından lise se-
çimi önemli bir noktadır.  Bunun için 8. Sınıf ve 9. Sınıf 
öğrencilerine cinsiyette ele alınarak 19 soruluk bir anket 
hazırladık. Çalışma sonucunda birçok farklı bulguya 
ulaştık. Örneğin 8. Sınıfa giden kızlar erkeklere oranla 
okul ve ev arasındaki mesafeye daha çok dikkat eder-
ken 9. sınıfa gitmekte olup liseye yerleşen erkekleri kız-
lara oranla okul ve ev arasındaki mesafenin daha çok 
etkilediği sonucuna ulaştık.

Çalışmamızda, bu güçlü rip akıntılarını kullanarak 
elektrik enerjisi eldesi hedeflenmiştir.

Rip akıntısı mantığı ile enerji elde edecek, gelgit tür-
bini deniz altında akıntının önüne yerleştirilerek enerji 
üretebileceği düşünülmüştür. Çünkü gelgit akıntıları rüz-
garın fazla olduğu yerlerde olmaktadır.

Bu sistem hemen yanında yerleştirilecek olan jene-
ratör sistemi ile doğrudan bağlantılı olacaktır. Burada 
elde edilen dönme hareketinden elektrik üretilecektir.

Günümüzde temiz ve tükenmeyen enerji kaynakla-
rı arayışı halen devam etmektedir. Dalga enerjisi gün 
geçtikçe üzerine araştırma yapılan bir konu haline gel-
mektedir. Bu çalışmada deniz dalgalarından enerji elde 
etme yöntemleri ve rip akıntısı konuları incelenmiştir.
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Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

ROBOT KOL

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

ŞİFRELİ KAPI KİLİDİ

Danışman Öğretmen
YASİN KURAK

Hazırlayan Öğrenciler
mert lüleCi    8.SıNıf
muHammet ali kOrkmaz  8.SıNıf
ayberk ayDOĞaN  8.SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
yareN SaĞuer ayŞe rüveyDa ayDıN
Hüma aybüke yetim

Robot kollar, özellikle endüstriyel tesislerin vazgeçil-
mez elemanlarından biridir. Bu kadar çok kullanılması-
nın ve bu denli yaygın olmasının nedeni robot kolların 
çok esnek hareket kabiliyetlerine sahip olması ve aynı 
tasarıma sahip robot kolların farklı iş tanımlarında da 
rahatlıkla kullanılabilmesi etken olmuştur.

AMAÇ: Robot kolların mantığını anlamak bize temel 
robotik uygulamalarımızda kullanmak adına çok esnek 
tasarımlar yapmamızı sağlayabilecektir.

Tankımızın üzerinde bulunan robotumuz tek eksenli 
bir robot koldur.

Robot kolumuzun ucunda cisimleri kavrayabilmek 
için koyulmuş bir kıskaç mekanizması vardır. Bu sayede 
oluşturacağımız robotumuz ile cisimleri belirli konumlar 
arasında taşıyabileceğimiz çeşitli projeler yapabiliriz.

Ayrıca robotumuzun üzerine bağlayabileceğimiz çe-
şitli sensörler ile bu cisimlerin özelliklerini tanımlayabilir 
ve robot kolumuzu ona göre kontrol edebiliriz.

Robot kolumuz Makeblock seti kullanılarak yapılmış-
tır. Oluşturulan robot kol bluetooth sistemi ile telefondan 
kontrol edilmiş, ileri geri sağa sola giderek kıskacı ile 
istenilen cisimleri istenilen yere taşımıştır.

Bu çalışmada herhangi bir araç kullanmaksızın şifre-
li kapı kilidi mekanizması yapabilmeyi amaçladık. Önce-
likle arduino uno kart ve onu destekleyen yazılımın nasıl 
çalıştığını öğrendik. Uygun araç gereçleri temin ederek 
şifreli kapı kilidi mekanizmasını oluşturduk. Daha sonra 
mekanizmayı çalıştıracak olan arduino kartın yazılımı-
nın kodlamasını yaptık. Yazılımı karta yükledikten sonra 
mekanizmayı başarılı bir şekilde çalıştırdık
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Danışman Öğretmen
Kerim Kürşat GÜNEY

TASARRUF İÇİN ZAMANLAMALI ELEKTRİK 
KULLANIMI: KURUTMA MAKİNESİ PROJESİ

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

TASARRUFLU SERİNLEME

Danışman Öğretmen
Selcen UZUN DURAN

Hazırlayan Öğrenciler
Cemil emre bıyık

Hazırlayan Öğrenciler
muHammet talHa HatiPOĞlu  8. SıNıf
DOĞukaN efe uzuN 7.SıNıf
Derya zeyNeP ÇeP 

Amaç Elektrik tasarrufu sağlayarak insanların elleri-
ni kurutan bir makine yaptık. 

Kullanılan malzemeler: motor,pervane,kontrol ünite-
si,fotoselli lamba, ışık alıcı,kablolar

Süreç: Problemi tespit ettikten sonra, var olan örnek-
leri internetten araştırdık. Bu örnekler üzerinden kendi 
proje tasarımımızı hazırladık. Sonrasında tasarıya göre 
ürünü oluşturduk.

Fanlarda gereksiz çalışmayı önlemek ve enerji ta-
sarrufu sağlamak için böyle bir proje düşündük ve son-
rada yaptık. Projemizde makeblock seti kullanılmıştır. 
Boşa Çalışan Fanları sensörlü bir şekilde yapıp işimiz 
olunca elimizle çalıştırıp sonra ise gereksiz çalışmama-
sı için sensör algılamayınca kendi başına kapancağını 
tasarladık ve bize verilen robot kiti eşliğinde uygun par-
çaları birleştirerek bu fanı yaptık.

Robot fan verilen komutlar eşliğinde istenilen enerji 
tasarrufunu sağlıyor. Önüne birisi geldiğinde çalışıyor. 
Önünde kimse yoksa duruyor. 2 metreye kadar mesafe 
algılayabiliyor. Bu projeyi yapmakla mekanik ve yazılım 
bilgilerimizi uygulayabildiğimiz bir çalışma yürütmüş ol-
duk.
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Danışman Öğretmen
SELCEN UZUN DURAN

TAVUS KUŞU ROBOT

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

TELEVİZYONUN EVRENSEL DEĞERLER ÜZERİN-
DEKİ ETKİSİ

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet GÖkGÖz  6.SıNıf
meHmet emir baŞ  6. SıNıf
firDevS akSu  6. SıNıf

Hazırlayan Öğrenciler
buğra DurmuŞ 8. Sınıf

AMAÇ: Robot sisteminde hareket programları yaza-
bilmek ve müdahale etmek

Robot sinyalleri konusunda temel seviye bilgiyi edin-
mek

Temel robot arızaları konusunda bilgi sahibi olmak
Bu kapsamda Makeblock seti kullanılarak robotik 

eğitimine yeni başlayan öğrencilerin bir robot tasarlayıp 
çalıştırmışlardır.Tasarlanan robotumuz ultrasonic sen-
sör yardımı ile bir kişi(veya engel) önüne geldiğinde kuy-
ruklarını açıp engel kalkınca kuyruklarını kapatmaktadır. 
Robotumuzun yazılımı orion kart üzerinden yapılmıştır.

Çalışmanın amacı öğrencilerin televizyon seyretme 
alışkanlıklarıyla evrensel değerlerle ilgili tutumlarını kar-
şılaştırılarak televizyonun evrensel değerlere olumsuz 
etki edip etmediğiyle ilgili bilgi edinebilmektir.

Çalışma tarama modelinde, nicel bir çalışmadır. 
Veri toplamak için iki anket kullanıldı. Çalışmanın evreni 
Trabzon’daki öğrenciler, örneklemi 32 lise, 33 ortaokul, 
29 ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 94 öğrencidir.

Öğrenciler büyüdükçe televizyon seyretme saatle-
rinde ve sürekli seyredilen dizi sayısında artış olmak-
tadır. 

Seyrettikleri programlardan en çok etkilenerek bu 
etkileri günlük hayatlarına en çok yansıtanlar ortaokul 
öğrencileridir. 

Evrensel değerlere ilişkin alınan puanlar göz önüne 
alındığında liseli öğrencilerin evrensel değerlere dair 
tutumlarının diğer öğrencilerden daha zayıf olduğu gö-
rülmektedir.

Televizyon seyretme alışkanlıkları ile evrensel de-
ğerlere ilişkin tutumlar arasında anlamlı bir ilişki bulun-
mamaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Öznur AYDIN

TOP FIRLATICI

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

TRABZON ESNAFI E-TİCARETİ 
KULLANIYOR MU?

Danışman Öğretmen
Fatmagül OKUTAN AYDOĞDU

Hazırlayan Öğrenciler
meHDi arafat
OSmaN beDirHaN Hakyemez
yaĞız berke türe

Hazırlayan Öğrenciler
Naci maCit 8. Sınıf

Bu projenin amacı istenilen noktaya istenilen hız ve 
yüksekliklerde top atabilecek bir makine tasarlamaktır. 

Bu amaçla makeblock robot set kullanılmıştır. Orion 
kart kullanılarak makinemiz programlanmıştır.

Makine bluetooth kontrolu ile çalıştırılmıştır.  Uygu-
lama yazılımı donanımla birlikte geliştirilmiştir. Fırlatma 
hızını ve menzili ayarlamak için DC motorların hızları 
ayarlanmıştır.

Bu makine tenis topu fırlatma, fizikte eğik atıi konu-
sunu anlatma gibi birçok alanda kullanılabilir.

Çalışmanın amacı, Trabzon’da esnafların E-Ticaret’i 
kullanma alışkanlıklarıyla ilgili durum tespiti yapmaktır.  

Bu amaç doğrultusunda şu soruların cevabı aran-
dı:  

1) Trabzon’daki esnaflar E-Ticaret’i kullanıyor mu?
2) E-Ticaret’i kullanmayla aylık kazanç arasında an-

lamlı bir ilişki var mıdır? 
Bu çalışma tarama modelinde nitel bir çalışmadır. 

Çalışmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanıl-
mıştır. 22 esnafla mülakat yapıldı. Mülakat sonuçları  
“SOFA” programında crosstab (çapraz tablo)  olarak 
analiz edildi.

Çalışma sonucunda; Trabzon’da E-Ticaret’in yaygın 
olarak kullanılmamaktadır. 

E-ticareti kullanan esnafların gelirlerinin diğerlerin-
den daha fazladır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

ULTRASONİK RADAR

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

UZUN KISA FAR

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

Hazırlayan Öğrenciler
isa Samet türkmeN 8. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
HüDaNur temel 7. Sınıf
firDevS akSu 7. Sınıf

Projenin amacı: 20 - 25 metre mesafede bulunan 
nesneleri algılayıp ekranda modellemesini yapan bir 
radar yapmak. Arduino, ultrasonik ses sensörü, LCD 
ekran, servo motor kullanıldı. Servo motor üzerine ult-
rasonik sensörün yerleştirilmesi ile 180 derecelik uzayın 
taranması sağlandı. Yapılan yazılım sayesinde taranan 
uzaydaki nesneler ekranda modellendi.

Projenin amacı; Geceleyin sürücülerin kullanmak 
zorunda oldukları uzun farların karşı taraftaki sürücüyü 
rahatsız edebilecek durumda uzun farları söndürüp kısa 
farları otomatik olarak yakacak bir sistem oluşturmak. 
Arduino, uzaklık sensörü, oyuncak araba ve ledler kulla-
nıldı. Uzaklık sensöründen okunan değerler dikkate alı-
narak uzun yada kısa farları temsil edecek farlar yakıldı. 
Sistem çalıştı ancak düz yolda istenilmeyen sonuçları 
verdi çünkü virajlı yollarda etraftaki nesneleri algılayıp 
uzunları söndürüp kısa farları istemediğimiz halde yaktı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Lütfü KURT

ÜFLEYEREK LED YAKMA

trabzON bilim ve SaNat merkezi trabzON bilim ve SaNat merkezi

YAŞLILAR İÇİN HAREKET  ÖZGÜRLÜĞÜ: EV TİPİ 
PRATİK ASANSÖR PROJESİ

Danışman Öğretmen
Kerim Kürşat GÜNEY

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval akyılDız 7. Sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ahmet Said bayrak

Projenin amacı; Ledleri  üfleyerek yakmak. Arduino 
kart, ledler ve mikrofon kullanıldı. Yapılan yazılım saye-
sinde mikrofondan okunan değere bağlı olarak yakılan 
ledlerin sayısının artırılması sağlandı.

Amaç:  Merdiven çıkamayan insanların çok katlı ev-
lerde katları çıkmakta zorlanmamaları için bu asansörü 
yaptık.

Kullanılan Malzemeler:  Motor, fotoselli lamba, ışık 
alıcı, kablolar, anahtarlar, kontrol ünitesi. 

Süreç: Problemi tespit ettikten sonra, var olan örnek-
leri internetten araştırdık. Bu örnekler üzerinden kendi 
proje tasarımımızı hazırladık. Sonrasında tasarıya göre 
ürünü oluşturduk.
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çAmbURnU FAzıloğlU mAhmUt bıçAkçı oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

SU DÖNGÜSÜ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

GIRGIR ARABA

Danışman Öğretmen
TURAN İSKENDER

Hazırlayan Öğrenciler
aHmet maHmut kÖrÇObaN   8.sınıf
iSmet bODur   8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
emirHaN ŞeN 5.sınıf
aHmet bODur 5.sınıf

Projenin amacı Yeryüzünde bulunan suyun hal de-
ğiştirerek sürekli bir döngü içinde bulunduğunu göster-
mektir. Proje gerçekleştirilirken strafor köpük kullanıla-
rak yer altı suları, denizler, göller, okyanuslar, ağaçlar, 
bulutlar üç boyutlu olarak gösterildi, suyun döngüsü bu 
model üzerinden gösterilmiş oldu. Bu model ile su dola-
nımı gösterilmiş oldu. Böylece şu sonuca ulaşıldı; Dün-
yadaki su hareket eder, hal değiştirir, bitkiler ve hayvan-
lar tarafından kullanılır fakat gerçekte asla yok olmaz.

Projenin amacı evde çocukların oyun oynaması 
esnasında annelerine yardımcı olabilecek bir tasarım 
geliştirmektir. Tasarımı yaparken oyuncak bir kamyon 
arabanın altına gırgır monte edildi. Böylece çocuklar 
kamyon ile oynarken yerdeki tozları da toplamış oldu. 
Projenin sonucunda çocukları eğlenirken annelerine 
yardım edebilecekleri bir tasarım elde edildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYŞEGÜL HAKYEMEZ

RESİMLİ DEYİMLER VE ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

SİSTEMLER

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
kübra meHmetOĞlu 8.sınıf
zeyNeP baŞaraN 8.sınıf 

Hazırlayan Öğrenciler
SuDeNur GümrükCü 7.sınıf
erDem akDumaN 7.sınıf 

Deyimlerin ve atasözlerinin kalıcı olarak öğrenilme-
si, görsellerle zenginleştirilerek yeniden yorumlanması 
amaçlanmıştır. Seçilen deyim ve atasözlerinin anlamla-
rına uygun olarak görselleri hazırlandı, görevli öğrenci-
ler her deyim ve atasözü için verdiği iletiyi anlatan re-
simler çizdi, deyim ve atasözlerinin anlamları araştırıldı. 
Proje sunucunda uygun görseller uygun içerikle birleş-
tirilerek sözlük oluşturuldu, dilimizin zenginlikleri göste-
rilmiş oldu.

Projenin amacı vücudumuz için çok önemli olan si-
nir-sindirim-ve boşaltım sistemi organlarının vücuttaki 
yerlerini ve şekillerini üç boyutlu olarak model ile göster-
mektir. Sindirim sistemi için sindirim sistemi organlarının 
birer birer maketlerini oluşturuldu, hazırlanan levhada 
sindirim sistemi organlarının yerlerine yerleştirildi. Sinir 
sistemi için proje hamuru kullanılarak merkezi sinir sis-
teminin bölümleri maket olarak yapıldı. Boşaltım sistemi 
için ise organlar uygun biçimde şekillendirilip ince kab-
lolarla birbirine bağlanıp, vücuttaki yerlerine yerleştiril-
di. Vücudun yaşamsal faaliyetlerinin sağlıklı ve yeterli 
şekilde gerçekleştirilmesinde görev yapan sistemler ve 
organları tanıtıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

KİMYASAL TEPKİMELER VE ATOM MODELİ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

DNA MODELİ

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
SeleNNur ŞeN 8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
kevSer baŞaraN

Projenin amacı kimyasal tepkimeler konusunu ve 
atom modelini somutlaştıran model tasarlamaktır. Fon 
kartona saç yapıştırılarak levha haline getirildi. Levha-
nın önünde terazi düzeneği oluşturuldu. Köpük toplar-
dan elementleri simgeleyen toplar oluşturularak, arka 
kısımlarına mıknatıs yapıştırıldı. Element modelleri ile 
terazi dengelenerek kütlenin korunumu gösterildi. Ma-
rangoza yaptırılan bir düzenek ile Lityum atomunun  
atom modeli gösterildi. Atom modelinde proton nötron 
ve elektronu temsil eden pinpon topları kullanıldı. Tep-
kimeye giren maddelerin kütleleri toplamının, tepkime 
sonucunda oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşit ol-
duğu sonucuna ulaşılmış oldu. Aynı zamanda atomun 
yapısında proton ve nötronun çekirdekte, elektronların 
ise katmanlarda olduğu görüldü.

