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Tarihsel süreç içerisinde her geçen gün bilimsel dinamikleri artan ülkemizde hızla gelişme gösteren 
teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda, yenilikçi ve özgün hizmetler sunma çabası sarf eden bizler, 
çağa ayak uydurabilen ve insanımızın yaşam kalitesini yükseltip, koşullarını kolaylaştıran bir anlayışla 
toplumumuzun kalkınmasına yönelik yatırımları hayata geçirmeyi ivedilikle sürdürüyoruz.

İnsanı ve mevcut konumu itibarıyla kalkınmaya müsait olan kentimizde, vatandaşlarımızın gerek 
bölgemize gerekse ülkemize fayda sağlayacak nitelikte orijinal fikirlerini beyan etmesi hususunda 
cesaretlendirilmesi, düşünce ve fikir dünyalarını daha da geliştirmesi için gerçekleştirdiğimiz  projelerle 
şehrimize bu anlamda farklı bir misyon kazandırıyoruz.

Günbegün değişen ve büyüyen dünyada bilimsel icatlara ve gelişmelere büyük katkı sağlayacağına 
inandığımız gençlerimizi de, bu hususta doğru ve akılcı yönlendirmek, onların yenilikçi fikir ve yaratıcı 
yönlerini ortaya çıkarmak için hayata geçirdiğimiz birçok projeye bir yenisini daha ekledik.

Bu doğrultuda, klişe hâline gelmiş başımıza icat çıkarma sözünü tarihe karıştırıyor, keşfedilmeye hazır 
bekleyen yetenekleri gün yüzüne çıkarmak için “Başımıza İcat Çıkar” adlı yenilikçilik yarışmamızla 
gençlerimizi bilimsel araştırmalara ve çalışmalara yönlendirerek onların geleceğimizin bilim insanları 
olarak yetişmesine imkân sağlıyoruz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, 499 projenin katıldığı bu yarışmamız ile çocuklarımız ve gençlerimizin 
imkân verildiğinde ve güvenildiğinde özgün projeler ürettiklerine şahit oluyor ve kentimizin böyle önemli 
bir projeye dâhil olmasındaki hevesi gördükçe ayrıca mutluluk yaşıyoruz.

Bu vesileyle yenilikçi fikir ve icatlarıyla yarışmamıza katılan tüm evlatlarımızı kutluyor, kendilerine 
verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyor ve bu kapsamda hazırlamış olduğumuz “Başımıza İcat Çıkar” 
sergi kataloğumuzu takdirlerinize sunuyoruz.
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PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Enerji Değerlidir!

Altınordu Durugöl İlkokulu

Projenin konusu, evlerde kullanılan suyun elektrik enerjisine çevrilmesidir.

Enerji verimliliği, dünyanın korunmasında önemli bir adımdır. Yenilenebilir 
enerjilerin kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha az sera gazı emisyonu ve 
daha az hava kirliliği demek�r. Enerji verimliliğinin ar�rılması, aynı zamanda 
ekonomi üzerinde ağır bir yük olan enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığın 
azal�lmasına katkı sağlayacak�r. Enerji talebindeki ar�ş güvenilir ve uygun fiyatlı 
petrol ve doğal gazın uzun vadeli erişiminde sorunlara yol açacak�r. Enerji 
verimliliğinin ar�rılarak enerji tüke�minin azal�lması bu tür risklerin azal�lmasına 
yardımcı olacak�r.

Gün geç�kçe gelişen ülkemizin enerji talebi de giderek artmaktadır. Bu ar�ş birçok 
sorunu beraberinde ge�rmektedir. Evimizde kullandığımız su bağlan�larına bir 
düzenek kurup, mevcut olan su akışını elektrik enerjisine çevirerek bu soruna bir 
katkıda bulunmayı amaçladık. Bu düzenek, şebekeden gelen suyu elektriğe 
çevirmekte ve bir aküde depolamaktadır. Aküde depolanan elektrik de evdeki farklı 
elektrikli aletlerin çalış�rılmasında kullanılabilecek�r.

Projemizi, sadece evin bir kısmında (mu�ak) çalışabilirliğini gözlemek üzere 
kurguladık ancak bunu iş yerleri, kamu kurumları ve okullar gibi suyun kullanıldığı 
her yerde uygulamaya koymak özel amacımızdır.

Projenin sonucunda, normal süreçte evlerimizde günlük olarak kullandığımız sudan 
elektrik üre�mi sağlanır. Bu projenin uygulamaya konulmasıyla suyun girmiş olduğu 
tüm binalarda elektrik üre�lecek�r. Böylece üre�len elektrik enerjisi herhangi bir 
ücret vermeden ih�yacımız doğrultusunda kullanılabilecek olup, bu şeklide enerji 
verimliliği de sağlanmış olacak�r. 

Proje tamamlanmış hâliyle denendiğinde, elde edilen elektrik ile evlerimizde ru�n 
olarak kullandığımız aydınlatma, mixer ve şarjlı el süpürgesi gibi aletleri 
çalış�rabileceği tespit edilmiş�r. Aynı zamanda proje düzeneğine bir transformatör 
eklenerek elde edilen enerjinin ar�rılabileceği de gözlemlenmiş�r.

PROJE ÖZETİ
Canan ATASOY

Danışman Öğretmen

Can MİROĞLU             
4/G Sınıfı Öğrencisi            

iLKOKULKATEGORİ BİRİNCİSİ
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Kapı Altlığı

Korgan İlkokulu

Projenin konusu, kapı kilit mekanizmasına bağlı bir düzenek kurarak kapı altlarındaki 
istenmeyen hava sirkülasyonunu önlemek�r. 

Projede kapı koluna bağlı bir düzenek kurulmuştur. Kapı kolu aşağı indirildiğinde 
düzenek yukarı çıkmakta, kapı kolu yukarı çekildiğinde ise düzenek aşağı inerek içeri 
ve dışarısı arasındaki hava akımını kesmektedir. 

Projeyle kapı al�ndaki boşlukların ısı kaybına neden olmasını ve sobalı evlerde 
sıcaklık kaybını engelleyerek tasarruf sağlamak; klimanın çalış�ğı ev ve iş yerlerinde 
eğer ortam sıcaksa sıcaklığı, ortam soğuksa soğuk havayı muhafaza etmek mümkün 
olacak�r.

Projenin uygulanmasıyla birlikte istenilen ortam sıcaklığı korunacağı için hem ısı 
hem de maddi tasarruf sağlanacak�r. Daha az odun, yakıt veya doğal gaz 
kullanılacağından  çevre kirliliği de azal�lmış olacak�r.

PROJE ÖZETİ

iLKOKULKATEGORİ İKİNCİSİ

Muammer SARI
Danışman Öğretmen

Gamze ANLAYIŞ           
1/E Sınıfı Öğrencisi            

Eren AÇICI         
1/E Sınıfı Öğrencisi            
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Engelleri Kaldır Ordu’m (Gören Gözüm)

Korgan Çayırkent Aşağıoba İlkokulu

Projenin konusu, görme engelli bireylerimizin yolda yürürken karşılaş�ğı engellerin 
ortadan kaldırılması, yolda ve sokakta güvenli bir şekilde, hiçbir engele takılmadan 
yürüyebilmesi, istedikleri yere gidebilmesi ve endişe taşımadan evlerine geri 
dönebilmesinin sağlanmasıdır.

Projenin amacı, görme engelli bireylerimizin yolda daha rahat yürüyebilmesi için 
engelleri ortadan kaldıran bir baston yapmak�r. 