Projenin amacı DNA’nın üç boyutlu modeli üzerinde 
çift sarmal yapısını ve nükleotidlerden oluştuğunu gös-
termektir. Bu amaçla nükleotidleri göstermek için ma-
rangoza tahtalar yaptırıldı., şeker fosfat ve organik baz-
ların renkleri belirlendi ve bu renkler ile boyandı. DNA 
merdiven şeklinde yapısı oluşturularak fosfatı temsil 
eden kağıtlar merdiven kenarlığı şeklinde modelin üzeri-
ne yapıştırıldı. DNA tüm organizmaların canlılık işlevleri 
ve biyolojik gelişmeleri için gerekli olan genetik bilgileri 
taşıyan çift sarmal yapıda olan ve nükleotidlerden olu-
şan  yönetici moleküldür.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ALİ ŞENGÜN

REFLEX ÖLÇER

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

KATLA-KURUT-ÜTÜLE

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
emir ali baŞaraN 6.sınıf
eSma ebrar ÇıNar 6.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
ÖzGür erGüN 8.sınıf
aHmet ali DalGıÇ 8.sınıf

Projenin amacı reflexleriniz ne kadar iyi, ölçülebilir 
mi, bu iş oyuna dönüştürülebilir mi sorularına cevap bul-
maktır. Devre elemanları ile basit bir şekilde düzenek 
kurulduktan sonra anahtarlama kısmı bakır tel ve hal-
ka arasına yönlendirildi. Halka bakır tele değerse devre 
üzerindeki zil çalar ve kaybedilmiş olur. Reflex ölçer sa-
yesinde öğrenciler reflexlerin ölçülebilirliği test edilmiş 
ve reflexlerin hassasiyeti belirlendi.

Projenin amacı ev işleri konusunda annelere yar-
dımcı olabilecek, aynı anda katlama-kurutma-ütüleme 
işini yapabilecek bir tasarım oluşturmaktır. Bu amaçla 
üst giyisilerin katlanabileceği bir mekanizmaya ısıtma 
sistemi yerleştirerek üst kıyafetlerin aynı anda kurutul-
masını, ütülenmesini ve katlanmasını sağlayan bir dü-
zenek oluşturuldu. Sonuçta ev hanımlarının iş yükünü 
azaltabilecek bir sistem oluşturuldu.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÇAĞLAR SARIHAN

ANNELER YORULMASIN

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

KARIŞIMLAR-ÇÖZELTİLER

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

Hazırlayan Öğrenciler
afraNur bıyık 8.sınıf
SevDe ŞaHiN 8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk müSellim  7.sınıf
murat türker  7.sınıf

Projenin amacı`; ev hanımlarına iş kolaylığı sağla-
yabilmek için, çocukların dağıttığı oyuncakları toplayan 
bir düzenek oluşturmaktır. Bu amaçla uzun bir tahtanın 
ucuna mıknatıs yerleştirildi, ve oyuncaklara da mıknatıs 
takılarak eğilmeden oyuncakların toplanabileceği bir dü-
zenek oluşturuldu. Proje sonucunda ev hanımlarının iş 
yükü azaltılmış oldu, aynı zamanda çocukların da eğle-
nerek sorumluluklarını yerine getirmeleri sağlandı.

Projenin amacı öğrencilerin homojen ve heterojen 
karışımların, derişik ve seyreltik çözeltilerin ayırt edil-
mesini sağlamaktır. Bu amaçla renkli pinpon topları 
kullanarak heterojen ve homojen karışım ile derişik ve 
seyreltik çözelti modelleri hazırlanmış oldu. Çözelti mo-
delleri hazırlanırken pinpon toplarından beyaz renk su, 
turuncu tuz molekülü olarak tasarlandı, ve homojen ka-
rışımın modeli yapıldı. Başka bir düzenekte beyaz top 
su, turuncu top yağ molekülü olarak adlandırıldı ve hete-
rojen karışım modeli oluşturuldu. Derişik çözelti modeli 
hazırlanırken tuz molekülü sayısı fazla, seyreltik çözelti 
hazırlanırken tuz molekülü sayısı az olarak tasarlandı. 
Sonuçta bir çok madde faklı şekillerde bir araya gele-
rek homojen heterojen karışım, eğer çözelti ise çözünen 
madde miktarlarına bağlı olarak derişik ve seyreltik çö-
zelti olarak adlandırılır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

GELECEĞİNİZİ ÇÖPE ATMAYINIZ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

AKILLI OTOPARK KAPISI

Danışman Öğretmen
ŞEYDANUR ALACA

Hazırlayan Öğrenciler
aySuN altay 7.sınıf
Dilara buDakOĞlu 7.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
NurGül baHar 6.sınıf
eDa ÖzCaN 6.sınıf

Projenin amacı kullanıp atık olarak ayırdığımız mal-
zemelerden günlük hayatta kullanılabilecek dekoratif 
aksesuar oluşturmaktır. Atık olarak ayrılan plastik ka-
şık, dondurma çubukları ve pet bardaklar kullanılarak 
dekoratif ayna, abajur ve çerçeve tasarlandı. Projenin 
sonucunda, atık olarak ayrılan malzemeler doğaya çöp 
olarak atılmak yerine, çeşitli aksesuarlar oluşturularak 
görsel zenginlik kazandırıldı.

Otopark kapısında anahtar kullanmadan direk ge-
çişin sağlanabilmesi için bir sistem modeli tasarlamak 
amaçlandı. Araçların plakalarını tanıyan bir cihaz modeli 
hazırlanarak otopark kapısına monte edilerek, araçların 
kapının nüne geldiğinde kapının otomatik olarak açılma-
sı planlandı. Bu sistemle araçlar kumandasız olarak site 
parklarına zaman kaybı olmadan girebilecektir.



405

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞEYDANUR ALACA

KENDİNİ TEMİZLEYEN ETKİLEŞİMLİ TAHTA

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

EROZYON

Danışman Öğretmen
CÜNEYT ÖZKAN

Hazırlayan Öğrenciler
elvaN akDumaN 6.sınıf
Hale Nur Saral 6.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞÇe laila erHaN 8.sınıf
iNCi uzuN 8.sınıf

Projenin amacı akıllı tahta kullanımını daha verimli 
hale getirebilmektir. Tahtaların tozlanması tahta dokun-
matiklerini verimli çalışamaz hale getireceği düşünüle-
rek tahtaların tozunu temizleyen bir sistem düşünüldü. 
Kendi kendini temizleyen etkileşimli tahtanın eğitimde 
zamandan tasarruf sağladığı, ortaya çıkabilecek olum-
suzlukların önüne geçebileceği gözlemlendi.

Projenin amacı erozyonun oluşumunu ve yarattığı 
tahribatı bir deney düzeneği ile ortaya koymaktır. Bu 
amaçla iki adet 5 litrelik pet şişenin üst kısmı kesilerek, 
birinin içeresine sadece toprak diğerinin içerisine üze-
rine bitki bulunduran toprak konuldu. Şişelerin üzerine 
su dökülerek iki kabın da yağmurda etkilenme durumu 
gözlemlendi. Projenin sonucunda bitki örtüsü olmayan 
toprağın sürüklenerek, aşınamaya neden olduğu böy-
lece verimli toprakların erozyon sonucu azaldığı deney 
düzeneği ile test edildi.



406

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

RENGİM KIRMIZI BOYUM SELVİ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

CANLI CANSIZ HEP BİRLİKTE

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

Hazırlayan Öğrenciler
türkaN Şeyma CiHaN 8.sınıf
Şafak yılDız 8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
tuĞba Dereli 7.sınıf
aleyNa ÖkSüz 7.sınıf

Projenin amacı ışığın farklı dalga boylarının bitkinin 
fotosentez hızın etkisini bir deney düzeneği ile test et-
mektir. Bu amaçla kırmızı ve yeşil selefon kağıtları kul-
lanılarak iki adet sera oluşturuldu. Aynı boyda aynı tür 
iki bitkiden biri yeşil seraya, diğeri kırmızı seraya yerleş-
tirildi. Düzenli olarak sulanan bitkiler üç hafta boyunca 
gözlemlendi. Üç hafta boyunca boyları ölçülerek karşı-
laştırma yapıldı.  sonucunda ışığın farklı dalga boyları-
nın bitkinin fotosentez hızını etkilediğini, bitkinin kırmızı 
ışıkta fotosentez hızının yüksek yeşil ışıkta fotosentez 
hızının düşük olduğu görüldü.

Projenin amacı çevreyi oluşturan canlı ve cansız 
varlıkları yakından tanımak ve canlı ve cansız varlıkların 
etkileşim içinde bulunduğunu göstermektir. Bu amaçla 
su ve kara ekosisitemlerini temsil eden maketler yapıldı. 
Kara ekosistemi içine karada bulunan  canlı ve cansız 
öğeler, su ekosistemi için mavi bir zemin oluşturularak 
suda bulunan canlı ve cansız öğeler yerleştirildi. Proje 
sonucunda belli bir çevrede yaşayan canlılar ve burada 
bulanan cansız varlıkların etkileşim içinde bulundukları 
sistemin ekosistem olduğu görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

ZİHN-İ SAAT

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

EARTHqUAKE

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
beyza eyüPOĞlu  8.sınıf
HaNife uStameHmetOĞlu 8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
emiNe baŞaraN  8.sınıf
Hilal tekke 8.sınıf

Projenin amacı matematikteki kavramların günlük 
hayatta kullanılır hale getirilerek kalıcı öğrenme sağla-
maktır. Proje gerçekleştirilirken birden on ikiye kadar sa-
yıları gösterecek şekilde matematiksel terimler seçildi. 
Daha sonra sonuçları birden on ikiye olacak şekilde bir 
saat düzeneğine yerleştirildi. Proje sonucunda köklü ifa-
de, üslü ifade, mutlak değer, faktöriyel, kesirli ifadelerin 
günlük hayatta kullanımı artırılarak, öğrenme kalıcı hale 
getirildi.

Projenin amacı doğal afetlerden deprem konusunu 
anlatan maket ev tasarlayıp, ingilizce olarak sunmaktır. 
Depremin sarsıntı sonucu oluşmasından yola çıkılarak, 
bir deprem maketi tasarlandı. Srtafordan ev yapılarak 
altına raylı bir sistem döşendi. Raylar hareket ettiğinde 
evde sarsıntı oluşması sağlandı. Proje sonucunda ma-
ket evde depremin nasıl oluştuğu, deprem gerçekleş-
tikten sonra evlerin be hale geldiği maket ev üzerinde 
gösterilerek ingilizce olarak sunumu gerçekleştirildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

KULLAN AMA TÜKETME

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

BİTKİ-HAYVAN HÜCRESİ

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

Hazırlayan Öğrenciler
NeSliHaN aSimOĞlu 7.sınıf
yareN Civelek 7.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
HaruN eNSar atmaCa 7.sınıf
ayŞe Gül emaNet 6.sınıf

Projenin amacı kullanılan daha sonra atık olarak 
çevreye bırakılan kağıt plastik cam malzemelerin tek-
rar doğaya kazandırılmasını sağlamak, geri dönüşümü 
yaygınlaştırmaktır. Taslak olarak şekillendirip belirlenen 
ölçülerde çizilen hastanenin maketi marangoza yaptırıl-
dı, en üst katına cam kağıt plastik için ayrı ayrı delikler 
açılıp içlerine borular yerleştirildi, her kata cam kağıt 
plastiğin atılacağı pencereler yapıldı. Böylece her katta 
geri dönüşüm malzemelerinin atılacağı bir alan oluştu-
ruldu. Böylece hastanedeki atıklar ayrıştırılarak geri dö-
nüşüme kazandırılmak üzere en alt katta konteynırlarda 
toplandı. Tekrar değerlendirilebilen atıkları geri dönüş-
türerek doğal kaynakları tüketmeden yeni ürünler elde 
edilip enerji tasarrufu sağlanabilir.

Projenin amacı bitki ve hayvan hücresinin yapısını, 
şeklini ve üzerinde bulunan organellerin özelliklerini üç 
boyutlu model üzerinde göstermektir. Hücredeki orga-
nellerin şekli oyun hamurları ve pipetler yardımı ile oluş-
turuldu. Bitki hücresi için köşeli, hayvan hücresi için ise 
yuvarlak bir saç zemin yapıştırıldı. Ardından her organel 
hücrelerdeki yerine mıknatıs yardımıyla sabitlendi.  Pro-
je sonucunda Canlılara canlılık özelliği verilen en küçük 
yapı biriminin hücre olduğu, canlılar hücrelerden oluştu-
ğu ve bitki ve hayvan hücre yapısının farklılık gösterdiği 
sonucuna ulaşıldı.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

MADDENİN HALLERİ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

SCİENCE

Danışman Öğretmen
CANAN ÇOLAK SEYMEN

Hazırlayan Öğrenciler
NiSa ayaN 6.sınıf
Şakir yılmaz 6.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
HatiCe küÇük 8.sınıf
HatiCe kübraNur ayar 8.sınıf

Projenin amacı maddenin katı sıvı ve gaz haldeki 
maddelerin tanecik yapısını üç boyutlu model ile gös-
termektir. Bu amaçla bir akvaryum katı-sıvı-gaz olarak 
üç bölüme ayrıldı, tanecikler arası boşluk yapısı dikkate 
alınarak pinpon topları ipler vasıtasıyla akvaryum üze-
rinden aşağıya doğru sarkıtıldı. Proje sonucu olarak; 
Bir maddenin tanecikler arasındaki boşluklarının miktarı 
maddenin hangi halde olduğunu belirler, Katı halde ta-
necikler arsı boşluk en az, gaz haldeki tanecikler arası 
boşluk en fazladır, yargılarına ulaşıldı.

Projenin amacı bilim alanında önemli çalışmalar ya-
pan bilim adamlarının buluşlarını İngilizce olarak tanıt-
maktır. Bu amaçla bilim adamları, buluşları ve icatları bir 
sınıflandırılarak, fon kartonlarla tanıtıldı aynı zamanda 
buluş ve icat edilen nesnenin maketi de tanıtımın ya-
nında sergilendi. Proje sonucunda bilim adamları, icat- 
buluşları İngilizce olarak sunuldu, fen ve İngilizce disip-
linleri birleştirildi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ALİ ÇAKIR

KUR’ANDA ADI GEÇEN HAYVANLAR

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

DUYU ORGANLARI

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

Hazırlayan Öğrenciler
erkam ali bulut 7.sınıf
merve alaGÖz 8.sınıf

Hazırlayan Öğrenciler
SemaNur ÇerkeŞOĞlu 7.sınıf
beyza emektar 7.sınıf

Projenin amacı Kur’anda adı geçen hayvanları tanıt-
maktır. Bu amaçla Kur’anda adı geçen hayvanlar araş-
tırıldı ve tanıtımı için hayvanların maketleri kullanıldı. 
Proje sonucunda fil, deve, yılan, domuz,at eşek, katır, 
koyun ,inek,keçi,kurt, maymun gibi hayvanlar Kur’anda 
Adı Geçen Hayvanlardan olduğu sonucuna ulaşıldı.

Projenin amacı duyu organlarından göz ve derinin 
yapısını ve bölümlerini gösteren üç boyutlu model ta-
sarlamaktır. Bu amaçla, göz modeli oluşturulurken bir 
süzgeç oyun hamuru ile kaplanarak, gözün bölümlerine 
göre farklı renklerle şekillendirildi, göz merceği için ince 
şeffaf bir film kullanıldı. Deri modeli için fon kartonlar-
la bir küp şekli oluşturuldu, derinin renk renk iplikler ve 
boncuklarla bu küpün üzerine yerleştirildi. Proje sonu-
cunda önemli duyu organlarından gözün dıştan içe doğ-
ru sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabakadan oluştuğu,  
derinin ise üt deri ve alt deri olmak üzere iki bölümden 
oluştuğu model üzerinde gösterildi.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA YAŞAR SARI

IŞIK LABİRENTİ

ÇamburNu 
fazılOĞlu maHmut bıÇakÇı 

OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
Şevval Gül Demir 7.sınıf

Bu projemin amacı düzlem aynalar vasıtasıyla ışı-
ğın yansımasını bir labirent modeli ile göstermektir. Bu 
amaçla ışığın doğrusal olarak yayılması prensibinden 
yola çıkıldı. Işık labirenti olarak adlandırılan düzeneğe 
belirli açılarla düzlem aynalar yerleştirildi. Işık doğrusal 
yolla eşit yansıma açısı yaparak ilerlemiş oldu. Böylece 
ışık labirentin bir ucundan diğer ucuna gönderilmiş oldu. 
Proje sonucunda ‘Düzlem aynaya gönderilen paralel 
ışık ışınları paralel ayna yüzeyinden birbirine paralel 
olarak yansır’ yargısına ulaşıldı.
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süRmEnE dURsUn kARAbAcAk oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DAVUT HAMZAÇEBİ

YEŞİL BİNA

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

ASANSÖRDE GÜVENLİK

Danışman Öğretmen
HÜSEYİN YILDIZ

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuzHaN ÖkSüz – 7a
abDul kaDir akyılDız – 7a
aDem yılmaz – 7a

Hazırlayan Öğrenciler
Hümeyra ayŞe ŞimŞek – 8a
Güller kalyONCu – 8a
ebru iNaN – 8a

Karşılaşılan çevre problemlerinin çözümü için kay-
nağından ayrıştırma yoluyla geri dönüşüme, gereken 
önemin verilmesi amaçlanmıştır.

         Su kaynaklarının giderek azalması ve suyun 
gereksiz yere kullanımını önlemek üzere çatıda topla-
nan yağmur suyunun, kurulan düzenekle depolanarak 
bina temizliğinde ve bahçe sulamasında kullanılması 
düşünülmüştür.

         Acil durumlarda binanın daha çabuk tahliyesi 
için kaydıraklı acil çıkış düşünülmüştür.

Doğal enerji kaynağı olan Güneş’ten faydalanılarak 
bina aydınlatmasında güneş enerji sistemi kullanılmış 
böylece elektrik kesintisi, deprem... vb. durumlarda bina 
içi aydınlatmasının devamlılığı sağlanmıştır

Asansörler en sık kullanılan araçlar olduğu için gü-
venliğinin de en üst seviyede olması gerekir.

Olası bir halat kopmasında asansörün yere çakılma-
sını engellemek için halata bağlı güvenlik ve fren kolları 
mevcut. Bu kollar halatın kopmasıyla yana doğru açı-
larak kenarda bulunun dişlilere takılıp frenleme sistemi 
yapmaktadır.

Yapılan çalışma amacına ulaşmış ve asansör gü-
venliği maket üzerinde sağlanmıştır.

Bu çalışma sayesinde bütün asansörler bu sistemi 
uygulayarak insanların can güvenliğini sağlayabilirler.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DAVUT HAMZAÇEBİ

TSUNAMİ ENGELLENEBİLİR Mİ?

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

ŞEHRİNİ AYDINLAT

Danışman Öğretmen
İSMET YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
Ömer faruk ŞimŞek – 7a
yuSuf alP Saral – 7a
kaDir akyaSaN – 7a

Hazırlayan Öğrenciler
eDaNur bülbül – 8a
yaĞmur akbaŞ – 8a

Tsunami sonucunda çok sayıda insanın can ve mal 
kayıpları yaşanmaktadır bu sistem ile tsunaminin zarar-
larını en aza indirme amaçlanmıştır.

Sahil bölgelerinde tsunamiyi önceden algılayan ve 
açılan dev çukurlar oluşturularak gelen dalgalar bu çu-
kurlara dolacak ve buradan da pervaneler aracılığıyla 
dip ters akıntı oluşturularak bu akıntılar denize doğru 
sürüklenecektir.

Bu proje sayesinde tsunaminin sık yaşandığı bölge-
lerde bu sistem kurularak daha az kişinin can ve mal 
kaybı yaşaması sağlanabilir.

Şehirlerin yerlerinin ezbere öğretilmesinin yanlış ol-
duğunu düşündük. Şehirlerimizi her bireyin bilmesi ge-
rektiğini ve bunu farklı bir yolla nasıl öğretebileceğimizi 
düşünerek eğlenceli bir oyun yoluyla öğrenilmesini sağ-
ladık. Elektronik bir sistem kullanarak her şehri aydınlat-
tık. Kişi doğru şehir ismi ile haritadaki şehri doğru seç-
tiğinde pano çevresinde ışıkların yanmasını sağladık. 
Böylece şehirlerimizin öğrenilmesini kolay ve eğlenceli 
hale getirmiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ŞAHİN TAŞKIN

KARADENİZİN İNCİSİ

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

DÜNYANIN ÇEKİRDEĞİNE YOLCULUK

Danışman Öğretmen
ÖMÜR ÖZÇELİK KIRMIZI

Hazırlayan Öğrenciler
Niyazi kılıÇ – 6a
yiĞit kaaN balCı – 6a

Hazırlayan Öğrenciler
betül karaHiSar – 7a
ayŞe balCı – 7a
aDNaN mert Civelek – 7a

Fındık insan sağlığı için faydalı bir kuruyemiştir.
Fındığın sağlık açısından yararlı olduğunu insanlara 

anlatmak için böyle bir proje hazırladık. Fındığın insan 
sağlığı için faydalarını araştırdık. Araştırma sonucunda 
aşağıdaki verileri elde ettik. 

•Fındık kolesterole, dideye ve dolaşım sistemine 
yardımcıdır. Midenin dostudur. 

Her gün bir avuç fındık yenilmesi ve fındığa gereken 
değerin verilmesi gerektiği konusunda insanları bilinç-
lendirdik.

Çekirdek en dışta manto (kabuk) ,ortada dış çekir-
dek, en içte çekirdek (iç çekirdek) adı verilen katmanlar-
dan oluşmuştur.

Yapı olarak ise son yıllarda yapılan çalışmalar çekir-
değin kristalleşmiş demir ağırlıklı bir yapısı olduğu bilgi-
sini vermektedir.

Dünyanın çekirdeğinin ismi Ağır Küre’dir. Diğer bir 
adı ise Barisfer’dir. İç çekirdek olarak da bilinen dünya-
nın çekirdeği en ağır elementlerin bulunduğu katmandır. 
Bu elementler yoğunluk ve ağırlık bakımında en ağır 
olanlarıdır.

Dünya’nın en iç bölümünü oluşturan çekirdeğin, 
5120-2890  km’ler arasındaki kısmına dış çekirdek, 
6371-5150 km’ler arasındaki kısmına iç çekirdek denir. 
İç çekirdekte bulunan demir-nikel karışımı çok yüksek 
basınç ve sıcaklık etkisiyle kristal haldedir. Dış çekir-
dekte ise bu karışım erimiş haldedir. Ama hala insanlar 
ağır kürede katı ya da katıya yakın maddeler olduğuna 
inanıyor. Ağır küredeki her şeyin yanıp kül olabileceği 
kanıtlanmıştır. Fakat hala ağır küredeki her şeyi keşfe-
dememişlerdir.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
DERYANUR TEKİNASLAN

FOSİLLER

SürmeNe DurSuN karabaCak 
OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
zeHra ÖkSüz – 6a
fatma DumaN – 6a

Evrim teorisinin geçersizliğini, fosillerle kanıtlamak 
için böyle bir çalışma yaptık.

Evrimi savunanlar, canlıların milyonlarca yıl içinde 
küçük değişimler geçirerek, birbirlerinden türediğini id-
dia ederler. Bilimsel bulguların yani fosillerin çürüttüğü 
bu iddiaya göre, balıklar sürüngenlere, sürüngenler 
kuşlara dönüşmüştür. Bu durumda milyonlarca fosil ka-
yıtlarında pek çok delil olmalıdır. Yani, yarı balık, yarı 
kertenkele, yarı örümcek, yarı sinek gibi pek çok garip 
varlığın fosillerinin  olması gerekir. Türler arasında geçiş 
olduğunu ispatlayan tek bir tane bile fosil kanıt yoktur. 
Bu da evrim olmadığını yaratılış olduğunu ispatlar.

Evrim yoktur. Milyonlarca fosil kanıtı bunu ispatla-
maktadır.

Evrim teorisi bilimsel hiç bir delili olmayan bir teori-
dir..
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tonyA FERidE AhmEt şEnER oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

BİZİM TIRTILLARIMIZLARIMIZ

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

BEYAZ GÜL KIRMIZI GÜL

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
latife CavDar (8/b)
NurŞaH baŞar (8/b)

Hazırlayan Öğrenciler
eSmaNur Caba (8/b)
Nuray SaĞlam (8/b)

Bir özellik açısından anne ve babada 2’şer gen bulu-
nur. Ebeveynlerdeki 2’şer genden birer tanesi yavrulara 
aktarılır. Bu çift genlerden hangisinin yavruda görülece-
ği rastlantısaldır. Bu genlerin hangi ihtimalle gerçekleşe-
ceği çaprazlama yöntemiyle hesaplanabilir. Bazı karak-
teristikler ebeveynlerimizde fiziksel olarak görünmediği 
halde yavrularda görünebilir. Bu durum ebeveylerin o 
karakteristik için melez( heterozigot) genler taşıdığını 
gösterir. Bazı karakterler ise ebeveynlerde olduğu gibi 
yavrulara aktarılır. Bunlar ebeveynlerin taşıdığı genle-
re ve o genlerin çaprazlamasıyla ortaya çıkması ihtimal 
durumlara bağlıdır.

Gülün yapısında bulunan pigmentlerdeki Mangan, 
SO2 gazı ile Mn+2 ye indirgenerek  gülün renksiz olma-
sına neden oldu. HCl içine daldırılması ile yükseltgene-
rek gül kırmızı renk aldı.  SO2  gazının etkisini göster-
mek için bir gösteri deneyi hazırladık. S (kükürt) tozunu 
balon joje içinde ispirto ocağı ile yaktık. Çıkan SO2 ga-
zına gülü beklettik. Kırmızı gülde beyazlaşma gözledik. 
Beyazlaşan kırmızı gülü beher içindeki derişik HCl içine 
daldırdık. Beyaz gülün bir süre sonra kırmızıya dönüş-
tüğünü gözlemledik. Kükürtün yanması sonucu oluşan 
SO2 gazında beklettiğimiz kırmızı gülde oluşan renk 
değişimi  SO2 gazının gülün renk pigmentlerine verdiği 
zararın sonucudur.



419

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

BİTKİLER KURUMASIN

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

BUKALEMUN SIVI

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
OGüN keNÇ (5/a)
aHmetCaN baykaN (5/a)

Hazırlayan Öğrenciler
elif bOz (8/a)
SaHriye latifOĞlu (8/a)

Projemizin amacı uzun süre suya ihtiyaç duymayan 
bitkiler yetiştirebilmektir. Bunun için suyu çok iyi eme-
bilen bir maddeyi toprağa karıştırarak suyun toprakta 
uzun süre kalabilmesini sağlamaya çalıştık. Bebek bez-
lerinin su tutma özelliğinin çok yüksek olduğunu biliyo-
ruz. Bezlere bu özelliği sağlayan madde sodyum poliak-
rilattır. Projemizde deneysel yöntem kullanılmıştır.

Bebek bezinin üzerine su dökerek içerisindeki mad-
denin şişmesini sağladık. Bu maddeyi bezin içerisinden 
çıkararak toprağa karıştırdık ve süs bitkimizi bu toprağa 
ektik. Bir bardak da su ekledik.

Diğer süs bitkimizi ise normal toprağa ektik ve ona 
da bir bardak su ekleyerek bitkilerimizi gözlemlemeye 
başladık. Bebek bezindeki sodyum poliakrilat maddesi 
büyük oranda su emerek suyun toprakta uzun süre kal-
masını sağladı.

DENEYİN AMACI:
Kimyasal tepkimelerde denge olaylarında sıcaklık faktörü-

nün etkisini gözlemleyebilmek.
DENEYİN ÖZETİ:
Kimyasal tepkimelerde denge olayına etki eden iki faktör 

vardır. Bu faktörlerden birisi enerji diğeri ise sıcaklıktır. Denge 
tepkimeleri maksimum düzensizlik minimum enerji eğiliminde-
dir. Denge tepkimeleri dışarıdan yapılan bir müdahale sonu-
cunda bu etkiyi yok edici yönde hareket ederler. Biz de dene-
yimizde denge tepkimelerine etki eden sıcaklık faktörünün bu 
tepkimelerde yarattığı etkiyi gözlemleyebilmek için aşağıdaki 
aşamaları gerçekleştirdik.

YÖNTEM: 
Bu deneyde sıcaklığı değiştirerek tepkimenin hangi yönde 

hareket ettiğini gösterdik.
1. Cu(NO3)2 ve NaCl tuzları bir test tüpü içine konularak 

suda çözüldü. 
2. Test tüpü buzlu su içeren behere konuldu ve renk deği-

şimi gözlendi.
3. Daha sonra test tüpü sıcak su içeren behere konuldu ve 

renk değişimi gözlendi.
DENEYİN SONUCU:
Kimyasal denge tepkimelerinde sisteme dışarıdan bir etki 

uygulandığında tepkime etkiyi bertaraf edecek yöne doğru ger-
çekleşir. Cu(H2O)42+ ve CuCl4–2 kompleks iyonlarını içeren 
aşağıdaki denge reaksiyonu endotermik bir reaksiyondur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

DOĞAL PLASTİK

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

DÖNDÜR PİSAGOR

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
meliSa yılDız (7/D)
reyHaN kÖkSal (7/D)

Hazırlayan Öğrenciler
rOJiN CumCu (7/D)
zeyNeP HaCiSaliHOĞlu (7/a)

PROJENİN AMACI:
İçerisinde bir çok kimyasal bulundurur.Projemizin amacı 

hem çevreyi hem de insanların sağlığını tehdit eden bu mad-
delerin yerine doğal plastik üretebilmektir.

YÖNTEM: 
1- 1 yemek kaşığı nişasta tencereye ekledik.
2- Üzerine 4 yemek kaşığı su, 1 çay kaşığı gliserin ve bir 

çay kaşığı sirke ekledik.
3- Bu karışımı homojen hale gelinceye kadar karıştırdık ve 

tencerenin altını yaktık.
4- İlk başta süt beyazı kıvamındaki karışım zamanla kalın-

laştı ve macun kıvamını aldı.
5- Bir süre daha karıştırdıktan sonra karışım kaynamaya 

başladı ve şeffaf bir hal aldı.
6- En son olarak karışım istenilen kalınlıkta bir yere yayıldı 

ve soğumaya bırakıldı.Bir kısmı da silikon kaplara dökülerek 
şekil verildi.

Bu işlem basamaklarını buğday,mısır ve patates nişastası 
ile ayrı ayrı gerçekleştirdik.

PROJENİN SONUCU:
Buğday nişastası %28 oranında amiloz ve %72 oranında 

amilopektin içerir.
Mıısır nişastası %25-28 oranında amiloz ve %72-75 ora-

nında amilopektin içerir.
Patates nişastası ise %20-21 oranında amiloz ve %79-80 

oranında amilopektin içerir. Bu nedenle en kaliteli plastik buğ-
day nişastası ile elde ettiğimiz plastik olmuştur.

PROJENİN AMACI: Pisagor teoreminin ispatını gör-
sel hale getirerek daha kolay anlaşılır kılmak.

ÖZET: Sıvıların akışkan özelliği dolayısıyla girdikleri 
kabın şeklini alırlar. Kabların hacimleri hesaplanarak sı-
vıların hacimleri bulunmuş olur. Yaptığımız etkinlikte bu 
bilgilerden yararlanarak yapılan hesaplamalar sonucu 
Pisagor bağıntısını görsel hale getirerek ispatlayabiliriz.

SONUÇ: Yaptığımız maket modelde hacim hesabın-
dan yararlanarak dik üçgenlerde kısa kenarların kare-
lerinin toplamının uzun kenarın karesine eşit olduğunu 
gösterdik.

YÖNTEM:Modelde yapılmış şekil eşit yükseklik-
te üç kare ve bir dik üçgen vardır. Kenarlardaki küçük 
karelerde bulunan suların toplamı hipotenusteki kareyi 
tam doldurmaktadır. Bunun nedeni kenarlarda bulunan 
karelerdeki suların toplam hacmi hipotenüste bulunan 
karenin toplam hacmine eşittir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

EVDE DİŞ MACUNU

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

FOTOSENTEZ

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
yaSemiN erDOĞaN (7/C)
NurGül ŞeN (7/D)

Hazırlayan Öğrenciler
ilkiN kalyONCu (7/C)
zeyNeP karaCa (7/C)

Projenin amacı:Satın aldığımız zararlı diş macunları 
yerine doğal zararsız diş macunu yapmak.

Özet: fabrikasyon üretilen diş macunlarında hijyeni 
sağlamak amacıyla kullanılan florürün zararını ortadan 
kaldırarak zararsız doğal diş macunu yaptık.

Yöntem: Hindistan cevizi yağı, karbonat, nane yağı 
ve gliserini bir kapta birbirine karıştırdık. 

Sonuç: Bu yaptığımız projeyle doğal katkı maddesi 
içermeyen,  evde yapılabilen diş macunu ürettik. Böyle-
ce sodyum florürün zararlı etkisinden korunmuş oluruz

Öneri ve beklentiler: evde yapılabilir diş macunu kul-
lanımı yaygınlaştırılmalıdır.

PROJENİN AMACI:
Bitkilerin ana renkli ışıkların hangisinde en iyi gelişi-

mi sağlayacaklarının araştırılması
ÖZET:
 Bitkilerin yaptığı fotosentez miktarının ışığın rengine 

göre değiştiğini en hızlı mavi(mor) renk ışıkta en yavaş 
yeşil ışıkta olduğunu gözlemledik.

YÖNTEM: 
Fanusların iç kısmına kırmızı,yeşil ve mavi led ışık-

ları yerleştirdik. 3 pet bardağa fasulye tohumları ekip 
çimlendikten sonra fanusların içine koyduk. Her bitkiye 
eşit miktarda su verdik. Işığın rengine göre bitki gelişim-
lerini gözlemledik.

ÖNERİ VE BEKLENTİLER:
Bitkilerin yetiştirildiği seralarda kırmızı ve mavi filtre-

ler kullanılması yetiştirilen ürünlerin daha hızlı büyüme-
lerine katkı sağlayacaktır

SONUÇLAR:
Yaptığımız kontrollü deneyler sonucunda mavi ışık 

alan bitkinin yapraklarının daha geniş ve uzun olduğu-
nu, yeşil ışık alan bitkinin ise kısa kaldığını ve fazla ge-
lişmediğini gözlemledik
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

GÖKKUŞAĞI SIVI

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

GÖRÜNMEZ YAZI

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
SılaNur uzuNer (7/C)
eCeSu kalyONCu (7/a)

Hazırlayan Öğrenciler
Sibel Öztürk (7/D)
eDaNur bOzlar (7/b)

PROJENİN AMACI: 
Çözücü içinde çözünen madde miktarının yoğunlu-

ğu etkilediğini göstermek.
ÖZET:  
Birbiri içinde karışmayan sıvılardan yoğunluğu en az 

olan madde denge durumunda en üstte; yoğunluğu en 
çok olan madde ise en altta yer  alır. ikiden fazla yo-
ğunlukları faklı sıvılar, en alttan en üste doğru azalan 
yoğunluklarına göre sıralanırlar.

YÖNTEM: 
4 adet behere 200ml su doldurduk. İlk behere bir ye-

mek kaşığı, ikinci behere 2 yemek kaşığı, üçüncü behe-
re 3 yemek kaşığı ve dördüncü behere 4 yemek kaşığı 
şeker koyarak karıştırdık. Her karışımı farklı ren boyayla 
renklendirdik.yoğunluğu en çok olan (4.beher) karışım-
dan en az olan karışıma doğru sırasıyla şırınga yardımı 
ile deney tüpüne doldurduk.