Bastonun üzerine engellere yaklaşınca uyarı veren bir park sensörü takılmış�r. Bu 
park sensörü engele ne kadar mesafe kaldığını haber vermektedir. Bastona 
tak�ğımız kulaklık ve �treşim apara� sayesinde iki görme engelli bireyimiz, görme 
engelli çi�lerimiz de yolda daha rahat yürüyebilecek�r. Kulaklık ve �treşim apara� 
sayesinde engellere yaklaş�kça kendilerine uyarı gelecek�r. Görme engelli birey, 
bastonun üzerini kapladığımız fosforlu bant sayesinde geceleri de yolda rahat bir 
şekilde yürüyebilecek�r. Bastonun uç kısmına tak�ğımız iki tekerlek sayesinde 
engelli birey, önüne çıkan engelleri fark edecek�r. Bastona daha uzun süre kullanım 
için pil yerine 12 voltluk şarj edilebilir batarya takılmış�r.  

Projeyle birlikte toplumla barışık hâlde yaşaması sağlanacak görme engelli 
bireylerimiz, yap�ğımız baston sayesinde sokağa çıkmaktan korkmayacak, 
çık�ğında ise yolda karşılaş�ğı engellere çarpmadan yoluna devam edebilecek�r.

PROJE ÖZETİ

iLKOKULKATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ
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Danışman Öğretmen
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Babam Benimle Yaşasın

Fatsa Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu

Projenin konusu, konuşan sigara pake�dir. Çocukların sigaraya karşı göstermiş 
olduğu duyarlılığı büyüklerde göremediğimiz için onlara sürekli ha�rlatmak 
amacıyla bu projeyi tasarladık. Amacımız, ailemiz sağlıklı olsun ve hep yanımızda 
kalsın.

Projede, içerisinde elektronik bir devre ve ha�za kar� bulunan bir sigara pake� 
tasarlanmış�r. Sigara pake�nin içinde bulunan ve kapağın açılmasıyla devreye giren 
ha�za kar�na istenilen ses yüklenebilmektedir. Çocukların babalarını etkileme 
derecesinin yüksek olacağı düşüncesiyle ha�za kar�na çocuğun sesi yüklenmiş�r. 
Baba sigara pake�ni aç�ğında ses sistemi devreye girmekte ve sigara içmemesi 
yönünde bir mesajla karşılaşmaktadır. Konuşan sigara pake�nin seri bir şekilde 
üre�lmesiyle çocuklar, özel günlerde büyüklerine bu pake� hediye edebilir. Bu da 
sigara kullanımını azaltabilecek çok anlamlı bir hediye olabilir. 

Projenin amacı, ailelerin en çok değer verdikleri varlıklar olan çocukları vasıtasıyla 
sigarayı bırakmalarını sağlamak, sigaranın zararlarına dikkat çekerek sigara kullanan 
insanlarda oluşabilecek hastalıklara ve sonuçlarına karşı farkındalık yaratmak, bu 
durumun çocuklar üzerinde bırakacağı ize ve yaşamlarına nasıl etki edeceğinin 
duygusal boyutlarına dikkat çekmek ve sigarayı bırakan bir aile bireyinin yaşam 
tarzının sosyal ve ekonomik yönden nasıl değişeceği konusunda farkındalık 
yaratmak�r.

Projenin sonucunda ebeveynler, sigara bağımlılığını bi�rerek çocuklarıyla daha 
verimli vakit geçirecek�r. Pake� açan bir aile bireyinin çocuğunun sesiyle 
karşılaşması, kişide duygusal bir etki yaratacak ve bu durum kişinin sigara içmekten 
vazgeçmesine ya da sigarayı azaltmasına katkı sağlayacak�r. Sigarayı bırakan bir aile 
bireyi, bu kötü alışkanlığın tüm zararlarından kurtulmuş olup çocuklarıyla daha 
verimli vakit geçirecek�r. Ekonomik yönden de rahatlayan ailenin yaşam standartları 
da değişecek�r.
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Çadırı Çek Fındığı Kurut

Ünye Atatürk İlkokulu

Projenin konusu, �ndığı olumsuz hava şartlarından zarar görmeden kurutabilmek ve 
yağan yağmurdan tasarruf edebilmek amacıyla bir �ndık harmanı yapmak�r.

Bilindiği üzere Ordu ilimizde büyük bir kesimin geçim kaynağı �ndık üre�ciliğidir. 
Karadeniz Bölgesi'nde bulunan ilimizde dört mevsim yağışlı bir iklim (Karadeniz iklimi) 
hâkimdir. Bu nedenle, mahsul üre�minde büyük bir yeri olan �ndığın işlenebilir hâle 
ge�rilmesi sürecinde, ye�ş�rildiği bölgenin iklim koşulları büyük önem arz etmektedir. 

Projenin amacı, mahsul üre�minde kötü hava şartlarından kaynaklanabilecek olumsuz 
koşulları en aza indirerek hem üre�mde verimi yakalamak hem de olağan hava 
durumlarından yararlanmak�r.

Fındığın üre�mi ve işlenebilir hâle ge�rilmesi, sadece bahçeden mahsulün 
toplanmasıyla bitmemektedir. Toplanan �ndık harmanlara serilerek gerek�ği gibi 
kurutulmalı ve paketlenmelidir. Ancak yukarıda da belir�ldiği gibi eğer hava şartları 
olumsuz giderse (Karadeniz Bölgesi'nde günler ha�a ha�alar sürebilmektedir.) 
harmana serilen tüm �ndık bu süreci hava almadan geçirebilmektedir. Bu da �ndığın 
verimini düşürdüğü gibi çürümesine de yol açmaktadır. Bu proje sayesinde, olumsuz 
hava şartlarında �ndığı havalandırılıp kurutulacak�r. Yağmur suları da oluklardan 
akı�larak su deposunda toplanıp sulamada kullanılabilecek�r.

Bu projede tabanı delikli zeminle kaplı olan bir �ndık harmanının üzeri, eğik bir şekilde 
çadırla kapa�lmış�r. Çadırın yan kısımları ise açık bırakılmış�r. Yağmur yağdığında 
harmandaki �ndık ıslanmayacağı gibi yanlardan da hava alabilecek�r. Yağmur suyu da 
çadırdan süzülüp harmanın al�nda depolanacak daha sonra sulamada 
kullanılabilecek�r. Yağmurun yağmadığı güneşli günlerde de çadır �ndığın üzerinden 
çekilecek ve �ndık güneşten faydalanacak�r. Çadırın açılıp kapa�lması bir makara 
sistemiyle yapılmaktadır.

Proje hayata geçirildiğinde, harmanlardan toplanan mahsulün işlenmeye hazır hâle 
ge�rilmesi daha kolay olacak�r. Böylece ürünlerin verimi artacak ve daha kaliteli 
mahsuller elde edilecek�r. Bunların yanı sıra yağmur suları kullanılacak ve ekonomik 
olarak çi�çiye katkı sağlanmış olunacak�r. Bu sistem, kolayca sökülüp takılabilir 
olduğu için mahsul zamanı dışında kapalı yerlerde kolayca muhafaza edilip mahsul 
zamanı kolayca monte edilebilmektedir. Maliyet ve verim açısından incelendiğinde ise 
hayata geçirilebilir ekonomik bir proje olduğu aşikârdır.
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Hayata Tutunma Yayı

Altınordu Güzelordu Meliha - Lütfü 
Türkmen İlkokulu

Projenin konusu, kamyon ve �rların al�na giren otomobillerdir.

Türkiye'de her yıl ölümlü trafik kazaları hızla artmaktadır. Bu projede amaç, �rların 
ve kamyonların al�na giren otomobillerin yaylı mekanizma ile geriye doğru i�lmesi 
ve �r ya da kamyonun al�na girmesinin önlenmesidir. Projede kamyonların arkasına 
yaylı bir mekanizma monte edilecek�r. Kamyon ya da �ra arkadan çarpan otomobil 
yaylı mekanizma sayesinde geri i�lecek�r. Bu geri itme sayesinde araçlarda 
meydana gelen hasarın ve can kaybının önüne geçilecek�r.

Bu projeyle kamyon ve �rların tampon kısmına standart ge�rilerek ölümlü ve 
yaralanmalı kazaların önlenmesi sağlanacak�r.
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Işıklı Şemsiye

Korgan Tepe Abaz İlkokulu

Projenin konusu, gece yağmurlu havada yolda yürürken görüş alanımızı aydınla�p 
fark edilmemizi sağlayan ışıklı bir şemsiye yapımıdır.

Işıklı şemsiye, ilkokul 4. sınıf müfreda�nda okutulan, bir adet 9 voltluk pil ve 20 cm'lik 
16 adet led ışıktan oluşan basit elektrik devresinin günlük haya�a kullanılan bir 
şemsiyeye monte edilmesiyle hazırlanmış�r. Şemsiyenin iç kısmı, ışığı daha iyi 
yansıtması için parlak metal renge boyanmış�r. Şemsiyenin ışığı anahtar yardımıyla 
açılmaktadır. Işıklı şemsiyeyle çevredeki araçların da dikka� çekilmektedir. Işıklı 
şemsiye, kırsal kesimde ve yol aydınlatmasının olmadığı yerlerde, yağmurlu havada 
yürürken yolumuzu aydınla�p daha iyi bir görüş alanı ve yoldan geçen araçlar 
tara�ndan fark edilmeyi sağlayacak�r.

Proje, yağmurlu havalarda hem görüş kolaylığı sağlama hem de fark edilmeyi 
kolaylaş�rma açısından işlevseldir.
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Pipetli Tabak

Korgan Atatürk İlkokulu

Projenin konusu, çocukların içeceklerinin dökülmemesi ve sağlıklı içecekler 
tüketmeleri için kendi içecek deposu olan beslenme kabı yapımıdır.

Beslenme kapları sadece ka� gıda taşımaktadır. Bu projeyle evde annelerimizin 
yap�ğı meyve sularını, hoşaf ve kompostoları beslenmelerde içmek isteyen çocuklar 
için beslenme kabının alt bölümüne sıvı taşıma bölmesi yapılmış�r. Bu bölmeden bir 
pipet yardımıyla beslenme saatlerinde sağlıklı meyve suları içilebilecek�r. Pipe�n 
ağız kısmına meyve suyunun dökülmemesi için küçük bir kapak yapılmış�r. Pipetli 
tabak sayesinde yemek ve içecek kabı aynı olacağı için yerden tasarruf edilecek�r. 
Pipetli tabağın temizliği, kapak açılıp deterjanlı suyla yıkanarak yapılacak�r.

Projeden elde etmek istenilen sonuç, ilköğre�m çağındaki çocukların içeceklerinin 
hazır gıdalar yerine ev yapımı içecekler olmasıdır. Bunu elde ederken de içecekleri 
dökmeyecek şekilde bir kaba ih�yaç vardır. Projeyle böyle bir kap tasarlanmış 
olacak�r. 

PROJE ÖZETİ

iLKOKUL

Derya SATGUN
Danışman Öğretmen

Ahmet Alperen ENKİ              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

Şazimet YILMAZLI              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

Meliha YILDIRIM              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

24 25
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Pipetli Tabak

Korgan Atatürk İlkokulu

Projenin konusu, çocukların içeceklerinin dökülmemesi ve sağlıklı içecekler 
tüketmeleri için kendi içecek deposu olan beslenme kabı yapımıdır.

Beslenme kapları sadece ka� gıda taşımaktadır. Bu projeyle evde annelerimizin 
yap�ğı meyve sularını, hoşaf ve kompostoları beslenmelerde içmek isteyen çocuklar 
için beslenme kabının alt bölümüne sıvı taşıma bölmesi yapılmış�r. Bu bölmeden bir 
pipet yardımıyla beslenme saatlerinde sağlıklı meyve suları içilebilecek�r. Pipe�n 
ağız kısmına meyve suyunun dökülmemesi için küçük bir kapak yapılmış�r. Pipetli 
tabak sayesinde yemek ve içecek kabı aynı olacağı için yerden tasarruf edilecek�r. 
Pipetli tabağın temizliği, kapak açılıp deterjanlı suyla yıkanarak yapılacak�r.

Projeden elde etmek istenilen sonuç, ilköğre�m çağındaki çocukların içeceklerinin 
hazır gıdalar yerine ev yapımı içecekler olmasıdır. Bunu elde ederken de içecekleri 
dökmeyecek şekilde bir kaba ih�yaç vardır. Projeyle böyle bir kap tasarlanmış 
olacak�r. 

PROJE ÖZETİ

iLKOKUL

Derya SATGUN
Danışman Öğretmen

Ahmet Alperen ENKİ              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

Şazimet YILMAZLI              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

Meliha YILDIRIM              
4/B Sınıfı Öğrencisi            

24 25
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2928

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Eğlenceli Geri Dönüşüm Parkı

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

İlimizdeki ka� a�k tesislerini ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda insanların 
bilinçli olmadığını gözlemledik. Geri dönüşüm hakkında çevko ve pakçev gibi 
internet sitelerinden bilgiler öğrendik. Toplumun geri dönüşüm konusunda daha 
duyarlı hâle gelmesine katkıda bulunabilmek için eğlenceli geri dönüşüm parkı 
tasarladık. Parkta eğlenmek isteyenler, jeton alabilmek için para yerine geri 
dönüştürülebilecek a�k malzemeleri (cam, plas�k, kâğıt ve metal) ge�rerek 
görevlilere teslim edecek�r. İnsanlar, eğlenceli geri dönüşüm parkında, “Geri 
Dönüşümün Önemi” konulu �yatrolar, şarkılar ve geri dönüşüm örnekleri 
görebilecek, stantlarda geri dönüşüm konusunda bilgilendirilip lunaparktaki 
oyuncaklarda eğlenecek�r. Toplanan cam, kâğıt ve metal a�klar sa�larak elde edilen 
gelir ile park giderleri karşılanacak�r. Plas�k a�klar geri dönüştürülerek çocuk parkı 
yapımında kullanılacak�r.

Projenin amacı, toplumun geri dönüşümün önemi konusunda bilinçlendirilmesi, 
çevreye duyarlı bireylerin ye�ş�rilmesi ve bu bireylerde kalıcı davranışların 
yerleşmesine katkıda bulunmak�r.