SONUÇ:  
Aynı miktar sıvı içinde çözdüğümüz farklı miktardaki 

çözünen(şeker) madde, oluşturduğumuz  karışımların 
yoğunluklarının birbirinden farklı olmasına neden oldu. 
200ml suların içinde az şeker çözdüğümüz karışım  de-
ney tüpünde en üstte; içinde çok şeker çözdüğümüz ka-
rışım ise en altta yer aldı.

PROJENİN AMACI: 
Görünmez bir mürekkep oluşturarak görünmez bir  

yazı yazmak.
PROJENİN ÖZETİ:
Projemizde görünmez mürekkep elde etmek ama-

cıyla organik maddelere başvurduk. Organik madde-
lerle görünmez bir mürekkep oluşturduk. Görünür hale 
getirmek için de yazı yazdığımız bölgeyi ısıttık.

YÖNTEM:
Projemizde deneysel yöntem kullanılmıştır.
Görünmez mürekkebin yapım aşaması:
Bir miktar limon suyunu bir bardağın içerisine koy-

duk. Limon suyunun rengi açılıncaya kadar su ilave et-
tik. İçerisine bir miktar şeker koyarak çözdürdük.(2 kaşık 
). Karışımın içerisine bir miktar da (2 kaşık) karbonat 
koyarak karıştırdık. Oluşturduğumuz karışıma sulu boya 
fırçasını daldırarak bir kağıda yazı yazdık. Yazının görü-
nür hale gelmesi için de kağıdı ısıtarak gözlemlerimizi 
yaptık.

PROJENİN SONUCU:
Karışımla yazdığımız yazı kuruduktan sonra görün-

mez hale geldi. Isıttığımızda ise karışımın içerisindeki 
maddeler yandığı için yazının okunduğunu gördük.

Sonuç olarak projemizde organik maddelerle yapı-
lan görünmez bir mürekkep oluşturduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

GÜNEŞ SİSTEMİ

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

HIZLI TREN

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet yavuz yılmaz (6/b)
abDurraHim kurt (6/b)

Hazırlayan Öğrenciler
SaDettiN ayaz (7/a)
batuHaN ayGüN (7/a)

PROJENİN AMACI
Evrende bizden başka yaşayan canlılar var mıdır? 

Dünyadan başka gezelerde yaşam var mı? Bu soruların 
cevabını bulmak için yapılan araştırmalar ile güneş sis-
temini görsel hale getirmek.

ÖZET
Canlılığın oluşabilmesi için gerekli koşullar oluşma-

sında gezegenlerin Güneş’e konumları önemlidir. Bu-
nunla beraber gezegenlerin sahip olduğu özellikler de 
canlılığın oluşmasını etkiler.

YÖNTEM
Güneş sistemimizdeki gezegenlerin boyut ve görü-

nüş özelliklerine göre alüminyum folyo ile kapladığımız 
farklı boyutlardaki topları boyadık. Güneşten uzaklıkla-
rına göre sıralayarak strafor köpük üzerinde konumlan-
dırdık ve yapıştırdık.

SONUÇ
Güneş sistemimizi tanıtıcı özellikte modelleme yap-

mış olduk. Güneş sistemimizdeki gezegenler ile Dün-
ya’nın boyutları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olduk.  
Güneş sistemimizde Dünya’dan başka gezegende ya-
şam var mı ya da yaşam olabilir mi sorularını cevapla-
dık.

PROJENIN AMACI: Elektrik motorlarında pil,bakır 
tel ve mıknatıs   kullanıldığını hepimiz biliriz.genelde 
mıknatıs ve pil sabit tutulur bakır tel döner. Projemizin 
amacı bakır teli  sabitleyip, mıknatıs ve pili hareket et-
tirmek.

ÖZET: Manyetik alan etkileşiminden dolayı üzerinde 
mıknatısların olduğu pil sarmal yay içinde hareket et-
mektedir

ÖNERİ VE BEKLENTİLER: Hızlı trenlerde kullanılan 
bu elektromıknatıs mantığı kullanılarak üretilen ulaşım 
araçlarının üretimine devam edilmelidir.

SONUÇ: Bu projede sarmal bakır tel içerisinde mık-
natısların üzerinde olduğu pil hareket etmektedir. Etkin-
likte elektrik motorlarının tersine güç kaynağı hareket 
etmiştir.

YÖNTEM: 20 metre uzunluğunda ve 1,5 mm kalın-
lığında bakır teli soyduk ve telimizi sopaya sararak yay 
haline getirdik ve hızlı trenimizin tünelini yapmış olduk. 
Tren olarak 1,5 v kalem pil ile 4 adet 20x10 mm ne-
odyum mıknatıs kullandık. Mıknatısların ikisini tanesini 
pilin arka tarafına yerleştirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

HOVERCRAFT

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

KÜÇÜK ARKADAŞLARIMIZ

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
ÖGeDay kaĞaN CumCu (7/D)
ezGi CumCu (7/D)

Hazırlayan Öğrenciler
burak karaGüzel (7/C)
aDil latifOĞlu (7/a)

PROJENİN AMACI: 
Hava akımı sayesinde sürtünme kuvvetinin azaldığı-

nın gösterilmesinin sağlanması.
ÖZET: 
Yaptığımız düzenek ile hava etkisini kullanarak cis-

min yüzeyle olan sürtünmesini azaltmaya çalıştık. Aza-
lan sürtünme kuvveti etkisiyle cismimiz daha hızlı hare-
ket etti.

YÖNTEM: 
Pet şişe kapağına küçük delik açtık. Pet şişe kapa-

ğı yapıştırıcı ile CD üzerine yapıştırdık. Balonu kapağa 
önce balonu şişirmeden taktık, CD’yi düz zeminde itek-
ledik. Sonra balonu şişirerek CD’yi itekledik ve gözlem-
ledik.

SONUÇ: 
Balonda şişirilmeden sürtünme fazla olduğu için 

CD’nin çok ilerlemediğini gözlemledik. Balonu şişirdiği-
mizde  hava akımının etkisiyle CD ve zemin arasında 
oluşan sürtünme kuvveti azaldığı için CD’nin hareketi 
kolaylaştı. Bu da hız açısından avantaj sağladı.

Deneyin Amacı
Virüslerin yapısını ve yaşamsal özelliklerini tanıya-

bilmek.
Problem 
Gözle göremediğimiz hücre içinde canlılık özelliği 

gösteren,hücre dışında ise canlılık özelliği göstermeyen 
bu varlıkları gözle görebilir miyiz?

ÖZET
Bu projemizle virüs modeli yaparak virüslerin yapı-

sı hakkında bilgi sahibi olduk. Virüslerin baş, boyun ve 
kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluştuğunu kavradık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

MANYETİK OYUN HAMURU

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

MOR DUMAN

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
SaliH taHa erDOĞaN (5/a)
NazlıCaN elbir (5/a)

Hazırlayan Öğrenciler
baHattiN SaĞlam (8/b)
ali DOĞaN yılDırım (8/b)

PROJENİN AMACI: mıknatısın demir nikel kobalt 
gibi maddeleri çekebildiğini oyunlaştırarak göstermek

ÖZET: içinde demir tozu bulunan hamur mıknatısın 
manyetik alanının etkisiyle mıknatısa doğru hareket 
eder. Hamurun elastik yapısı sayesinde ilginç şekiller 
oluşturulabilir.

SONUÇ: yaptığımız bu etkinlik öğrencilerin yaparak 
ve yaşayarak öğrenmesini ve mıknatıs konusunu eğ-
lenceli hale getirmesini sağlayabilir. Mıknatıslık özelliği 
gösteren maddeler ve göstermeyen maddeler daha ko-
lay ayırt edilebilir. Mıknatısın boyutunun çekim kuvveti-
ne olan etkilerini gözlemlenebilir.

YÖNTEM: önce tutkal ve suyu karıştırdık. gıda bo-
yasını hamurun renklenmesi için ekledik. Ayrı bı kapta 
boraks ve su ile yaptığımız çözeltiyi tutkal karışımımıza 
ekledik.iyice karıştırıp katı-yumuşak bir hamur elde et-
tik. Son olarak hamurumuza demir tozlarını karıştırarak 
manyetik hamur yapmış olduk.Manyetik  hamuru mık-
natıs yardımıyla hareket ettirdik.

DENEYİN AMACI: 
Süblimleşme olayının gözlemlenmesi
DENEYİN ÖZETİ:
Süblimleşebilen maddelerin tanecikleri arasındaki 

çekim kuvveti çok zayıftır. Bu nedenle ısı etkisiyle katı 
halde olan maddeler sıvı hale geçmeden direkt olarak 
gaz hale geçebilirler. Bu olay esnasında maddelerin sa-
dece kokusunu algılayabiliriz, gözle gözlemleyemeyiz. 
Biz de süblimleşebilen maddelerden biri olan iyodun 
süblimleşmesini gözlemleyebilmek için bir gösteri dene-
yi tasarladık.

YÖNTEM:İyodun süblimleşmesini gözlemleyebil-
mek için bir gösteri deneyi hazırladık.Deneyimizi yapar-
ken şu işlemleri gerçekleştirdik:

• Çinko (Zn) parçaları ve katı iyot çok küçük parça-
cıklar  haline getirildi.

• Karıştırma kabının içine yerleştirildi.
• Karıştırma kabında homojen haline gelinceye ka-

dar karıştırıldı. 
• Karışıma su damlatıldı ve gözlemlendi.
DENEYİN SONUCU :Karışıma su damlattığımızda 

Zn (çinko) ve iyot arasında elektron alışverişi olur. Bu 
kimyasal tepkime sayesinde ısı açığa çıkar. Açığa çıkan 
ısı ile iyot süblimleşir. Süblimleşen iyot mor renkli buhar 
halinde görülür. Deneyimizle gözlemleyemediğimiz süb-
limleşme olayını gözlemlenebilir hale getirdik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

NEWTONYEN OLMAYAN SIVI

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

PRAKSİNOSKOP

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
ŞeyDa yeŞilbaŞ (7/a)
NurŞaH tOkul (7/a)

Hazırlayan Öğrenciler
zeyNeP latifOĞlu (8/b)
Özlem kaNtekiN (8/b)

DENEYİN AMACI:Sesin bir titreşim sonucu oluştu-
ğunu ve dalgalar halinde yayıldığını kanıtlayabilmek.

DENEYİN ÖZETİ:Sesin titreşimlerden oluştuğunu 
kanıtlamak için ses kaynağından çıkan ses titreşimle-
rinin newtonyen olmayan bir sıvıyı hareketlendirmesini 
sağladık.

Sesin titreşim hareketi ile oluştuğunu ve dalgalar 
halinde yayıldığını kanıtlamak amacıyla size bir gösteri 
deneyi hazırladık.

DENEY VERİLERİ: Newtonyen olmayan sıvının 
farklı ses frekanslarında farklı şekiller oluşturduğunu 
gördük.

DENEYİN SONUCU: Deney sonucunda hoparlör-
den çıkan ses streç filmi titreştirerek newtonyen olma-
yan sıvıyı harekete geçirdi. Hazırlamış olduğunuz sıvı 
karışımına titreşim uyguladığınızda katı özelliği gösterdi. 
Uygulanan belli frekanslar Newton tipi olmayan bu akış-
kanda ilginç reaksiyonlar meydana getirdi. Uygulanan 
titreşime göre sıvının bazı bölgeleri katı bazı bölgeleri 
sıvı madde gibi davranarak çeşitli desenler oluşturdu. 
Oluşan desenler sonucunda sesin bir titreşim olduğunu 
ve dalgalar halinde yayıldığını kanıtlamış olduk.

PROJENİN AMACI: Göz yanılsamalarının varlığının 
kanıtlanması ve bu prensiple çalışan, eski video gösteri-
cisi olarak kullanılan praksinoskopun tanıtılması.

PROJENİN ÖZETİ:
Sinemanın tarihinin temelini oluşturan göz yanılsa-

malarını kanıtlamak amacıyla farklı görseller hazırladık.
Sinema tarihinde ilk film oynatıcısı olarak kullanılan 

praksinoskopa benzer bir alet tasarladık. Bu alete taktı-
ğımız görseller ile kısa bir gösteri hazırladık.

PROJENİN SONUCU:
Projemizin sonucunda gözümüzün saniyede 10 dan 

fazla resmin art arda gösterildiğinde gözümüzde bir ya-
nılsama oluştuğunu kanıtlamış olduk. Ayrıca praksinos-
kop cihazının nasıl çalıştığını ve ilk sinema gösterilerinin 
nasıl yapıldığını göstermiş olduk.

YÖNTEM:
Proje bir araştırma ve geliştirme projesidir.



427

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

SONSUzLUK AYNASı

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

ŞİŞEDEKİ YUMURTA

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
arzu Şafak (8/a)
meltem kÖkSal (7/a)

Hazırlayan Öğrenciler
CereN yılmaz (8/a)
SerHat karaCa (8/a)

PROJENİN AMACI: Düzlem aynalarda görüntü olu-
şumunu ilginç hale getirerek göstermek.

ÖZET: Bu projemizde aynaların görüntülerinden fay-
dalanarak cisimlerin sonsuz sayıda görüntüsünü elde 
etmeye çalıştık.  Parlak yüzeyleri birbirine bakan paralel 
aynaların arasına cisim yerleştirildiğinde sonsuz sayıda 
görüntü elde edilebileceğini düşündük.

YÖNTEM: 6 adet düzlem aynadan bir tanesinin or-
tasını 10cm çapında yuvarlak olarak kestik.Düzlem ay-
naları parlak yüzeyleri iç kısma gelecek şekilde silikon 
yardımıyla yapıştırarak küp haline getirdik. Aynalardan 
oluşan kübün ortasına bir mum yerleştirdik.  Aynalardaki 
görüntüyü gözlemledik.

SONUÇ: Kübün içine yerleştirdiğimiz mumun ayna-
larda görüntüsü oluşur. Bu oluşan görüntülerin de gö-
rüntüleri  yeniden aynalarda oluşur. Bu durum sürekli 
devam eder. Böylece mumun aynalardaki görüntüsü 
sonsuz sayıda olur.

DENEYİN AMACI:  Gazların basıncının sıcaklığa 
bağlı olduğunu kanıtlayabilmek.

DENEYİN ÖZETİ: Yaptığımız literatür çalışmaların-
da gazların basıncının içerisindeki taneciklerin kabın 
yüzeyine yaptıkları çarpmalar sonucunda oluştuğunu; 
sıcaklık, gaz madde miktarı ve kabın (gazın)hacmine 
bağlı olduğunu öğrendik. Biz de bu bilgilere bağlı olarak 
gazların basıncı üzerinde etkili olan sıcaklığın etkisini 
göstermek için bir deney tasarladık.

DENEYİN SONUCU: Şişenin içerisine yanan kâğıt 
attığımızda şişenin içerisindeki hava ısınır ve basıncı 
yükselir. Kâğıt söndüğünde ise hava hızla soğur ve ba-
sıncı azalır. Bu durumda açık hava basıncı şişenin için-
deki gazın basıncından fazla olur ve yumurta içeri itilir. 
Bu deneyle gazların basıncını etkileyen sıcaklık faktörü-
nün etkisini gözlemleyebilmiş olduk.

YÖNTEM: Deneyimizi şu işlem basamaklarını uygu-
layarak gerçekleştirdik: Cezveye bir miktar su koyduk ve 
yumurtayı içerisine yerleştirdik. Yaklaşık 15 dakika yu-
murtayı haşladık. Haşlanmış olan yumurtayı soğuduk-
tan sonra kabuğunu soyduk ve cam şişenin ağzından 
geçip geçmediğini kontrol ettik. Cam şişenin içerisine at-
mak üzere bir kağıt tutuşturduk ve cam şişenin içerisine 
attıktan sonra yumurtayı şişenin ağzına koyduk. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

VAR MI YOK MU?

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

YAĞMURLIKLU ÇANTA

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
meHmet arSlaN (7/a)
mete kÖkSal (7/a)

Hazırlayan Öğrenciler
fatma betül erDOĞaN (5/a)
buSe altuNtaŞ (5/a)

Projenin amacı: Çukur aynalarda görüntü özellikle-
rini göstermek.

Özet: Çukur aynanın en temel görüntü özelliklerin-
den biri merkezde (2F) bulunan cismin görüntüsünün 
merkezde, ters ve cismin boyuna eşit olmasıdır. Yaptı-
ğımız düzenekle merkeze ters olarak yerleştirilen ampul 
düz bir şekilde görülmektedir.

Yöntem: Kutunun ön kısmına çukur ayna yerleştir-
dik.Çukur aynanın merkezine denk gelecek şekilde ku-
tunun bir üst, bir de alt tarafına duy ve lamba yerleştiri-
lerek devreye paralel bağladık. Kutunun arka tarafına 
gözetleme deliği açtık. Lambalardan üstteki söktük ve  
gözetleme deliğinden baktık.

Sonuç: Üst taraftaki ampulu çıkardığımızda yine ay-
nadan ampulun var olduğunu gördük çünkü çukur ay-
nada cismi merkeze yerleştirdiğimizde oluşan görüntü 
cismin boyunda,ters ve gerçektir.

PROJENİN AMACI: Sırt çantası kullanan insanların 
şemsiye taşımasına gerek kalmadan ani bastıran yağ-
murlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak

ÖZET: Yağmurluğu sırt çantasının kolay çıkarılabile-
ceğini düşündüğümüz üst kısmına yerleştirdik.  Böylece 
ani bastıran yağmurda insanların ıslanmasını önledik.

YÖNTEM: Çantanın üst kısmından açılan iç tarafa 
yerleştirdiğimiz cebe su geçirmez kumaşı pelerin şekli-
ne getirerek yerleştirdik. Çantada açılan cebi fermuarlı 
yaptık

SONUÇ: Sırt çantasına yerleştirdiğimiz yağmurlukla 
ani hava şartlarına şemsiye ve yağmurluk taşımadan 
hazırlıklı hale gelmiş olduk. Böylece hem taşımada hem 
de ekonomik olarak avantaj sağladık. Yağmurluğumuzu 
pelerin şekline getirerek kapladığı yerden de tasarruf 
ettik. 

ÖNERİVE BEKLENTİLER: Öğrenci çantalarına yer-
leştirilebilecek yağmurluklarla öğrenciler özellikle bahar 
aylarında daha korunaklı olabilirler. Kullanılan kumaş 
türü ve boyutları değiştirilerek her tür kullanım ve yaşa 
göre uygun hale getirilebilir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

YANMAYAN PARA

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

YERÇEKİMİNE KARŞI

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
irem Nur küÇük (7/D)
Gizem CumCu (7/D)

Hazırlayan Öğrenciler
OĞuzHaN biriNCi (7/C)
zeliHa yılmaz (7/C)

DENEYİN AMACI:
Yanıcı bir maddeleri bazı maddelerin etkisi ile yanıcı olma-

yan bir duruma getirebilmek.
DENEY SONUCU:
• Kağıt paranın etrafında isopropil alkol tutuşarak bir alev 

oluşturdu. Bu alevin içerisindeki paranın ise yanmadığı göz-
lemlendi. Su ise kağıdın tutuşma sıcaklığını yükselterek kağı-
dın alev almasını engelledi.

YÖNTEM: 
Kâğıt paranın yanmaz duruma getirilebildiğini gösterebil-

mek için bir gösteri deneyi hazırladık.
Deneyimizi gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri uygu-

ladık.
• Bir beherde 250 mi  alkol çözeltisi hazırlandı. İsopropil 

alkol su içerisinde çözülebilmektedir.  
• Kağıt para mandal yardımıyla çözelti içine daldırılıp, çıka-

rıldı ve çakmakla yakılmaya çalışıldı.
• Kağıt para gözlemlendi.
DENEYİN ÖZETİ:
Deneyimizde kolay alevlenebilen maddelerin tutuşma sı-

caklığının yükseltilebileceğini kanıtlamaya çalıştık. Pikniklerde 
karton bardaklarda suyu kaynatabilmekteyiz. Bu gözlemden 
yola çıkarak suyun kâğıdın tutuşma sıcaklığını yükseltebildiğini 
anladık.

Deneyimizde kâğıt paranın tutuşma sıcaklığını su ile yük-
seltmeye karar verdik. İsopropil alkol ise en kolay alev alabilen 
alkol türü olduğu için kâğıt paranın çevresinde alev oluşturabil-
mek için isopropil alkol kullandık.

DENEYİN AMACI: Yer çekimine karşı düzenek oluş-
mak

ÖZET: Alüminyum ve bakır gibi metallerin içerisin-
de mıknatıs hareket ettirilirse bir elektromanyetik alan 
oluşur. Oluşan bu manyetik alanın mıknatısın manyetik 
alanı etkileşimi sonucu mıknatısın yer çekimine olan di-
rencini arttırır

YÖNTEM: Mıknatıs sırasıyla bakır ve alüminyum 
boruların içerisinden atılır ve mıknatısın aşağıya düşme 
süresi tutulur. Bir de borular  olmadan aşağı doğru mık-
natıs atılır ve karşılaştırma yapılır.

SONUÇ: Neodyum mıknatıs borular içerisinde ha-
reket ederken bakır boru içerisinde bir indüksiyon akımı 
oluşturur.Bu akım da  boruları elektromıknatıs haline 
getirmektedir.mıknatısın kutupları ile elektromıknatısın 
kutupları arasındaki etkileşim yukarı yönde bir itme kuv-
vetine sebep olurken  yerçekimde aşağı doğru  bir kuv-
vet uygulamaktadır. Bu nedenle mıknatıs aşağıya daha 
geç düşmektedir.

ÖNERİ VE BEKLENTİLER: İndüksiyonlu fırınlarda 
nesneleri ısıtmak amacıyla, metal objelerdeki çatlak-
ları/kırıkları ve hatalı kısımları tespit etmek amacıyla, 
eddy-akımı test cihazlarında kullanılmaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

YUKARı AKAN SU

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

tONya feriDe aHmet ŞeNer 
OrtaOkulu

ZAR AT ELEMENTİ BİL

Danışman Öğretmen
ESRA KILIÇ

Hazırlayan Öğrenciler
batuHaN karaCa (7/C)
HaSaN CaN erDOĞaN (7/C)

Hazırlayan Öğrenciler
CereN yılmaz (8/b)
rümeySa Çelik (8/b)

DENEYİN AMACI
 suyun su depolarından evlere nasıl dağıldığını daha 

anlaşılır bir şekilde göstermek.
ÖZET:
Sıvıların basıncın yüksek olan yerden düşük olan 

yere doğru hareket ettiğini gözlemledik. Bileşik kaplar-
dan yararlanarak şehir şebekelerinde su dağılımının ra-
hatça yapılabileceğini ispatladık.

DENEYİN SONUCU
yüksekteki sıvı basıncın etkisiyle pet şişenin içine 

dolarak daha düşük seviyedeki bardağa geçmiştir. Bu 
olay sıvı basıncı ile ilişkilidir. Birbiri ile bağlantılı olan 
kaplarda       ( bileşik kaplar)  yüksek seviyeden dü-
şük seviyeye doğru sıvı hareketi gözlenir. Şehirlerdeki 
su şebekeleri bileşik kap modeline (su cenderesi) göre 
çalışır. Su  depoları yüksek yerlere kurularak bağlanan 
boruların tabanlarındaki basınç arttırılır. Bu basınç sa-
yesinde borulardaki su evlere ulaşır ve basınçlı olarak 
musluklardan akar,

Projenin Amacı:İlk 20 elementin özelliklerini ve ya-
pacakları bağ türünü öğrenmeyi kolaylaştırmak.

Özet:Her bir yüzü ilk 20 elementten biri olan zarlar 
atılır. Rastgele gelen elementlerin özellikleri ve olası ya-
pacakları bağ türü ve bağın özellikleri açıklanarak tab-
loya not edilir.

Yöntem: Karton ve yapıştırıcı yardımıyla aynı boyut-
larda 3 küp hazırladık. Her yüzüne bir element olacak 
şekilde element sembollerini ve isimlerini zar yüzeyle-
rine yazdık. Hazırladığımız element küplerinden ikisini  
atarak gelen yüzeylerdeki elementlerin özelliklerini  ve 
birbiriyle yapacakları bağ türü ve bağın özelliklerini tab-
loya not aldık.

Sonuç: Yaptığımız etkinlikle periyodik cetvel konu-
sunun öğrenilmesini öğrencilerin eğlenerek öğreneceği 
şekilde kolaylaştırdık.

Öneri ve beklenti: Yaptığımız küp modelini başta fen 
bilimleri dersi olmak üzere diğer derslerde de belli konu-
ların öğreniminde etkili olabileceğini düşünüyoruz.
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tonyA hoşARlı oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

SES İLE ÇALIŞAN EV

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

GÜNEŞ FIRINI İLE BESİNLERİ PİŞİRME

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
kardelen iNCe

Hazırlayan Öğrenciler
kadir arSlaN

Sese duyarlı elektrik devresi oluşturarak evin içinde 
aydınlatmayı sağlamak.Bunun için bir ses düzeneği ku-
ruldu. Ses geldiği anda lambalarımız aydınlanıyor, ikinci 
ses geldiğinde ise lamblarımız sönüyor.

Ses komutu verilerek ışıkların yanıp sönmesi göz-
lemlendi.

Güneş enerjisinden faydalanarak besinlerin pişiril-
mesini sağlayacağız. Bunun için güneş ışınlarını bir göl-
gede toplayacak canak anten aldık. Güneş ışınlarını iyi 
yansıtabilmesi için metalik renge boyadık. 

Güneş ışığını bir noktada toplandığında sıcaklık artı-
şı olduğu gözlemlendi



433

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

NİŞASTANIN GİZEMİ

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

YÜZÜK OYUNU İLE ELEKTRİK DEVRESİ

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
ayşegül taN

Hazırlayan Öğrenciler
engin karakOÇ

Nişastanın yüzey geriliminin gösterilmesini amaçlı-
yoruz. Bunun için Plastik kap içerisinde nişasta  ve su 
karıştırılarak bir karışım elde ediliri Elde edilen karışıma 
çeşitli kuvvetler uygulanarak gösterdiği direnç ve akış-
kanlığı gözlemlenir.

Nişasta ve su karışımının üzerine bir kuvvet uygu-
landığında direnç gösterdiği kuvvet ortadan kalktığında 
akışkan hale geçtiği gözlemlenir

Basit elektrik devresinde iletken bir malzeme kulla-
nılarak devrede bir kopukluk olması ve olmaması halin-
de oluşacak durumları oyun ile eğlenceli hale getirerek 
öğretmek.

Elektrik devresinde açık ve kapalı durum gözlemlen-
di.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

MANYETİK KUVVET

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

ENERJİDEN ENERJİYE

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
kevser yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
feyzanur ayGüN   irem arSlaN

Mıknatısın bakır ve alüminyum borunun içinden ge-
çerken hareketini gözlemlemek. Bakır ve alüminyum 
borular tahta parçasına uygun ebatta delikler açılarak 
sabitlendi.Düzeneğin dengede kalması için yan taraftan 
desteklendi.Bilye ,boruların içinden bırakılarak hareketi 
gözlemlendi.

Mıknatısın boru içerisinden düşmeye başladığında 
manyetik alan oluşturduğu gözlemlendi.

Tek bir düzenekte enerji çeşitlerini gözlemlemek. 
Oyuncak araba eğik düzlemin başlangıç noktasına ko-
narak bir ip bağlandı ve yere sabitlendi.İpin altından 
mum yakılarak ipin kesilmesi sağlandı(ISI EN.).Serbest 
kalan araba eğik düzlemden aşağı doğru hareket ede-
rek cam bilyeye çarptı(POT.EN.).Bilye hareket ederek 
(KİN. EN.) ksilofondan aşağı doğru yuvarlandı(SES 
EN.).Düz zemin boyunca ilerleyip tahta blokları devir-
di(KİN.EN.).En son elektrik devresi tamamlanıp ışıklar 
yandı.(ELEK.EN.)

Enerjilerin birbirine dönüşümü gözlendi.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Buşra AKBULUT

IŞIKLI HALI

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

7’YE BÖLÜNEBİLME

Danışman Öğretmen
M.Alper HOROZ

Hazırlayan Öğrenciler
 muhammet karaGüzel

Hazırlayan Öğrenciler
Gamze arSlaN

Elektrik kesildiğinde muma ihtiyaç duymadan evin 
içerisinde rahatca yürüyebilmeyi amaçlıyoruz. Bunun 
içinde halının altına küçük butonlar yerleştirdik halıya 
basıldığında butonlar sayesinde laambalar ortamı ay-
dınlatıyor.

Elektrik kesildiğinde hazırlamış olduğumuz halımız 
sayesinde ortamı aydınlattığı görüldü

İki basamaklı sayılardan yola çıkarak kolay ve 
pratik bir 7’ye bölünebilme kuralı geliştirmeyi amaçla-
dık.21,42,63 gibi son basamağı ilk basamağın yarısı 
olan sayılar 7 ye bölünür teziyle 105 126 147 189 şek-
linde sayıların 7 ye kalansız bölündüğünü gördük. 4 ba-
samaklı sayılarda ise yarısını eklediğimizde bu sonuca 
ulaştık.10:2 =5 10+5=15 1015 şeklindeki sayıların 7 ye 
kalansız bölündüğünü tespit ettik.

Bu çalışmamızla 7 ye kalansız bölünmenin  basit ve 
kolay bir kural bulduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

AYNALARDA SONSUZ GÖRÜNTÜ

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

ANİMAL WORLD

Danışman Öğretmen
Hakan BIYIKLI

Hazırlayan Öğrenciler
 Canan karaDeNiz

Hazırlayan Öğrenciler
mihrace yılmaz

Aynalarda yansıma özelliği kullanılarak sonsuz gö-
rüntü elde edilmesi 6 adet ayna silikon yapıştırıcı ile bir 
birine yapıştırılarak küp elde edildi.

Yansıtıcı yüzeylerin paralel şekilde konulmasıyla 
sonsuz sayıda görüntü oluşturduğu görüldü.

Hayvan isimlerinin öğrenimini daha kalıcı hale getir-
mek amaçlandı.Düz bir zemin,hayvan türlerine göre üç 
ayrı bölüme ayrıldı. Yapay hayvan maketleri ve görseller 
kullanılarak ilgi çekicilik sağlandı.

Hayvan modelleri ve görseller kullanmak hem konu-
ya ilgiyi hem de kalıcı öğrenmeyi sağlamıştır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Fatma BEKAR

YAZIM YANLIŞI

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

HIZLI TREN

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
umut karaGüzel

Hazırlayan Öğrenciler
alpercan yılmaz  burhan biriNCi

Öğrencilerin yazımı karıştırılan kelime veya cümle-
lerde sıkıntı yaşaması

Yazarken ve konuşurken kelimelerin imlası ve telaf-
fuzuyla ilgili sık sık hatalar yapıyorlar.Yazım yanlışlarını 
bir oyun vasıtası ile daha iyi öğrenmelerini sağlamak .

Yazım yanlışı oyuna aktarıldığından dolayı daha eğ-
lenceli ve kalıcı bir öğrenme olduğu görüldü

Manyetik alan yardımıyla tren yapmayı amaçladık.
Bakır teli spiral şeklinde sararak bir tiren için bir tünel 
oluştururuz. Trenimize monte edeceğimiz mıknatıslar 
sayesinde bakır tünelde oluşan manyetik alan trenimizin 
hareket etmesini sağladık.

Manyetik alan yardımı ile pilin tünelde ilerlediğini 
gözledik
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

PASCAL ROBOTU

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

HAREKET ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETMEK

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
 ahmet arSlaN   barış ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
elif ÇiliNGir   zeynep biriNCi

Sıvılar basıncı aynen iletmesinden faydalanarak bir 
kepçe modeli oluşturularak sıvı yardımıyla insanların 
gücünün yetmediği işleri yapabilmelerini sağlamak.

Sıvıların basıncı iletmesi sayesinde oluşturulan kep-
çe modelinde güçten kazanç görülmüştür.

Yapacağımız bir düzenek sayesinde DC motora bir 
dinamo gibi kullanacağız. Kasnağına su yardımı ile ha-
reket verilerek DC motordan elektrik üreteceğiz.

Su yardımı ile elektrik üretildiği görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

STRAFOR KIL TESTERE

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

ÇOCUK AĞLAYINCA SALLANAN BEŞİK

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
kevser taN

Hazırlayan Öğrenciler
 Sıla yılmaz

Maket yaparken tahta işçiliği oldukça zor oluyor biz-
de strafor kullanmaya karar verdik .Strafor kıl testeresi 
ile ince işcilik kolay ve gürültüsüz oluyor. 

Rezistans telinin ısınması ile straforu kestiği görüldü

Kurulacak sistemde çocuk ağladığında beşik salla-
nacak ve annesinin sesi ile ninni söyleyecek bu sayede 
bebek annesinin hep yanında olduğunu anlayacak.

Bebeğin sesini algıladığı zaman hem sallanıp ninni 
sölediği görüldü
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

FINDIK KURUTMA

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

ELBİSE KURUTMA

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
Şahsenem yılmaz  aleyna biriNCi
Semra Çakır

Hazırlayan Öğrenciler
Gökdeniz biriNCi

Tasarladığımız bu proje sayesinde evde olmadığı-
mız zaman fındık harmanının ıslanmasını engellemiş 
oluruz hem de günün belli saatlerinde fındıkları karıştır-
dığı için hızlı bir şekilde fındıklarımız kurumuş olur.

Yağmurlu havalarda fındık harmanının üstü örtüldü-
ğü görüldü.

Tasarlanan sistem sayesinde şemsiye motor yardı-
mı ile kendi ekseni etrafında dönerken rüzgâr oluştura-
cak hem de PC fanı sayesinde rüzgar oluşacak. Oluşan 
rüzgâr sayesinde elbiseler hızlıca kuruyacak.

Hava sürkülasyonu sayesinde kurama daha hızlı ol-
duğu görüldü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

EVDEN ÇIKARKEN LAMBALARI 
AÇıK UNUTMAYA SON

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

GECE GÖZLÜĞÜ

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
melek karaGüzel   Semanur yayla
Duygu arSlaN

Hazırlayan Öğrenciler
emrecan iNCe   umut SarıHaN

Evden çıkarken bazen lambaları açık unutuyoruz. 
Bizde evin kapı kilidine yerleştirdiğimiz buton sayesinde 
kapı kilidini iki kez kitlediğimiz zaman kapı kilidinin dili 
butonu basarak lambalara gelen elektriği kesecek bu 
sayede açık kalan lambalar kapanmış olacak.

Evden çıkarken açık kalan lambaların söndüğü gö-
rüldü

Tahtadan gözlik kesimini yaptık. Gözlüğün sağ ve 
sol yanına iki adet led bağladık. Ledleri kablo yardımı 
ile pile bağladık.Projemiz sayesinde karanlıkta ellerimiz 
dolu bile olsa gözlüğümüz sayesinde önümüzü rahatça 
görebiliriz.

Karanlıkta gözlük sayesinde önümüzü aydınlattığı 
görüldü
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

KARANLIKTA KİTAP OKUMAK

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

BEŞİKLİ KOLTUK

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
fatih biriNCi   uğurcan ayDıN

Hazırlayan Öğrenciler
Dilek biriNCi

Kitap boyutunda bir cam kestik. Cama dikey gelecek 
şekilde tahta içerisine ledler döşedik bu sayede ledlerin 
ışığı cam yüzeyine dağılarak okuduğumuz sayfayı ay-
dınlatıyor.