Bu projeyle tüm çocuklar, parkta daha fazla oynamak için çevresindeki geri dönüşüm 
malzemelerini toplamada duyarlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olur. Eğlenceli geri 
dönüşüm parkında, toplumun daha geniş kitlelerine ulaşılarak duyarlılığın artması 
sağlanır. Eğlenceli geri dönüşüm parkı, doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar, 
enerji tasarrufuna yardım eder ve çöp ayrış�rma yükünü azal�r. Geri dönüşüm ve 
tekrar kullanım geleceğe ve ekonomiye yapılan bir ya�rımdır.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ BİRİNCİSİ

Zerrin ARSLAN
Danışman Öğretmen

Mehmet Emre ARSLAN    
            5. Sınıf Öğrencisi

Elif Deniz DEMİRHAN        
            5. Sınıf Öğrencisi
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Eğlenceli Geri Dönüşüm Parkı

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

İlimizdeki ka� a�k tesislerini ziyaret ederek geri dönüşüm konusunda insanların 
bilinçli olmadığını gözlemledik. Geri dönüşüm hakkında çevko ve pakçev gibi 
internet sitelerinden bilgiler öğrendik. Toplumun geri dönüşüm konusunda daha 
duyarlı hâle gelmesine katkıda bulunabilmek için eğlenceli geri dönüşüm parkı 
tasarladık. Parkta eğlenmek isteyenler, jeton alabilmek için para yerine geri 
dönüştürülebilecek a�k malzemeleri (cam, plas�k, kâğıt ve metal) ge�rerek 
görevlilere teslim edecek�r. İnsanlar, eğlenceli geri dönüşüm parkında, “Geri 
Dönüşümün Önemi” konulu �yatrolar, şarkılar ve geri dönüşüm örnekleri 
görebilecek, stantlarda geri dönüşüm konusunda bilgilendirilip lunaparktaki 
oyuncaklarda eğlenecek�r. Toplanan cam, kâğıt ve metal a�klar sa�larak elde edilen 
gelir ile park giderleri karşılanacak�r. Plas�k a�klar geri dönüştürülerek çocuk parkı 
yapımında kullanılacak�r.

Projenin amacı, toplumun geri dönüşümün önemi konusunda bilinçlendirilmesi, 
çevreye duyarlı bireylerin ye�ş�rilmesi ve bu bireylerde kalıcı davranışların 
yerleşmesine katkıda bulunmak�r.

Bu projeyle tüm çocuklar, parkta daha fazla oynamak için çevresindeki geri dönüşüm 
malzemelerini toplamada duyarlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi olur. Eğlenceli geri 
dönüşüm parkında, toplumun daha geniş kitlelerine ulaşılarak duyarlılığın artması 
sağlanır. Eğlenceli geri dönüşüm parkı, doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar, 
enerji tasarrufuna yardım eder ve çöp ayrış�rma yükünü azal�r. Geri dönüşüm ve 
tekrar kullanım geleceğe ve ekonomiye yapılan bir ya�rımdır.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ BİRİNCİSİ

Zerrin ARSLAN
Danışman Öğretmen

Mehmet Emre ARSLAN    
            5. Sınıf Öğrencisi

Elif Deniz DEMİRHAN        
            5. Sınıf Öğrencisi
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Odun Kırma Aparatı

Altınordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Projenin konusu, odun kırma işlerine yardımcı aracın geliş�rilmesidir. Projenin 
amacı, yaşlı ve yürüme engelli insanların odunları kolay ve kazasız kırabilmesine 
yardımcı olabilmek�r.

Projede silindir şeklindeki bir kabın içine çapraz şekilde iki bıçak yerleş�rilerek bir 
düzenek kurulmuştur. Yürüme engelli ya da yaşlı birey, odunu düzeneğin içine 
yerleş�recek ve üs�en oduna balyozla ya da baltayla vurduğunda odun dört parçaya 
bölünecek�r. Böylelikle yaşlı ve yürüme engelliler, oturdukları yerden odun kırma 
işini daha kolay bir şekilde yapabilecek�r.

Bu projeyle özellikle yaşlı ve yürüme engellilerin kazasız ve kolay bir şekilde odun 
kırması sağlanacak�r. Böylelikle insanlar kendi işlerini yapabilme hazzını 
yaşayacak�r.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ İKİNCİSİ

Osman AKYOL
Danışman Öğretmen

Murat TOP         
7/A Sınıfı Öğrencisi            
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Odun Kırma Aparatı

Altınordu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Projenin konusu, odun kırma işlerine yardımcı aracın geliş�rilmesidir. Projenin 
amacı, yaşlı ve yürüme engelli insanların odunları kolay ve kazasız kırabilmesine 
yardımcı olabilmek�r.

Projede silindir şeklindeki bir kabın içine çapraz şekilde iki bıçak yerleş�rilerek bir 
düzenek kurulmuştur. Yürüme engelli ya da yaşlı birey, odunu düzeneğin içine 
yerleş�recek ve üs�en oduna balyozla ya da baltayla vurduğunda odun dört parçaya 
bölünecek�r. Böylelikle yaşlı ve yürüme engelliler, oturdukları yerden odun kırma 
işini daha kolay bir şekilde yapabilecek�r.

Bu projeyle özellikle yaşlı ve yürüme engellilerin kazasız ve kolay bir şekilde odun 
kırması sağlanacak�r. Böylelikle insanlar kendi işlerini yapabilme hazzını 
yaşayacak�r.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ İKİNCİSİ

Osman AKYOL
Danışman Öğretmen

Murat TOP         
7/A Sınıfı Öğrencisi            

3130



ORTAOKUL

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Okulumu Seviyorum Kazaları Önlüyorum

Mesudiye İmam Hatip Ortaokulu

Projenin konusu, kapı ve askılıklardaki çıkın�ların ortadan kaldırılmasıdır. Projenin 
amacı okulda sıkça karşılaşılan kazaları en aza indirmek�r.

Askılıklardaki çıkın�lar, kapı ve pencere kolları kazalara neden olabilmektedir. 
Projede bu çıkın�ları ortadan kaldırmak için yaylı mekanizmalı askılıklar ve kapı 
kolları tasarlanmış�r. Askılık kıyafe�n ağırlığıyla aşağı inmekte, elbise alındıktan 
sonra da yaylı sistem sayesinde tekrar kapanmaktadır. Kapanan askılık, yüzeyle eşit 
hâle gelmekte ve çıkın� kalmamaktadır. Aynı şekilde kapı ve pencere kollarına bir 
menteşe takılarak kol kullanılmadığında menteşe sayesinde geri çevrilmektedir. 
Kullanılmadığı durumlarda kapalı konuma ge�rilen askılıkla, kapı ve pencere 
kollarıyla olası kazaların önüne geçilecek�r. 

Projenin deneme aşamasında kazaları önleyebileceği görülmüştür.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ

Emre ALBAYRAK
Danışman Öğretmen

Ahmet Bahadır SÖZEN        
            7/A Sınıfı Öğrencisi
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Okulumu Seviyorum Kazaları Önlüyorum

Mesudiye İmam Hatip Ortaokulu

Projenin konusu, kapı ve askılıklardaki çıkın�ların ortadan kaldırılmasıdır. Projenin 
amacı okulda sıkça karşılaşılan kazaları en aza indirmek�r.

Askılıklardaki çıkın�lar, kapı ve pencere kolları kazalara neden olabilmektedir. 
Projede bu çıkın�ları ortadan kaldırmak için yaylı mekanizmalı askılıklar ve kapı 
kolları tasarlanmış�r. Askılık kıyafe�n ağırlığıyla aşağı inmekte, elbise alındıktan 
sonra da yaylı sistem sayesinde tekrar kapanmaktadır. Kapanan askılık, yüzeyle eşit 
hâle gelmekte ve çıkın� kalmamaktadır. Aynı şekilde kapı ve pencere kollarına bir 
menteşe takılarak kol kullanılmadığında menteşe sayesinde geri çevrilmektedir. 
Kullanılmadığı durumlarda kapalı konuma ge�rilen askılıkla, kapı ve pencere 
kollarıyla olası kazaların önüne geçilecek�r. 