Işıgın cam üzerinde ilerlemesi sonucu karanlıkta 
okunan sayfayı aydınlattığı görüldü.

Tahtalardan bir beşik yaptık. Beşiğin tam karşı tarafı-
na annenin oturması için koltuk yaptık. Bu sayede anne 
yerinden kalkmadan koltukla ileri geri yaptığı zaman 
aynı zamanda da beşiği sallamış olur. Aynı zamanda da 
anne her zaman bebeğin karşısında oturduğu için be-
bek huzursuz olmaz.

Beşiğin karşısında oturan annesini gördüğü zaman 
bebeğin huysuzlanmaması sağlanacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

DEPREME DAYANIKLI EV

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

YÜRÜYEN EV

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
fatihcan yılDırım

Hazırlayan Öğrenciler
Süleyman baki

Yapacağımız düzenekte evin altına ileri geri salını-
mını emecek kızak ve aşağı yukarı salınımını emecek 
yay yerleştirilerek deprem anında evin yıkılması önle-
necek.

Evin altına döşene ray ve yaylar sayesinde deprem-
de evin yıkılmaması amaçlanmaktadır

Göçebe yaşayan insanların eşyalarını taşıması ye-
rine eve takılacak teker sistemi sayesinde evleri ile göç 
etmesi sağlanacak.

Göçebe yaşayan insanların eşya herseferinde eşya-
larını taşımaması amaçlanmaktadır
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

HOBİ SÜPÜRGE

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

KABLOSUZ ENERJİ

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

Hazırlayan Öğrenciler
 elif aktaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
Selim ÇiliNGir

Cd ile küçük bir çark yaptım. Yapılan çarkı Dc mo-
tora takıp etrafını mukavva ile sardım. Mukavvada pet 
şişenin montajı için delik açarak pet şişeyi monte ettim. 
Çarkın dönmesi ile oluşan hava sirkülasyonunun çıkma-
sı için pet şişede ince delikler açtık. Bu sayede mini sü-
pürgemiz de oluşan vakum çöpleri pet şişeye atar.

Küçük kırıntıları oluşturulan vakum ile çekildiği gö-
rüldü

10 cm boyundaki  plastik borumuza  bobin teli sa-
rarak 1. Sargımızı oluşturduk..kalın telimizi bu sargının 
üzerine 3 kez sarark 2. Sargımızı oluşturduk.adaptör 
transistör ve direncimizi sargılarımıza bağladık.pinpon 
topunun üzerini alüminyum folyoyla kaplayarak 1. Sar-
gımızın tepesine koyduk. Bobinimizi çalıştırdığımıza flo-
rorsan ampülün yandığını gördük.

Kablosuz olarak elde tutulan lambaların yandığı gö-
rüldü
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

SES ÜRETMEK BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

ÜÇ BOYUTLU HOLOGRAM

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

Hazırlayan Öğrenciler
yasin karaGüzel

Hazırlayan Öğrenciler
Oğuzhan biriNCi

Balonun hoparlör görevi göstererek ses çıkarması-
Bakır tel silindir etrafında sarılarak bobin haline getirilir.
Sarımın iki ucu kulaklık girişi ile birleştirilir.Bobin şişiril-
miş balonun üzerine sabitlenerek ortasına mıknatısımız 
yerleştirilir.Cep telefonu ya da bilgisayardan müzik açı-
larak balondan çıkan ses dinlenir.

Bobin teli ve mıknatıs sayesinde ses oluştuğu göz-
lendi

Dört adet eşkenar üçgen elde etmek için, kestiğiniz 
asetatı katlayıp üçgenlerin uçlarını yaklaşık 2,5 cm içe-
riden kesip ve karşılıklı kenarları bantlayarak bir prizma 
elde edildi.

Akıllı telefon ya da tabletimize  dört kenarlı bir holog-
ram videosu açılarak prizmanın küçük açıklığını video-
nun tam ortasına yerleştiririz. Görüntüye yandan bakılır 
ve hologram görüntüsü izlenir.

Asetat kullanılarak telefondahi görüntü holograma 
dönüştüğü görüldü
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Nuran GÜNAYDIN

FİLDİŞİ MACUNU

tONya HOŞarlı OrtaOkulu tONya HOŞarlı OrtaOkulu

MÜZİK  VE FEN

Danışman Öğretmen
Buşra AKBULUT

Hazırlayan Öğrenciler
 reyhan yılDırım

Hazırlayan Öğrenciler
 Görkem iNCe

Kısa zamanda kimyasal tepkime ile bol miktarda kö-
pük üretmekBir kaba bir miktar bulaşık deterjanı koyup 
üzerine %35 lik bir miktar hidrojen peroksit ilave ederiz. 
Karışımı hafifçe çalkalayarak karıştırıp karışımın üzeri-
ne spatül ile 10 gr potasyum iyodür ilave ettik.Oluşacak 
görüntüyü seyredebiliriz.

Deneyde açığa çıkan oksijende sabunun köpük ola-
rak çıkmasına sebep oluyor

Herhangi bir müzik aletinden farklı notolar çıkarabil-
mek için fen bilimleri dersinde gördüğümüz ses konu-
sundaki kavramlardan yararlanmak gerekiyor. Örneğin 
bir gitardan farklı sesler çıkarmak için telin farklı kısım-
larına basarak telin boyunun uzunluğu değiştirilmiş olu-
yor. Bu da farklı frekansta sesler çıkarmasını sağlıyor. 
Aynı şekilde davulun yüzeyinin gerginliği arttırılıp azaltıl-
dığında sesin frekansı değişirken vurma şiddetine bağlı 
olarak sesin genliği de değişmiş olur.

Notoların çıkarmasında genlik,frekans gibi kavram-
lardan yararlanıldığını keşfettik.
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Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
Serkan DURNA

MODERN ANA SINIF

tONya HOŞarlı OrtaOkulu

Hazırlayan Öğrenciler
 bergant taNrıverDi  emirhan biriNCi

Çocukların okulu sevebilmesi için rengârenk bir or-
tamda kendine ait masa ve yataklarıyla beraber sanki 
evindeymiş gibi hissetmelerini sağlamayı amaçladık.

Okula yeni başlayan çocukların okulu ev gibi görme-
leri amaçlanmaktadır
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yomRA mERkEz oRtAokUlU
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGE ARISOY SARAÇ

A WORD AND A STORY

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

ADALET KUPASI

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

Hazırlayan Öğrenciler
CeNNet Sare Nur yılmaz
Şule ÇaĞla ÇuvalCı     CereN PeHlivaN

Hazırlayan Öğrenciler
5/C efSuN ayyılDız
5/C aliHaN PaSlı

İngilizce kelimelerin daha kolay akılda kalması-
nı sağlamak. Bunun için İngilizce telaffuzu Türkçe ‘ye 
benzeyen kelimeler araştırıldı. Her iki kelimenin içinde 
bulunduğu hikâyeler yazıldı. Bu hikâyeleri anlatan kari-
katürler çizildi.  Hikâyelerin ve karikatürlerin bulunduğu 
bir kitapçık oluşturuldu. Öğrenciler, bu kitapçıktaki hikâ-
yesini okudukları kelimeleri daha iyi akıllarında tuttular.

‘Aza kanaat getiremeyen çoğu bulamaz.’ sözünden 
yola çıkarak tasarlanmıştır. Pisagor’un 2500 yıl önce 
icat ettiği Adalet Kupası (dikea kupa) ters çan biçimin-
dedir. İlginç özelliği ise kupanın altında delik olmasına 
rağmen içindeki dökülmez. Ta ki elinizdeki miktardan 
fazlasını isteyip sınırı geçene kadar. Sınırı geçtiğinizde 
bu seferde tüm su akıp gider.  İnsan yaşamın sundukları 
ile yetinmeyi bilmelidir. Zira hep daha fazlasını arzular-
ken elimizdekilerde su gibi akıp gidebilir. Bu kupada bu 
sonucu tam olarak gösterebilmektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

AKILLI ÇÖP KUTUSU

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

AMES ODASI

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

Hazırlayan Öğrenciler
7/e SerHat turGut kOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
5/f irem aDakul
5/f emirHaN ataSOy

Karanlıkta daha rahat çöp atabilmek için tasarlanmış 
çöp kutularıdır. Akşamları çöp atabilmek içinde ledler-
le döşenmiştir. Kendiliğinden çöp poşetlerine sahiptir. 
Bu şekilde karanlık ortamlarda daha rahat görüp daha 
temiz bir ortam sağlamaktır. Karanlık ortamlarda daha 
rahat temiz bir çevre ile daha rahat bir çöp atma olmuş 
olur.

Görsel illüzyonlar nasıl olabilir? Ames odasının öl-
çüleri birçok farklı boyutta olabiliyor. Ama hepsinde oran 
sabit kalmalıdır. Bizde temel ölçüleri kullanarak farklı 
oranlarda ames odaları oluşturduk.  Oluşturduğumuz 
odalar arasında deliği küçük olanlarda alan derinliğini 
daha iyi algıladığımız için ames odası amacına daha 
iyi ulaştı ve görsel illüzyon çok daha güzel bir şekilde 
göründü.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
AYNUR BEDER ZENGİN

ASİL SAYILAR

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

BASİT ELEKTRİK MOTORU

Danışman Öğretmen
SERKAN SELİM

Hazırlayan Öğrenciler
7/e SerHat turGut kOÇ
7/e uĞur yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
8/C muStafa Öztürk

Matematik dersimizin bir konusu olan asal sayıları 
daha rahat öğrenebilmek için görsel ve işitsel olarak 
tasarlanmıştır. Tasarlanan kutu içerisinde asal sayıları 
anlatan bir ses kaydı bulunmaktadır. Üzerinde ki cam 
oynatıldığı zaman sadece asal sayılar yanmaktadır. Bu 
şekilde öğrencilerin birden çok duyularına hitap ettiği 
için daha rahat bir öğrenme olacaktır. Tasarladığımız bu 
materyal ile asal sayıları gösterdiğimiz öğrenciler daha 
rahat öğrenme gözlemlenmiştir.

Projede çevrede kolayca bulabileceğimiz malzeme-
lerle basit bir elektrik motorunu nasıl yapabileceğimizi 
göstermek istedik. bakır tel silindir bir cismin etrafında 
sarılarak bobin elde edilir. Bobinin uçları çengelli iğ-
neden geçirilir. Bobinin alt kısmına mıknatıs yerleştiril-
dikten sonra devreye akım verilir ve bobinin döndüğü 
görülür.  Lazım olduğu zaman elimizdeki malzemelerle 
basit elektrik motoru yapılarak gündelik hayatta rahatça 
kullanabiliriz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NİYAZİ KALYONCU

BASİT ŞEYLER

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

BATİKLE RENKLENİYORUM

Danışman Öğretmen
RAGIP YUSUF SAVLET

Hazırlayan Öğrenciler
7/b Gamze yiĞiter
7/b CeNNet Sare Nur yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
tuaNa aDakul          NurHayat altıNkayNak
yareN SezGiN 

Günlük hayatımızda bir çok yerde geri dönüşüm kul-
lanılırken geri dönüşüm adına şişelerden saksı, konser-
ve , tekerleklerden masa yapılabilirken biz neden farklı 
bir ürün kullanmayalım. Siyah köpük üzerinde kalemle 
istediğimiz desende resimleri çizdik sonrasında lehim 
makinasını kullanarak desenimizin etrafındaki fazlalıkla-
rı erittik ve desenimizi ortaya çıkardık. Sonrasında iste-
diğimiz renklerde boya kullanarak boyamaya başladık. 
Oluşan desenimizin etrafına beyaz köpük kullanarak 
çerçeve yaptık ve şekildeki tabloları  elde ettik. Taşları 
da küçük küçük boyayarak çok güzel dekoratif eşyalar 
elde ettik. Evde veya sokakta kullanmadığımız çöp de-
diğimiz bir çok eşyayı kullanarak yararlı veya dekoratif 
ürünler elde edebiliriz. Bunun yanında bunları evimizde 
kullanabileceğimiz gibi satarak aile bütçemize katkıda 
bulunabiliriz.

Uygun yöntem ile insanlar istediği desen, model ve 
renkte yaratıcılığımızı yansıtacak kıyafetler elde edebilir 
mi ve bu işlemi yaparken eğlenebilir mi? Uygun yöntem-
ler kullanılarak düşük maliyetli ve kişisel tasarımlı ça-
lışmalar elde edilebilir. Projemiz sonucunda amacımıza 
uygun olarak hazırladığımız kıyafetlerin insanların kendi 
benliğini yansıttığını gördük. İnsanların kendilerindeki 
yaratıcılığı fark etmelerini sağladık. Batik boyama sana-
tının hayal gücünü geliştirdiğini gördük ve ekonomik bir 
tasarım yapmayı başardık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

BİLGİSAYAR NASIL KAZANIR?

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

ÇEKİLİN YOLDAN Z’LER GELİYOR

Danışman Öğretmen
MERAL DEMİREL

Hazırlayan Öğrenciler
5/f yuNuS ÖzkaN

Hazırlayan Öğrenciler
6/a tuaNa yılDırım 6/a zeyNeP aSlı ŞeN
7/a CaNSel meral

Bilgisayar nasıl kazanırda ki amacımız bilgisayar 
oyunlarında matematiğin nasıl bir etkisi olduğudur. Bu-
rada bilgisayarlar modüler aritmetiği ve kalan hesabını 
kullanarak olasılıkları en aza indirmekte ve ona göre 
oyunu oynayarak kazanmaktadır. Matematik her konu-
da olduğu gibi oyunlarda da etkili bir şekilde kullanıldı-
ğında kazanma şansımızı arttırmaktadır.

Dünyanın bir telefon kadar küçüldüğü ve mesafe-
lerin kalktığı günümüz dünyasında, teknoloji ile doğup 
büyüyen renkli ekran çocuklarının özelliklerini tanır ve 
onları anlarsak sağlıklı iletişim kurabileceğimiz kuşak 
çatışmalarını en aza indirebileceğimiz ortamları oluştur-
ma imkânlarını araştırdık ve Z kuşağını tüm yönleri ile 
inceledik. Z kuşağının özellikleri iyi anlaşıp doğru değer-
lendirilirse bu kuşak bireylerinin eksi yönleri artıya dö-
nüştürüle bilinir. Özellikle eğitimcilerin ve ailelerin bu ku-
şağın özelliklerine vakıf olmada çok daha bilinçli olması 
gerekir. Bu geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların 
yetiştirilmesinde büyük önem arz eder. Unutmamalıdır 
ki eğitmek için önce tanımak ve anlamak gerekir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

ÇİLEK ÇÜRÜTME

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

ÇOK AMAÇLı SıRA

Danışman Öğretmen
ÖZNUR ADANUR SELAMET

Hazırlayan Öğrenciler
8/f muHammet aDakul 
8/a fatmaNur kalmuk    8/a NerimaN ÖzkÖk

Hazırlayan Öğrenciler
7/a NeSibe irem aka

Hangi renk ışık altında çilekler daha uzun süre da-
yandığını tespit etmek istedik. Bunun için mavi, kırmızı, 
yeşil ve şeffaf renkli seralar oluşturulup ,içerisine eşit 
miktarda çilekler konuldu. Konulan çilekler belli aralık-
larla gözlenip hangisinin daha çabuk çürüyüp çürüme-
diği gözlendi.   Seralara konulan çileklerden en çabuk 
kırmızı renkte olan çürümüştür. En geç çürüyen ise mavi 
renk sera olduğu gözlemlenmiştir.

Arka sırada oturan öğrencilerin daha rahat görebil-
mesi için sıra tasarlandı. Sıraların ayakları portatif bir 
şekilde uzayıp kısalabiliyor. Bu şekilde arkada oturan 
öğrenci tahtayı ve öğretmeni daha rahat görebiliyor. 
Sınıf içerisinde arka tarafta oturan öğrenci daha rahat 
derse katılmış olup ayrıca eşya yükünden de hafiflemiş 
olacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

ÇÜRÜK MUZ

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

DOĞADAKİ MATEMATİK

Danışman Öğretmen
SEDA DURMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
6/C Sıla kalmuk  6/C SeÇil yükSel
6/C yareN tOPal

Hazırlayan Öğrenciler
8/e SeliNay yavuz
8/e Şeyma Nur ÖzDemir 8/e elif bayrak 

Muz kolay çürüyebilen bir meyvedir. Muzu hangi şe-
killerde sakladığımızda daha uzun süre dayandığını tes-
pit etmeye çalıştık. Muzu beş farklı koşullarda beklettik. 
Bu koşullar; stereç film, alüminyum folyo, yağlı kağıt, a4 
ve sade halde bırakıldı. belli aralıklarla ölçülen muzla-
rın streçe sarılı olan muzun hepsinden daha uzun süre 
dayandığı gözlenmiştir. Muzu ev koşullarında saklarken 
streçe sararak sakladığımızda daha uzun süre dayan-
maktadır.

Matematik dersi sadece okullarda görülen dersler-
den ibaret değildir. Etrafımızda bununla ilgili çok fazla 
fark edemediğimiz işaretler vardır. Bu işaretleri fark 
etmek için gerekli araştırmaları yaptık. Hayatımızı ko-
laylaştırmak için matematik aslında her yerdedir. Etra-
fımıza baktığımız zaman aslında matematiğin ne kadar 
çok doğa ile günlük yaşam ile iç içe olduğunu görürüz. 
Her şeyin belli bir kuralı olduğuna hiçbir şeyin rastgele 
olmadığına tanıklık etmiş oluruz. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

DOĞRU MU? EĞRİ Mİ?

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

DÜNYAYI GERİ DÖNÜŞTÜR !