Projenin deneme aşamasında kazaları önleyebileceği görülmüştür.

PROJE ÖZETİ

KATEGORİ ÜÇÜNCÜSÜ

Emre ALBAYRAK
Danışman Öğretmen

Ahmet Bahadır SÖZEN        
            7/A Sınıfı Öğrencisi

3332
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Uvaz'ın Raf Ömrü Uzatmada Kullanılması

Fatsa Aslancami Ortaokulu

Projenin konusu, meyve ve sebzelerde kimyasal madde yerine, doğal ve bitkisel 
kaynakların raf ömrü uzatmada kullanılabilirliğinin araş�rılmasıdır.

Projeyle uvaz bitkisinin özütlenmesinden sonra 1 / 20 oranında su ile seyrel�lerek 
çeşitli gıdaların daldırılması ve sprey yöntemiyle bu gıdaların duyusal özelliklerindeki 
(tat, renk, koku ve görünüm) değişimin zamanla gözlenmesi amaçlanmış�r. Gıdalara 
uvaz meyvesindeki özütün suyla seyrel�lmesiyle elde edilen karışımın uygulanması 
sonucu:

1- Besinlerin yapısal özelliklerinin daha uzun süre korunmasına katkıda bulunmak, 
çevreyi kirletmeyen ve koruyucu alterna�f kaplama maddelerinin etkilerini 
araş�rmak,

2- İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeden, besinleri daha uzun süre taze tutacak 
doğal kaplama (koruma) malzemeleriyle raf ömürlerini uzatmak,

3- Hızla artan dünya nüfusuna karşı mevcut gıdaların raf ömrünü doğal maddelerle 
uzatarak isra� önlemek,

4- Besinlerin temel öğelerinin kaybını azaltmak, 

5- A�k çöp miktarını azaltmak,

6- Çevreyi korumak vs. hedeflenmektedir.

Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmış�r. Kontrollü deney, gözlem 
yapma, verileri toplayıp kaydetme, ölçüm yapma, karşılaş�rma, ilişkilendirme ve 
karar verme yöntemleri kullanılmış�r. 

Sprey ve bandırma yönteminin uygulandığı meyve ve sebzelerden patlıcan, 
mandalina ve biber üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiş�r. Özellikle patlıcanı en az 3 
veya 4 kat saklama süresi artmış�r. Halk arasında seyrel�lerek kullanılan uvaz 
meyvesinin sağlık açısından hiçbir sorunu bildirilmemiş ve duyulmamış�r. 
Çalışmamızda kullandığımız uvaz meyvesi, saklama süresi ve raf ömrünü uza�ğının 
gösterilmesi açısından bir ön araş�rma niteliğinde olup bizlere ön veriler 
sunmaktadır.

Gıdalarda kullanılan ambalajlarda çok farklı bileşenlerden, an�mikrobiyal ve 
an�oksidan maddelerden yararlanılmaktadır. Gıdalarda çürükçül bozulma, gıda 
yüzeylerine mikroorganizmaların bulaşması sonucu oluşmaktadır. Ambalaj 
malzemesine deneyimizdeki an�mikrobiyal maddenin ka�lması, hem ekonomik 
hem de kolay bir çözüm olacak�r.

PROJE ÖZETİ

TEŞVİK ÖDÜLÜ

İbrahim ÇOBAN
Danışman Öğretmen

Esmanur BAHÇACI          
            7/A Sınıfı Öğrencisi
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Uvaz'ın Raf Ömrü Uzatmada Kullanılması

Fatsa Aslancami Ortaokulu

Projenin konusu, meyve ve sebzelerde kimyasal madde yerine, doğal ve bitkisel 
kaynakların raf ömrü uzatmada kullanılabilirliğinin araş�rılmasıdır.

Projeyle uvaz bitkisinin özütlenmesinden sonra 1 / 20 oranında su ile seyrel�lerek 
çeşitli gıdaların daldırılması ve sprey yöntemiyle bu gıdaların duyusal özelliklerindeki 
(tat, renk, koku ve görünüm) değişimin zamanla gözlenmesi amaçlanmış�r. Gıdalara 
uvaz meyvesindeki özütün suyla seyrel�lmesiyle elde edilen karışımın uygulanması 
sonucu:

1- Besinlerin yapısal özelliklerinin daha uzun süre korunmasına katkıda bulunmak, 
çevreyi kirletmeyen ve koruyucu alterna�f kaplama maddelerinin etkilerini 
araş�rmak,

2- İnsan sağlığına ve doğaya zarar vermeden, besinleri daha uzun süre taze tutacak 
doğal kaplama (koruma) malzemeleriyle raf ömürlerini uzatmak,

3- Hızla artan dünya nüfusuna karşı mevcut gıdaların raf ömrünü doğal maddelerle 
uzatarak isra� önlemek,

4- Besinlerin temel öğelerinin kaybını azaltmak, 

5- A�k çöp miktarını azaltmak,

6- Çevreyi korumak vs. hedeflenmektedir.

Çalışmada bilimsel işlem basamakları uygulanmış�r. Kontrollü deney, gözlem 
yapma, verileri toplayıp kaydetme, ölçüm yapma, karşılaş�rma, ilişkilendirme ve 
karar verme yöntemleri kullanılmış�r. 

Sprey ve bandırma yönteminin uygulandığı meyve ve sebzelerden patlıcan, 
mandalina ve biber üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiş�r. Özellikle patlıcanı en az 3 
veya 4 kat saklama süresi artmış�r. Halk arasında seyrel�lerek kullanılan uvaz 
meyvesinin sağlık açısından hiçbir sorunu bildirilmemiş ve duyulmamış�r. 
Çalışmamızda kullandığımız uvaz meyvesi, saklama süresi ve raf ömrünü uza�ğının 
gösterilmesi açısından bir ön araş�rma niteliğinde olup bizlere ön veriler 
sunmaktadır.

Gıdalarda kullanılan ambalajlarda çok farklı bileşenlerden, an�mikrobiyal ve 
an�oksidan maddelerden yararlanılmaktadır. Gıdalarda çürükçül bozulma, gıda 
yüzeylerine mikroorganizmaların bulaşması sonucu oluşmaktadır. Ambalaj 
malzemesine deneyimizdeki an�mikrobiyal maddenin ka�lması, hem ekonomik 
hem de kolay bir çözüm olacak�r.

PROJE ÖZETİ

TEŞVİK ÖDÜLÜ

İbrahim ÇOBAN
Danışman Öğretmen

Esmanur BAHÇACI          
            7/A Sınıfı Öğrencisi
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Coder Euler Ball (Kodcu Euler'in Topu)

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

Projenin konusu, matema�kte var olan bir teoremi kodlama yöntemi kullanarak 
özgün bir şekilde ve ders materyali olarak tasarlamak�r.

Projenin amacı, Euler teoremini, unutulmamasını sağlamak amacıyla klasik 
geometrik şekillerin dışına çıkararak yepyeni bir model şeklinde tasarlamak ve bu 
modeli teknolojiyle ilişkilendirmek�r.