Danışman Öğretmen
MERAL DEMİREL

Hazırlayan Öğrenciler
5/f ŞeNiz yılmaz
5/f muHammet ali bayrak 

Hazırlayan Öğrenciler
7/e SevDa uzuNmeHmet
7/e ezGi zülal keleŞ           7/e yareN SezGiN

Matematik konularından örüntünün sayılar ve şekil-
lerle olan ilişkisinden yararlanmak ve belli kuralla oluştu-
rulmuş doğrulardan yeni görünümler elde etmek. Örün-
tü, sayıların ve şekillerin belli kurala göre oluşturulması 
demektir.

Etrafımızda kurallı olan her şey belli bir örüntü ile 
oluşturulmuştur. Bunu görsel bir hale dönüştürmek için 
örüntü kuralının doğrular yardımıyla nasıl bir hal aldı-
ğını inceledik. Üçgen ve kare çizdik her kenara 1 birim 
aralıklarla işaret koyduk. Kuralımız dıştan içe doğru 
sayıların toplamı eşit olacak şekilde 2 noktayı doğru ile 
birleştirmek. Birleştirdiğimiz doğrular, birbirlerini belli bir 
kural ile 1 noktada kesti. Bu noktalar öyle bir hal aldı ki 
eğri çizgiler ve de eğri yüzeyler oluşmuş gibi bir görsel 
yanılgı karşımıza çıktı. Şekilleri incelediğimizde doğru-
lar birbirlerini eşit aralıklarla değil, bazı bölgelerde sık 
aralıklarla keser. Buda sanki eğri çizilmiş gibi bir görüntü 
oluşmasına sebep olur.

Geri dönüşümle doğal kaynakların lüzumsuz kulla-
nılmasını önleyip çöp miktarının azaltılması, ekonomiye 
hammadde sağlanması çöp depolama alanlarında yer 
tasarruf edilmesi, bu atıkların doğaya atılmayarak çev-
remizde kirlilik yaratmayarak diğer canlılarında yaşam-
larını tehlikeye atmasını önlemek amacıyla  bu konuda  
yapılabilecekleri araştırdık. Geri dönüşümle atık üretimi 
azaltılabilir ve çıkan atıklar geri dönüştürüle bilinir. Bunu 
sağlayabilmek için çocuklarda ve toplumda bilinç oluş-
turula bilinir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NEŞE YAYLI

EDUCATIVE PUZZLE

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

ELLERİM GÖRÜYOR

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
8/a ramazaN CaN
8/a ufuk alaCa 8/a Safa CaN Salkı

Hazırlayan Öğrenciler
6/f alParSlaN SürmeNeli
6/f berk tOlGa kalayCı

İletişim olmazsa dil olmaz. Öğrencilerin hem eğlen-
meleri hem öğrenmeleri esas alınmış olup,8.sınıf İngi-
lizce ders kitabındaki İletişim ünitesinden faydalanarak, 
güncel konulu bir telefon diyaloğunun puzzle üzerinde 
kelime  kelime bulunup anlamlı bir cümle oluşturulma-
sını amaçladık. Yapbozu doğru şekilde bulmalarını sağ-
layacak diyaloğun içeriğini destekleyecek fotoğrafları 
yapboz arka planına yerleştirdik. Uzun ömürlü olabilme-
si yapbozu için baskıya gönderdik.  İstenilen süre zarfın-
da yapboz yapım aşaması tamamlandı ve öğrencilerin 
kullanımına hazır hale getirildi. Yapboz kullanışlı, basit, 
eğlenceli ve görsel açıdan zengin bir görünümdedir. Öğ-
rencilerin oyun yoluyla eğlenerek cümle oluşturmaları 
sağlandı. Ayrıca 8.sınıf öğrencilerinin TEOG sınav içeri-
ğindeki bir konuyu da destekler özelliktedir. Tüm ortao-
kul öğrencileri tarafından ders esnasında, teneffüslerde 
veya ev ortamında oynanabilir.

Görme engelli insanlar için kapıları açmanın kolay 
yolu nasıl sağlanmalıdır?’ sorusundan yola çıkılarak 
hazırlanmıştır. Alınan mıknatıslar eldivenlerin parmak 
uçları kısmına yerleştirilir. Her bir parmak ucunda ön 
ve arka olmak üzere iki adet konur. Eldiven kapı koluna 
yaklaştığı zaman mıknatıs kapı kolunu çekecek ve ka-
pıya yaklaştığını anlayacak. Yolda yürürken sarı kabart-
malı çizgilerden rahatlıkla yürüyebilen görme engelliler 
için bir rahatlık daha sağlanmış olundu. Eldiven saye-
sinde görme engelli insanlar kapıları açarken çok daha 
rahat hareket edecekler. Kapıya geldiklerinde kolları tut-
mak çok daha rahat olacak.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR ADANUR SELAMET

ENGELSİZ MERDİVEN

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

EV YAPIMI PROJEKSİYON

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

Hazırlayan Öğrenciler
7/a berkay kÖSe

Hazırlayan Öğrenciler
7/C OSmaN buĞra bayrak

Engellilerin merdivenleri daha rahat çıkması için 
tasarlandı. Engellilerin merdivenleri çıkarken zorlan-
dığı gözlenmiştir. Mukavvadan merdiven tasarlandı. 
Tasarlanan bu merdiven hava basıncı yardımıyla hava 
basılınca normal merdiven oluyorken, ortamdan hava 
alınınca engelli rampasına dönüşüyor. Engellerin her 
ortama daha rahat girip çıkabileceği sistem olabileceği 
görülmüştür.

Günümüzde projeksiyonun hayatımızda önemli 
bir yeri var ama herkeste projeksiyon yok. Ev yapımı 
projeksiyon sayesinde herkesin rahatlıkla ulaşabilece-
ği projeksiyon tasarlanmıştır. Önce kutuyu aldık. Daha 
sonra merceğin yerleştirileceği yeri merceğin gireceği 
şekilde kestik. Merceği oraya sabitledik ve kutunun içe-
risini siyah kartonla kapladık ve kutunun içerisine cep 
telefonun yaslanacağı bir karton koydu. Bu şekilde pro-
jeksiyonumuz tamamlanmış oldu. Tamamlanan projek-
siyon her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. 
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
MERAL DEMİREL

EY KÜL SEN NELERE KADİRSİN!

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

GELECEKTEKİ TEKERLEK

Danışman Öğretmen
SEDA DURMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
6/a  muStafa erDem SaĞlam
6/a  beNGiSu Öztürk  6/a barıŞ kOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
7/f emreCaN karabiNa
7/f furkaN yılDırım

Bir ürün hayal edin sağlığa hiç zarar vermeden hem 
çamaşırlarınızda hem saçlarınızda hem bahçenizde 
hem ekmek yaparken kullanabileceğimiz çok fonksi-
yonludur. İmkânsız mı? Bir daha düşünün. İşte hepsi 
bir arada ‘’KÜL’’... Büyüklerimizden öğrendiğimiz yön-
temlerle külü çamaşır beyazlatmada, saçları parlak ve 
yumuşak yapmada, bahçelerde zararlı haşerelerden 
korunmak ve verimi artırmak amacıyla ve ekmeğin saça 
yapışmadan pişirilmesini sağlamak amacıyla kullandık. 
Bu proje ile birçok alanda sağlığa ve doğaya zarar ver-
meden kullanılabilecek doğal malzemelerin var olduğu-
nu öğrendik bunlardan biri olan külün kullanım alanlarını 
inceledik.

Hangi tekerleğin daha iyi gidebildiğini araştırdık. 
Geçmişten günümüze yapılan tekerlek modelleri ince-
lenmiştir. Tekerlek modellerinden örnekler yapılarak ge-
lişiminin nasıl olduğu gösterilmiştir. Her bir modelden iki-
şer tane yapılarak birer at arabası tasarlandı. Belirlenen 
yollarda her bir tekerlek denenerek ulaşımı hangisinin 
daha kolay ve rahat sağlandığı gözlendi. Tekerleğin ge-
lişimi ile eşya taşımacılığı, ulaşım vb şeyler daha rahat 
olduğu gözlenmiştir. Gelişen ve modernleşen tekerlek 
hayatımızın her alanında bize kolaylık sağlamaktadır.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

GEMİLERİ YÜZDÜRELİM

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

GEOMETRİ ŞEHRİ

Danışman Öğretmen
NURDAN AKBULUT

Hazırlayan Öğrenciler
8/f GürSel zeNGiN
8/G Ömür GümrükÇü 

Hazırlayan Öğrenciler
7/f eyüPHaN GümrükÇüOĞlu
7/f ilyaS OĞuzHaN yeŞilyurt

Gemilerin tabanındaki şekillerin hangisi olduğu za-
man gemilerin yüzmesinde ki değişiklik incelendi. Gemi 
tabanları üçgen, daire, kare olacak şekilde üç farklı şe-
kilde tasarlandı. Ve standart gemilerle karşılaştırmak 
için bir adette normal gemi yapıldı. Yapılan bu gemiler 
suyun üzerinde yüzdürülüp hangisinin daha iyi olup ol-
madığına bakıldı. Yüzdürülen gemiler içerisinde en iyi 
standart gemi yüzmüştür. Daha sonra üçgen gemi daha 
hızlı yüzebilmiştir. Yapılan dört çeşit gemi içerisinde en 
iyi, en hızlı olan yine standart gemidir. Ama üçgen ta-
banlı gemilerde de yaptığımız diğer şekilli gemiler ara-
sında en iyi olanıdır.

Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız ancak farkın-
da olmadığımız geometrik şekilleri oluşturarak konun 
kavranmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak.

Öğrenci çevresinde gördüğü cami, ev, evin çatısı, 
caminin minaresi, kubbesi gibi birçok yapının ya da çok 
sık kullandığı eşyaların maketlerini oluşturmuş ve bu sa-
yede birebir yaparak yaşayarak öğrenmiştir. Cami oluş-
turmuş ve bu camide her bir ayrıntıya dikkat etmiştir. 
Caminin minarelerini silindirden, uç kısımlarını koniden, 
kubbesini yarım küreden ve gövdesini dikdörtgen priz-
masından elde etmiştir. Bu cisimlerin her birinin önce 
açılımını çizmiş daha sonra birleştirerek yapıları oluştu-
rulmuştur. Evlerin gövdeleri prizma kullanılarak çatıları 
piramidin açılımı kullanılarak oluşturulmuştur. Öğrenci-
lerin günlük hayatta kullandığı birçok yapının geometri 
dersindeki geometrik cisimlerden oluşturulduğu yaparak 
yaşayarak öğrenilmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZNUR ADANUR SELAMET

HEPSİ BİR ARADA

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

IŞIĞIN RENKLERE ETKİSİ

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

Hazırlayan Öğrenciler
7/a rumeySa yavuz

Hazırlayan Öğrenciler
7/C berat türeDi

Kitap ve defterlerin hepsinin bir arada olması için 
tasarlandı. Öğrencilerin elinde defter, kitap ve malzeme-
lerin hepsi ayrı ayrı durup gereksiz ağırlık yapmaktadır. 
Fakat hepsi bir arada olursa daha ince olup daha rahat 
taşınabilir hale gelmektedir. Örnek olması için bir adet 
matematik kitabı ile defter alınıp birleştirilmiştir. üst kıs-
ma kalemlik olacak şekilde cep tasarlanmıştır. Bu şekil-
de hepsi bir arada olmuş olmaktadır. Öğrenciler elinde 
üç parça taşımaktansa tek parça taşıyabilmektedir.

Su içerken hangi su dolu şişenin açık renkte olma-
sı gerekir. Çünkü açık renkler ışığı daha az soğurduğu 
için beyaz şişeler siyah şişelere göre suyu daha az bu-
harlaştırır ve daha az ısındırır. Bu yüzden beyaz şişeler 
kullanılmalıdır.3 gün boyunca siyah, beyaz ve kırmızı 
renkte 3 farklı şişe güneşin altında bekletildi ve bu sa-
yede sularımızın, içeceklerimizin hangi renk şişede ola-
cağı belirlendi sularımız, içeceklerimiz beyaz ve ya açık 
renkli şişeler de olmalıdır. 3 gün boyunca bekletilen şi-
şeler de en fazla siyah şişede ki su sonra kırmızı şişede 
ki su ve en az da beyaz şişedeki su şişmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGE ARISOY SARAÇ

KNOW AND WIN

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

KÖPÜK ETKİSİ

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

Hazırlayan Öğrenciler
7/a ÇiĞDem PıNar PekŞeN
7/a berNa erGaN  7/a Havva uzuN

Hazırlayan Öğrenciler
8/e tuĞba DaNıŞmaz

7.sınıf öğrencilerinin öğrendiği kelimeleri oyun üze-
rinde pekiştirilmesi. 7.sınıf ders kitabında en sık kullanı-
lan 50 kelime tespit edilmiştir. Torbadan çekilen İngilizce 
kelimelerin Tükçesini bilerek oyun düzeneği üzerinde 
ilerletilir. Oyun öğrenilen kelimelerin pekiştirilmesini sağ-
lamıştır.

Günlük yaşantımızda sıkça kullandığımız suların 
hangisinin sabunu daha fazla köpürttüğünü test ettik. 
Test edilirken saf su, normal su, maden suyu, sert su 
kullanıldı. Her bir şişeye aynı miktarda konuldu. Sabun 
miktarları da aynı şekilde eşit olacak şekilde paylaştırı-
lıp karıştırıldı. Hangisinin daha iyi köpürüp köpürmedi-
ği gözlendi. içerisinde Ca ve Mg  minerallerini fazlaca 
bulunduran suyun az  köpürdüğünü ve  bu mineralleri 
az bulunduranın ise fazla köpürttüğünü test ettik.ve yu-
muşak suyun günlük yaşantımızda kullanılmasının bizi 
bütçe yönünden desteklediğinin kanaatine vardık.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

LOGLU SU

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

MANGALA

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

Hazırlayan Öğrenciler
7/e uĞur yılmaz

Hazırlayan Öğrenciler
5/C yaĞmur DuHa ŞaHiN

Loglu suyu diğerlerinden ayıran temel özelliği içeri-
sinde bitkisel maddeler barındırdığını söylemesidir ve 
biz bunun doğruluğunu test ettik. Çiçekler çamaşır suyu, 
normal su ve loglu sulu ile her gün sulandılar. Öncelikle 
çamaşır sulu çiçek çürüdü ondan sonra loglu sulu çiçek-
te hasarlar meydana geldi. Yapılan bu deneyde en iyi 
sonuç normal suda olduğu gözlenmiştir. Loglu su bitki-
lerin solmasına sebep oldu.

Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oy-
nanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar adet olmak 
üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını topla-
yacağı birer büyük hazine bulunmaktadır. Mangala Oyu-
nu 48 taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 
4’er adet olmak üzere dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun 
önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun 
bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin 
bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı birik-
tirmeye çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan 
oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kura ile baş-
lanır. Oyunda 4 ana temel kural vardır. Bu oyun yıllar 
boyunca zeka geliştiren bir oyun olarak padişahlar tara-
fından ve kahvehanelerde halk tarafından yaygın bir şe-
kilde oynanmış ama ne yazık ki günümüzde unutulmaya 
yüz tutmuştur. Bu şekilde hatırlatarak oyunu hem tekrar 
canlandırmak hemde zeka gelişimine katkı sağlanması 
beklenmektedir.



464

Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

MATABU-REVERSİ-ÇİN DAMASI

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

MATEMATİK SOKAĞI

Danışman Öğretmen
SEDA DURMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
6/D beyza DilaverOĞlu
6/D Nazlı Öztürk 

Hazırlayan Öğrenciler
7/f Serra PeHlivaN
7/f müberra aDakul

Stratejik ve matematiksel düşünme, problem çözme 
becerilerini geliştirme, dil ile sayı arasında ilişki kurabil-
me amacımızdır. Tabu,matematikte öğrenilen konuları 
yasak kelimeleri kullanmadan anlayabilme yetisini geliş-
tirir. Çin daması, stratejik düşünme birkaç hamle ilerisini 
planlama, uyanıklık ve zeka geliştirici bir oyundur. Re-
versi, siyah ve beyaz taşlar iki farklı rakibe aittir. Taşlar 
ortaya siyah beyaz olmak üzere dört taş olarak yerleş-
tirilir. .Daha sonra köşeleri elde etmeye çalışarak taşlar 
içten dışa yerleştirilir. Yerleşim yatay, dikey ve çapraz 
olarak öyle yerleşir ki araya rakibin taşları sıkılaştırıla-
rak ele geçirilir. Matematik oyunları hızlı ve mantıksal 
düşünmeyi sağlar. Aynı zamanda matematiğin zevkli 
ve eğlenceli yönünü kullanarak öğrenmeyi kolaylaştırır. 
Pratik çözüm bulmaya ve düşünmeye sevk eder.

Günümüz eğitimi daha çok görsellere dayanmak-
tadır. Peki, bu durumda konu anlatımlarını görebilece-
ğimiz yerlere koyarsak daha iyi öğrenebiliriz. Öğrenme 
stilleri testi bütün okula uygulanmıştır. En iyi öğrenme 
şekilleri görerek öğrenme olduğu için en çok zorlanılan 
konular ve en çok dikkat edilmesi gereken konular be-
lirlendi. Bu konulara uygun görseller belirlendi. Bununla 
ilgili merdiven yazıları ve afişler hazırlandı. Hazırlanan 
merdiven yazıların ve afişlerin konulması gereken daha 
çok dikkat çeken yerler belirlendi. Belirlenen yerlere 
afişler asılarak öğrencilerin görerek daha iyi öğrenmesi 
esas alınmıştır. Okulda yapılan anket çalışmasına göre 
öğrencilerin %50 si görerek öğrenmeye daha yatkın ol-
duğu gözlenmiştir. Aynı şekilde bilimsel araştırmalara 
bakacak olursak sürekli gördüğümüz şeyleri tekrar etti-
ğimiz için daha rahat öğrenme sağlanmış olur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

MENTİ UZAY ÜSSÜ

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

MOTORLU RENK ÇARKI

Danışman Öğretmen
SERKAN SELİM

Hazırlayan Öğrenciler
8/e meryem karaCa

Hazırlayan Öğrenciler
7/a iSmail erOl

Projemizin başlıca amacı uzaya olan ilgiyi arttırmak-
tır. Bu projeyi yaparken fen bilgisi laboratuvarını belli 
bir kısmı siyah renge boyanıp uzay görselleri çizildi. 
Alınan materyaller gezegenlerin ölçülerine göre boya-
nıp tavana asıldı. Siyah karartma perdelerle ortam iyice 
karartılıp ledler ile parlatıldı. Astronot kıyafeti bulunup 
elyaflarla dolduruldu. Böylelikle uzay hissi verilmiş oldu. 
Yaptığımız uzay üssü sayesinde öğrencilerin dikkati çe-
kilerek merak uyandırıldı. Böylelikle uzaya olan ilgi art-
tırıldı.

Projede kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor 
renklerden oluşan çarkın hızlı hareket ettirildiğinde be-
yaz göründüğünü gözlemleyebilmek amaçlanmıştır. 
Karton daire şeklinde kesilir. Üzeri eşit olacak şekilde 
renklerle boyanır. Elde edilen renk çarkı elektrik moto-
runa yerleştirilip döndürüldüğünde çark beyaz görünür. 
Bütün renklerin birleşimi beyaz rengi ortaya çıkardığını 
gözlemlemiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

MÖBİUS ŞERİDİ-KLEİN ŞERİDİ-FLEXTANGLE 
(SONSUZ DÖNGÜLER)

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

MY WORD RIVER

Danışman Öğretmen
NEŞE YAYLI

Hazırlayan Öğrenciler
5/f akıN karSlı

Hazırlayan Öğrenciler
8/a kübra DaNıŞmaz          8/a yareN PekŞeN
8/a elifNur yurtSever

Yansıma dönme ve öteleme kuralları, geometrik şe-
killerle süsleme yapma. İç ve dış yüzey hakkında farklı 
bakış açısı geliştirmek için yapılmıştır.möbius şeridi, tek 
bir yüzü olan bir yüzeydir. Dikdörtgen şeklindeki bir ka-
ğıt şeridin kısa kenarını tam devir yaptırıp diğer kenarla 
birleştirince möbius şeridi elde edilir.

Klein şişesi içiolmayan bir şişedir. Eğer içine su dol-
durmak isterseniz tekrar su boşalacaktır. Klein şişesini 
dikey olarak bölerseniz möbius şeridi çıkar.

Flextangle, yansıyan ve ötelenen üçgenlerle oluştu-
rulan 3 boyutlu şekilleri sonsuz dönme hareketiyle çeşitli 
süslemeler ortaya çıkar. Gerçek yaşamda 2 yüzlü oldu-
ğunu düşündüğümüz nesneleri incelediğimizde tek yüz 
oluşturabileceğimizi ve sonsuz döngülerle matematiğin 
sunduğu görsel yanılgıyı keşfettik.

İnsanlara en fazla hitap eden duyu görmedir. Oku-
lumuzdaki tüm öğrencilerin ortak kullanım alanı olan 
okul bahçesinin duvarlarına en çok kullanılan İngilizce 
kelimeler ve anlamlarının yazılıp öğrencide kelime öğ-
renme gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için çe-
şitli renklerde, boyutlarda ve farklı çizimlerle kelimeler iki 
günlük süre dahilinde okul bahçe duvarlarına yazılmış-
tır.  Kelimeler dikkat çekici renk, boyut ve şekiller kul-
lanılarak yazıldığı için dikkat uyandırmayı sağlamış ve 
sürekli görülen kavram ve kelimelerin öğrenmeyi daha 
kolay sağladığını gözlemlemiş olduk.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

NEGATİF YÜKLER

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

ORGANİK Mİ SUNİ Mİ?

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
8/e elifNur kOÇ

Hazırlayan Öğrenciler
8/f tuNaHaN yavuz

Vücudumuzdaki negatif yükleri metal parçalarla top-
rağa yükleyerek daha sağlıklı olmayı amaçladık. Daha 
sonrasında sporcuların ani olarak kalp krizi geçirmesi 
gibi durumları önlemeyi amaçladık. Yapmış olduğumuz 
stres topuzu ile gerginlik esnasında topuzu tutmamızla 
beraber gerginlik yatışmıştır.

Çağımızda genetiğiyle oynanmış bitkilerin ve güb-
relerin faydası konuşulurken eskiden kullandığımız 
yöntemler günümüzde halen çok iyi sonuçlar verebilip 
veremediğini araştırdık. Öncelikle inek gübremizi nem-
li-oksijenli ortamda bozularak organik gübreye dönüş-
mesiyle kompost gübre elde ettik. 3 tane eş saksıya 3 
er tane soğan killi toprak ile ekildi. Sonrasında saksılara 
sırasıyla kompost, suni azotlu gübre ve tavuk gübresi 
koyduk. Ve 3 saksıyı balkonda rüzgâr almayacak şekil-
de yerleştirdik.  Günümüzde suni gübre kullanımı sonu-
cunda topraklarımızda görülen verimsizleşme ve yer altı 
sularının kimyasallarla kirlenmesi sorunlarına karşıda 
organik gübre çok iyi bir çözüm olduğu gözlemlenmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

PİCK TEOREMİ

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

PİKSEL TAHTASI

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

Hazırlayan Öğrenciler
6/D eylül iDal GümrükÇü
6/D SuDe mazlum

Hazırlayan Öğrenciler
7/a kerim araS

Çivilerle alan bulma yöntemi olarakta bilinir. Bu 
yöntem noktalı kağıt üzerinde köşeleri bu noktalardan 
oluşan bir çokgenin alanını bulmaya yarıyor. Bu teorem 
sayesinde istediğimiz çokgenin alanını rahatlıkla bula-
biliyoruz. Bu teorem sayesinde öğrenciler alanı somut 
görerek bulabildikleri için daha da kavramsallaştırarak 
konuyu daha iyi öğrendikleri gözlenmiştir.

Düzlemde kusursuz görüntü elde edebilmenin yolu 
nedir? Sorusunu araştırdık. Düzlem sonsuz noktalar 
kümesinden oluşur. Hazırladığımız materyalde her bir 
çivi noktayı temsil eder. Mümkün olduğunca çok nok-
ta, daha kusursuz şekil oluşturmamızı sağlar.  Noktalar 
seyrekleştikçe asıl şekilden uzaklaşırız çünkü hassasi-
yet azalır. Bu da bize megapiksel dediğimiz çözünürlük 
hassasiyeti ile ilgili bilgiyi verir. Fotoğraf makinası, tv, 
bilgisayar gibi çözünürlük odaklı makinalarda görüntü 
kalitesi ile ilgili fikir edinmemizi sağlar.  Hazırladığımız 
materyal, temsili bir monitörde çözünürlüğün alt yapısını 
oluşturur diyebiliriz.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
NEŞE YAYLI

SEE, HEAR, FLOURISH

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

SERA ETKİSİ

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

Hazırlayan Öğrenciler
8/a eSma GülSüm erGiN
8/a aleyNa mutlu       8/a kevSer kazaNCı

Hazırlayan Öğrenciler
8/e ilayDa SaĞlam

Yabancı dil ediniminde görsel-işitsel materyaller bü-
yük önem taşır.Maket yardımıyla öğrencilerin kelimenin 
Türkçe anlamını öğrenmesini, duyarak doğru telaffuz 
edebilmesini, kelimeyi cümle içinde kullanabilmesini 
amaçladık. Her kelime numaralandırılmış olup öğrenci 
istediği yaprağı seçme, telaffuz ve anlamını öğrenme 
özgürlüğüne sahiptir. Ağaçtaki kelimelere dışarıdan 
bluetooth vasıtasıyla ya da içerisinde bulunan hafıza 
kartı sayesinde kolayca ulaşılabilir Yapılan çalışma dil 
ediniminde takip edilebilecek yolları destekler şekilde 
kullanıma hazır hale getirilmiş ve farklı tasarımıyla dik-
kat çekmiş olup hem görsel hem de işitsel duyumuza 
hitap edebilecek ve öğrenmeyi destekleyecek bir ça-
lışma olmuştur.8.sınıf öğrencileri ağırlıkta olmak üzere 
tüm sınıflarda uygulanabilir, öğrencilerin TEOG sınavın-
da sıklıkla karşılaşabilecekleri kalıplardan oluşmaktadır, 
portatif (taşınabilir) özelliktedir.

Dünya üzerinde sebep olduğumuz sera etkisinin so-
nuçlarını görsellendirebilmek ve açıkça ortaya koymak 
için yapılmıştır.  Bunu yapmak içinde insanların günlük 
yaşantısında sıkça kullanılan parfüm ve benzeri malze-
melerinin doğaya verdiği zararı görselledik. Kullanılan 
parfüm ve deodorant gibi malzemelerin doğa üzerinde 
çok fazla zarara uğradığını ve bu zarardan insanların 
doğrudan olumsuz etkilendiğini elde ettik.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

SEZAR’IN ŞİFRESİ

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

SUDAKİ SAĞLIK

Danışman Öğretmen
NESLİHAN ÇELİK

Hazırlayan Öğrenciler
6/D muStafa ÇuvalCı
6/D tuNaHaN ertaŞ

Hazırlayan Öğrenciler
7/C SerHat GÖkÇe

Mantıksal düşünme, problem çözme yeteneğini 
geliştirme, hızlı düşünme becerileri oluşturma bu pro-
jedeki amacımızdır. Basit şifreleme yöntemlerinden biri 
olan Sezar’ın Şifresi harfleri 3 birim öteleme yöntemiyle 
oluşturulur.  Şifreleme yönteminin atası sayılan Sezar’ın 
şifreleme yönteminden yola çıkılarak farklı yöntemler 
geliştirebiliriz.

Su depolarının hangi renkte kullanılması gerektiği 
daha araştırılmıştır. Su deposunun yosunlaşmasının 
gecikmesi ya da önlenmesi için mavi, kırmızı, beyaz 
renkte depolar denenmiştir. Bu deneme sürecinde belli 
aralıklarla termometre ile sıcaklıkları ölçüldü. Daha son-
ra ise kaplardan örnekler alınıp mikroskopla incelendi. 
En az mikrobu mavi renk, sonra beyaz renk, en çok mik-
robu ise kırmızı renk üretmiştir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

ŞARKILARLA MATEMATİK

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

TABLOLAR İLE ÖĞRENİYORUM

Danışman Öğretmen
RAGIP YUSUF SAVLET

Hazırlayan Öğrenciler
6/f aSuDe aDakul      6/f meliSa PekŞeN
6/f SeDa SaĞırOĞlu

Hazırlayan Öğrenciler
8/C SeHer eCe iNaN        8/C ilayDa Öztürk
6/a ruŞeN ali bayrak

Matematik dersini şarkılarla sevdirebilmek, derse 
karşı olumlu tepkiler sağlamak bu projemizde amacı-
mızdır. Matematiği sevdirmek için belli sözleri olan üç 
şarkı yazıldı. Bu şarkı sözleri yazılırken dersin akla eğ-
lenceli şekilde gelmesi sağlandı. Öğrenciler sevdikleri 
bir şey ile matematik dersini ilişkilendirirse daha iyi bir 
şekilde derse girer. O yüzden bu şarkılar öğrenciler tara-
fından bilindiği zaman derse girdiklerinde olumlu şekilde 
ders işlenecektir.

Elektronik devreler kullanılarak sosyal bilgiler dersi-
ne ait çeşitli konularda daha kalıcı öğrenmeler sağla-
nabilir mi? Eşleştirme tekniği ile öğrenciler öğrendikleri 
bilgileri daha kalıcı bir şekilde öğrenebilir. Projemiz so-
nucunda amacımıza uygun olarak hazırlanan tasarımla-
rın görsel ve kalıcı bir öğrenme sağladığını gördük.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÜMMÜ GÜLSÜN ASİLSOY

TANGRAMLAR

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

TEFLONDA KEK

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
5/b NiSa kübra iSkeNDer  
5/b züleyHa SaĞır             8/a züHal aymelek

Hazırlayan Öğrenciler
6/f fatiH yaĞız SürmeNeli

Tangramdaki amaç tangram parçalarıyla bulma-
cadaki şekilleri oluşturmaktır.2.Şekiller oluşturulurken 
parçaların tümü kullanılmalıdır ve parçalar üst üste bin-
memelidir. Tangram farklı büyüklükte beş adet üçgen, 
bir adet kare, bir adet paralelkenardan oluşmaktadır. 
Öğrencilerin de bunları kullanarak anlamlı şekiller elde 
edilmesi beklenmektedir. Şekiller birleştirilirken önce-
likle zorlanılsa da sonradan pratikleşilmeye başlandığı 
görülmüştür. Bu şekilde de öğrencilerin üç boyutlu dü-
şünme yeteneğinde artış olacağı düşünülmektedir.

Teflonu başka bir malzeme ile kaplarsak onun za-
rarlarından sakınabiliriz. Günümüzde teflonun zararla-
rı bu kadar biliniyorken onlardan güzel ve şekilli kekler 
yapabilmek için vazgeçemiyoruz. Bundan dolayı hem 
kekimizden hem de güzelliğinden vazgeçmemek için 
kek kalıbımızı sağlığa zararlı olmayan bir malzemeyle 
kaplayabiliriz ve teflonla arasına bir set çekmiş oluruz. 
Dolayısıyla teflonun zararlı etkilerinden kısmen de olsa 
korunmuş oluruz. Denediğimiz kekler sonucunda yağlı 
kağıt serdiğimiz kek kalıp içinden çok daha rahat çıkmış 
ve kek kalıbının etkisinden uzak kalmıştır. Kek kalıbının 
içine portakal kabuğu döşediğimizde yaptığımız kek ise 
teflona bir miktar sürülmüş ama gene de birazcık korun-
muştur.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGE ARISOY SARAÇ

TELL ME THE FUTURE

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

VEJETATİF ÜREME

Danışman Öğretmen
HALİL İBRAHİM YILMAZ

Hazırlayan Öğrenciler
7/a Şeyma erGaN          7/a ufuk CaN ÇiÇek
7/a alaattiN ataSOy

Hazırlayan Öğrenciler
6/C büŞra ateŞ       6/C eSma Nur ibak
6/C CaNSu beyza Şeker

Öğrencilerin gelecekle ilgili tahminde bulunmalarını 
sağlamak. Bir büyücü kostümü hazırlandı. Gelecekle il-
gili 100 tane tahmin cümlesi yazıldı. Her öğrenci kendi 
geleceğini tasarladı ve bunları diğer öğrencilerle paylaş-
tı.

Vejetatif üreme suda mı daha iyi olur yoksa toprakta 
olup olmadığını araştırdık. İki tane gül fidesinden biri-
si bitki yetiştirme toprağına diğeride içinde su olan su 
şişesine konuldu. Bitkiler izlenmeye başlandı. Belirli 
aralıklarla bitki boyları ölçüldü. Bitkilerden su içindekinin 
köklenmesi durumunda toprak içindekinin köküne ba-
kılarak hangisinin daha fazla köklendiği incelendi.Bitki 
büyümesi incelendiğinde kısa sürede su içindeki bitkinin 
daha hızlı büyüdüğü ve kökleştiği görüldü. Bitkiler iz-
lenmeye devam edildiğinde ise topraktaki bitkinin daha 
uzun süre büyümesi ve kökleşmesi devam ederken su 
içindeki bitkinin bir süreden sonra büyümesinin durduğu 
köklerinin bozulmaya başlandığı tespit edildi. Bitkileri 
vejetatif üreme ile çoğaltmak su içindeyken daha kolay 
olurken kökleşme gerçekleştikten hemen sonra toprağa 
almak bitkinin yaşaması ve kökünün çürümemesi   için 
hayati önem arz etmektedir.
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Proje Tanıtımı Proje Tanıtımı

Danışman Öğretmen
ÖZGE ARISOY SARAÇ

VISUAL DICTIONARY FOR 5TH GRADE

yOmra merkez OrtaOkulu yOmra merkez OrtaOkulu

WORD MAN

Danışman Öğretmen
NEŞE YAYLI

Hazırlayan Öğrenciler
7/b HaSaN PaSlı             7/b kürŞat Selim
7/b ali kemal iSkeNDer

Hazırlayan Öğrenciler
8/a ali HayDar GümrükÇü
8/a ereN ÇalıŞkaN  8/a muratHaN ŞeNGül

5.sınıf düzeyinde görsel öğrenen öğrencilerin kelime 
öğrenmelerini kolaylaştırmak. Bunun için 5.sınıfın ders 
kitabı incelenmiş, görseli bulunabilecek kelimeler tespit 
edilmiştir. Bu kelimeler İnternetten araştırılmıştır.  Araştı-
rılan kelimelerden bir sözlük oluşturulmuş ve görsel öğ-
renen öğrencilerin bu sözlük sayesinde kelimeleri daha 
kolay öğrendikleri görülmüştür.

Günümüz çocuklarının bilgisayar oyunları üzerinde 
fazla vakit harcadıkları gerçeğinden yola çıkarak vakit-
lerini daha verimli ve etkili geçirebilmeleri için, bilgisayar 
ortamında Mario oyununu değiştirip geliştirerek oyun 
içine 11-12 yaş grubuna uygun yaygın İngilizce keli-
meleri yerleştirerek eğlenerek kelime öğrenebilmelerini 
amaçladık.  11-12 yaş grubu için tasarlanıp hazırlanan 
eğitici bilgisayar oyunu akıllı tahta, bilgisayar, tablet ve 
cep telefonları üzerinde oynanabilirliği test edilmiş olup, 
tüm teknolojik platformlarda kullanılabilir olduğu görül-
müştür. Oyun çocukların kelime öğrenimini destekler 
niteliktedir.