Euler teoremi bir şeklin köşeleriyle yüzlerinin toplamından ayrıtlarını çıkarıp sonucu 
2 bulmak�r. Örneğin, küpü ele aldığımızda küpün 8 tane köşesi 6 tane yüzü vardır. 8 
ile 6'nın toplamı 14 eder. Küpün 12 ayrı� vardır. 14'ten 12'yi çıkardığımızda da 2 
buluruz. Bu durumda küp, Euler teoremine uygun bir şekildir. Projedeki topumuzun 
32 tane yüzeyi, 60 tane köşesi ve 90 tane ayrı� vardır. 32 ile 60'ı topladığımızda 92'yi 
buluruz. 92'den de 90'ı çıkardığımızda 2 sonucunu buluruz. Coder Euler Ball her 
kenarı 6 cm'lik 20 al�gen ve 12 tane beşgenden oluşmaktadır. Bu al�gen ve 
beşgenler CNC makinesi ile kesilip birleş�rilmiş�r. Daha sonra bu şekle led ışıklar 
ilave edilmiş�r. Bu ledler ardino ile programlanmış�r. Komutlarla ledler yakılarak 
şeklin bütün yüzeyleri saydırılmaktadır. Ledler sırasıyla yakılabildiği gibi hızlı ve 
karmaşık bir şekilde de yakılabilmektedir. Bu projeyle klasik geometrik şekillerin 
dışına çıkılacak�r. Burada temel amaç, şeklin ayrıtları ve yüzeylerinin led ışıklar 
kullanılarak kolaylıkla sayılmasıdır. Oluşturulan bu şekil sayesinde şekilleri daha 
rahat algılayabilecek olan öğrencilerin düşünce yeteneği gelişecek�r.

Bu projenin sonucunda, oluşturduğumuz materyal okullarda ders materyali olarak 
kullanılabilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Makbule Ebru Deniz
Danışman Öğretmen

Mehmet Efe Deniz 
            7. Sınıf Öğrencisi

3736



ORTAOKUL

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Coder Euler Ball (Kodcu Euler'in Topu)

Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi

Projenin konusu, matema�kte var olan bir teoremi kodlama yöntemi kullanarak 
özgün bir şekilde ve ders materyali olarak tasarlamak�r.

Projenin amacı, Euler teoremini, unutulmamasını sağlamak amacıyla klasik 
geometrik şekillerin dışına çıkararak yepyeni bir model şeklinde tasarlamak ve bu 
modeli teknolojiyle ilişkilendirmek�r.

Euler teoremi bir şeklin köşeleriyle yüzlerinin toplamından ayrıtlarını çıkarıp sonucu 
2 bulmak�r. Örneğin, küpü ele aldığımızda küpün 8 tane köşesi 6 tane yüzü vardır. 8 
ile 6'nın toplamı 14 eder. Küpün 12 ayrı� vardır. 14'ten 12'yi çıkardığımızda da 2 
buluruz. Bu durumda küp, Euler teoremine uygun bir şekildir. Projedeki topumuzun 
32 tane yüzeyi, 60 tane köşesi ve 90 tane ayrı� vardır. 32 ile 60'ı topladığımızda 92'yi 
buluruz. 92'den de 90'ı çıkardığımızda 2 sonucunu buluruz. Coder Euler Ball her 
kenarı 6 cm'lik 20 al�gen ve 12 tane beşgenden oluşmaktadır. Bu al�gen ve 
beşgenler CNC makinesi ile kesilip birleş�rilmiş�r. Daha sonra bu şekle led ışıklar 
ilave edilmiş�r. Bu ledler ardino ile programlanmış�r. Komutlarla ledler yakılarak 
şeklin bütün yüzeyleri saydırılmaktadır. Ledler sırasıyla yakılabildiği gibi hızlı ve 
karmaşık bir şekilde de yakılabilmektedir. Bu projeyle klasik geometrik şekillerin 
dışına çıkılacak�r. Burada temel amaç, şeklin ayrıtları ve yüzeylerinin led ışıklar 
kullanılarak kolaylıkla sayılmasıdır. Oluşturulan bu şekil sayesinde şekilleri daha 
rahat algılayabilecek olan öğrencilerin düşünce yeteneği gelişecek�r.

Bu projenin sonucunda, oluşturduğumuz materyal okullarda ders materyali olarak 
kullanılabilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Makbule Ebru Deniz
Danışman Öğretmen

Mehmet Efe Deniz 
            7. Sınıf Öğrencisi

3736
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Engel Kaldıran Tablet

Gürgentepe Işıktepe Şehit Ayhan Akkuş 
Ortaokulu

Projenin konusu, duyma ve konuşma engelli olup işaret dili kullanan bireylerin diğer 
bireylerle ile�şimidir.

Projenin amacı, işaret dilini kullanan bireylerin diğer bireylerle sağlıklı bir şekilde 
ile�şiminin sağlanmasıdır.

Konuşma ve işitme engelli bireylerin kendilerini karşılarındaki kişilere ifade etmesi 
ve onları anlayabilmesi için özel bir yazılımla çalışan bir ekran tasarlanmış�r. Engelli 
birey, işaret diliyle kendisini ifade ederken, anlatmaya çalış�kları boynunda asılı olan 
ekrana yazı şeklinde yansıyacak�r. Karşıdaki birey de ekrandan engellinin anlatmaya 
çalış�klarını takip edebilecek�r. Aynı şekilde karşıdaki kişi konuşurken, anla�kları 
ekrana işaret dili ifadeleri şeklinde yansıyacak�r. Bu sayede konuşma ve işitme 
engelli bireyler, karşılarındaki kişilerin anla�klarını anlayabilecek�r.

Bu projeyle konuşma ve işitme engelli ve işaret dili kullanan bireyler, herhangi bir 
engelle karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde ile�şim kurabilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Gizem Nur KARA

Danışman Öğretmen

Emri HASANUSTAOĞLU               
8/B Sınıfı Öğrencisi            
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Engel Kaldıran Tablet

Gürgentepe Işıktepe Şehit Ayhan Akkuş 
Ortaokulu

Projenin konusu, duyma ve konuşma engelli olup işaret dili kullanan bireylerin diğer 
bireylerle ile�şimidir.

Projenin amacı, işaret dilini kullanan bireylerin diğer bireylerle sağlıklı bir şekilde 
ile�şiminin sağlanmasıdır.

Konuşma ve işitme engelli bireylerin kendilerini karşılarındaki kişilere ifade etmesi 
ve onları anlayabilmesi için özel bir yazılımla çalışan bir ekran tasarlanmış�r. Engelli 
birey, işaret diliyle kendisini ifade ederken, anlatmaya çalış�kları boynunda asılı olan 
ekrana yazı şeklinde yansıyacak�r. Karşıdaki birey de ekrandan engellinin anlatmaya 
çalış�klarını takip edebilecek�r. Aynı şekilde karşıdaki kişi konuşurken, anla�kları 
ekrana işaret dili ifadeleri şeklinde yansıyacak�r. Bu sayede konuşma ve işitme 
engelli bireyler, karşılarındaki kişilerin anla�klarını anlayabilecek�r.

Bu projeyle konuşma ve işitme engelli ve işaret dili kullanan bireyler, herhangi bir 
engelle karşılaşmadan sağlıklı bir şekilde ile�şim kurabilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Gizem Nur KARA

Danışman Öğretmen

Emri HASANUSTAOĞLU               
8/B Sınıfı Öğrencisi            

3938
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ADI
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Engeller Kalksın

Ünye Yeşilkent Şehit Mustafa Güler 
Ortaokulu

Projenin konusu engelli park alanlarıdır.

Projenin amacı, engelli insanların araç park alanlarının sadece engelli vatandaşlar 
tara�ndan kullanılması ve yabancı araçların bu alanları kullanmasının önlenmesidir.

Projede engelli araç park alanlarına diğer araçların girmemesi için bir alarm sistemi 
kurulmuştur. Bu sistem, engelli park alanına diğer araçlar girdiğinde sesli uyarı 
vermektedir. 

Proje sonucunda, engelli park alanlarını sadece engelli vatandaşların kullanması 
sağlanacak ve yabancı araçların kullanmasının önüne geçilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Damla Yağmur KARAYEL

Danışman Öğretmen

Sıla SARI                
8/A Sınıfı Öğrencisi            
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Engeller Kalksın

Ünye Yeşilkent Şehit Mustafa Güler 
Ortaokulu

Projenin konusu engelli park alanlarıdır.

Projenin amacı, engelli insanların araç park alanlarının sadece engelli vatandaşlar 
tara�ndan kullanılması ve yabancı araçların bu alanları kullanmasının önlenmesidir.

Projede engelli araç park alanlarına diğer araçların girmemesi için bir alarm sistemi 
kurulmuştur. Bu sistem, engelli park alanına diğer araçlar girdiğinde sesli uyarı 
vermektedir. 

Proje sonucunda, engelli park alanlarını sadece engelli vatandaşların kullanması 
sağlanacak ve yabancı araçların kullanmasının önüne geçilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Damla Yağmur KARAYEL

Danışman Öğretmen

Sıla SARI                
8/A Sınıfı Öğrencisi            

4140



ORTAOKUL

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Engelsiz Kalem

Altınordu Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Ortaokulu

Engellilerin toplumsal yaşama ka�labilmesi ve is�hdam olanağına kavuşarak 
insanca bir yaşam sürdürebilmesi için öncelikle eği�m hakkından yararlanabilmesi 
gerekiyor. Bu projede, eli olmayan veya elini kullanamayan insanların hayatlarının 
kolaylaş�rılması için çalışmalar yapılması amaçlanmış�r.

Proje kapsamında, elini kullanamayan engellilerle görüşmeler yapılmış�r. Bu engelli 
bireylerin yazı yazma ve resim yapma gibi ih�yaçlarını ayak parmaklarının arasına 
kalem ya da �rça sıkış�rarak yap�ğı ancak çok zorlandığı tespit edilmiş�r. Çözüm 
üretmek amacıyla 3 adet ayarlanabilir metal halka temin edilmiş ve parmakları 
incitmemesi için iç yüzeyi süngerle kaplanmış�r. Böylece adına engelsiz kalem 
dediğimiz aparat ortaya çıkmış�r. Engelsiz kalemin işe yarayıp yaramayacağını 
anlamak için eller kullanılmadan ayağa takılıp, yazı yazma ve resim yapma 
çalışmaları yapılmış ve çalışmalar başarıyla sonuçlanmış�r.

Bu projeyle insanların hayatlarının kolaylaş�rılması için çalışmalar yapılması 
amaçlanmış�r. Eli olmayan veya elini kullanamayan engelli insanların yazı yazabilme 
ve resim yapabilme gibi ih�yaçlarını karşılayabilmek için bir aparat tasarımı 
yapılmış�r. Bu aparat kollarını kaybeden nice yetenekli engelli insanların umudu 
olabilecek�r.

Proje sonucunda eli olmayan veya elini kullanamayan engelli insanların; rahatlıkla 
yazı yazabilmesi ve resim yapabilmesi sağlanmış olacak�r. Projeyle engelli insanların 
hayata tutunabileceği ve hayatlarını kolaylaş�racak bir imkân daha ortaya 
çıkarılmış�r. 

PROJE ÖZETİ
Gülcan AKYOL

Danışman Öğretmen

Utku UZMAN 
            6/M Sınıfı Öğrencisi
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Engelsiz Kalem

Altınordu Hamdullah Suphi Tanrıöver 
Ortaokulu

Engellilerin toplumsal yaşama ka�labilmesi ve is�hdam olanağına kavuşarak 
insanca bir yaşam sürdürebilmesi için öncelikle eği�m hakkından yararlanabilmesi 
gerekiyor. Bu projede, eli olmayan veya elini kullanamayan insanların hayatlarının 
kolaylaş�rılması için çalışmalar yapılması amaçlanmış�r.

Proje kapsamında, elini kullanamayan engellilerle görüşmeler yapılmış�r. Bu engelli 
bireylerin yazı yazma ve resim yapma gibi ih�yaçlarını ayak parmaklarının arasına 
kalem ya da �rça sıkış�rarak yap�ğı ancak çok zorlandığı tespit edilmiş�r. Çözüm 
üretmek amacıyla 3 adet ayarlanabilir metal halka temin edilmiş ve parmakları 
incitmemesi için iç yüzeyi süngerle kaplanmış�r. Böylece adına engelsiz kalem 
dediğimiz aparat ortaya çıkmış�r. Engelsiz kalemin işe yarayıp yaramayacağını 
anlamak için eller kullanılmadan ayağa takılıp, yazı yazma ve resim yapma 
çalışmaları yapılmış ve çalışmalar başarıyla sonuçlanmış�r.

Bu projeyle insanların hayatlarının kolaylaş�rılması için çalışmalar yapılması 
amaçlanmış�r. Eli olmayan veya elini kullanamayan engelli insanların yazı yazabilme 
ve resim yapabilme gibi ih�yaçlarını karşılayabilmek için bir aparat tasarımı 
yapılmış�r. Bu aparat kollarını kaybeden nice yetenekli engelli insanların umudu 
olabilecek�r.

Proje sonucunda eli olmayan veya elini kullanamayan engelli insanların; rahatlıkla 
yazı yazabilmesi ve resim yapabilmesi sağlanmış olacak�r. Projeyle engelli insanların 
hayata tutunabileceği ve hayatlarını kolaylaş�racak bir imkân daha ortaya 
çıkarılmış�r. 

PROJE ÖZETİ
Gülcan AKYOL

Danışman Öğretmen

Utku UZMAN 
            6/M Sınıfı Öğrencisi

4342
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Gerevümatik

Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu 

Projenin konusu, �ndık toplamada gerevünün kullanılmasıdır.

Projenin amacı, yöremizin en önemli tarım ürünü olan �ndığın toplanması 
esnasında işin kolaylaş�rılmasıdır. Fındık dallarının gerevü ile çekilmesi sırasında 
kollara binen yükün ayaklara aktarılarak iki elimizin serbest şekilde kullanımıyla 
daha kolay ve hızlı �ndık toplanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projede gerevünün alt kısmına uzayıp kısalabilen bir ip bağlanmış�r. Bu ip de ayakta 
takılı bir mekanizmaya bağladır. Fındık dalı yeteri kadar çekildikten sonra, ayakta 
bulunan mekanizmadan sabitleme düğmesiyle ip sabitlenmektedir. Daha sonra 
�ndık dalı ayağa bağlı ip sayesinde sabit tutulmakta ve iki elle �ndık hızlı ve daha az 
yorularak toplanmaktadır. 

Bu projeyle �ndık dallarının çekilmesi ve çekilen dalların toplanması esnasında 
beden yükünün oran�lı bir şekilde dağı�lması sonucunda, �ndık toplama işi daha 
kolay hâle gelip kâbus olmaktan çıkacak�r.

PROJE ÖZETİ
Cengiz DİKMETAŞ

Danışman Öğretmen

Mustafa TEPETAM      
            7/A Sınıfı Öğrencisi
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Gerevümatik

Ünye Şehit İsmail Ustaoğlu Ortaokulu 

Projenin konusu, �ndık toplamada gerevünün kullanılmasıdır.

Projenin amacı, yöremizin en önemli tarım ürünü olan �ndığın toplanması 
esnasında işin kolaylaş�rılmasıdır. Fındık dallarının gerevü ile çekilmesi sırasında 
kollara binen yükün ayaklara aktarılarak iki elimizin serbest şekilde kullanımıyla 
daha kolay ve hızlı �ndık toplanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projede gerevünün alt kısmına uzayıp kısalabilen bir ip bağlanmış�r. Bu ip de ayakta 
takılı bir mekanizmaya bağladır. Fındık dalı yeteri kadar çekildikten sonra, ayakta 
bulunan mekanizmadan sabitleme düğmesiyle ip sabitlenmektedir. Daha sonra 
�ndık dalı ayağa bağlı ip sayesinde sabit tutulmakta ve iki elle �ndık hızlı ve daha az 
yorularak toplanmaktadır. 

Bu projeyle �ndık dallarının çekilmesi ve çekilen dalların toplanması esnasında 
beden yükünün oran�lı bir şekilde dağı�lması sonucunda, �ndık toplama işi daha 
kolay hâle gelip kâbus olmaktan çıkacak�r.

PROJE ÖZETİ
Cengiz DİKMETAŞ

Danışman Öğretmen

Mustafa TEPETAM      
            7/A Sınıfı Öğrencisi

4544
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Harman

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu

Projenin konusu, �ndık kurutmayı kolaylaş�ran, düz ya da engebeli yere kurulabilen, 
taşınabilen, yüksekliği ayarlanabilir ve kolay karış�rma yapmayı sağlayan harmandır.

Projenin amacı, kurutma işlemi sırasında �ndığın daha az zahmetle, küflenme ve 
çürüme riskini azaltarak kısa sürede kurumasını ve kolayca çuvallanmasını 
sağlamak�r. Harmanımızın delikli zemini sayesinde �ndığın havalanması sağlanır ve 
içinde su birikmesi önlenmiş olur. İki yanda bulunan tekerlekler kolay hareket 
etmesine yarar. Alçalıp yükselen ayaklar sayesinde harmanımızı araziye uygun 
olarak ayarlayıp kurabiliriz. 

Harmanın üzerinde, iki yanında tekerlekleri olan �rmık bulunmaktadır. Tekerlekli 
�rmıkla �ndık karış�rılmaktadır. Tekerlekli �rmık üzerine takılan brandayla da 
�ndığın üzeri kolayca açılıp örtülebilmektedir. Harmanın zemininde bulunan tahliye 
çukuruyla da �ndık çuvallama işi daha kolay hâle gelmektedir.

Proje sayesinde başlıca geçim kaynağımız olan �ndık ürününü kısa sürede, kalitesini 
bozmadan ve kolayca kurutup çuvallayabiliyoruz. Fındığı tekerlekli sistem sayesinde 
istediğimiz yere taşıyabiliyor, yüksekliği ayarlanabilir ayaklarıyla engebeli arazilerde 
de kullanabiliyoruz.

Harmanımız, �ndık kurutma işlemini kolaylaş�rır. Kedi, köpek ve tavuk gibi 
hayvanlar �ndığın içine giremez. Engebeli araziler için idealdir.

PROJE ÖZETİ
Melek KESKİN

Danışman Öğretmen

Hüseyin Doğan TÜRK              
8/E Sınıfı Öğrencisi            

4746
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Harman

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu

Projenin konusu, �ndık kurutmayı kolaylaş�ran, düz ya da engebeli yere kurulabilen, 
taşınabilen, yüksekliği ayarlanabilir ve kolay karış�rma yapmayı sağlayan harmandır.

Projenin amacı, kurutma işlemi sırasında �ndığın daha az zahmetle, küflenme ve 
çürüme riskini azaltarak kısa sürede kurumasını ve kolayca çuvallanmasını 
sağlamak�r. Harmanımızın delikli zemini sayesinde �ndığın havalanması sağlanır ve 
içinde su birikmesi önlenmiş olur. İki yanda bulunan tekerlekler kolay hareket 
etmesine yarar. Alçalıp yükselen ayaklar sayesinde harmanımızı araziye uygun 
olarak ayarlayıp kurabiliriz. 

Harmanın üzerinde, iki yanında tekerlekleri olan �rmık bulunmaktadır. Tekerlekli 
�rmıkla �ndık karış�rılmaktadır. Tekerlekli �rmık üzerine takılan brandayla da 
�ndığın üzeri kolayca açılıp örtülebilmektedir. Harmanın zemininde bulunan tahliye 
çukuruyla da �ndık çuvallama işi daha kolay hâle gelmektedir.

Proje sayesinde başlıca geçim kaynağımız olan �ndık ürününü kısa sürede, kalitesini 
bozmadan ve kolayca kurutup çuvallayabiliyoruz. Fındığı tekerlekli sistem sayesinde 
istediğimiz yere taşıyabiliyor, yüksekliği ayarlanabilir ayaklarıyla engebeli arazilerde 
de kullanabiliyoruz.

Harmanımız, �ndık kurutma işlemini kolaylaş�rır. Kedi, köpek ve tavuk gibi 
hayvanlar �ndığın içine giremez. Engebeli araziler için idealdir.

PROJE ÖZETİ
Melek KESKİN

Danışman Öğretmen

Hüseyin Doğan TÜRK              
8/E Sınıfı Öğrencisi            

4746
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Kaza Sensörü

Akkuş Salman Ortaokulu 

Projenin konusu, dağ yolu dönemeçleri ve kavşaklarda trafik kazalarının, tehlike arz 
eden durumların, can ve mal kaybının önlenmesidir.

Projede keskin virajlı dağ yollarında karşı yönlerden gelen araçlara, yavaşlamaları 
için uyarı veren bir sistem kurulmuştur. Bu sistemde keskin virajda bir ışık 
bulunmaktadır. Işık virajın devamındaki sensöre bağlıdır. Sensörün olduğu yerden 
araç geç�ğinde virajda bulunan ışık yanmaktadır. Işık yandığında virajın diğer 
tara�ndan gelen araç uyarıyı almakta ve ona göre hızını azaltmaktadır. Böylelikle 
keskin virajlı dağ yollarında meydana gelen kazaların önüne geçilecek�r.

Proje sonucunda, yol güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının, yaralanmaların ve 
milli ekonomiye verilen zararın önlenmesi sağlanacak�r.

PROJE ÖZETİ
Osman NAMAZCI 

Danışman Öğretmen

Atakan AKKAYA
7/A Sınıfı Öğrencisi            

Eren KOLCU                  
7/A Sınıfı Öğrencisi         

Mustafa GÖK                             
7/B Sınıfı Öğrencisi            

4948
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Kaza Sensörü

Akkuş Salman Ortaokulu 

Projenin konusu, dağ yolu dönemeçleri ve kavşaklarda trafik kazalarının, tehlike arz 
eden durumların, can ve mal kaybının önlenmesidir.

Projede keskin virajlı dağ yollarında karşı yönlerden gelen araçlara, yavaşlamaları 
için uyarı veren bir sistem kurulmuştur. Bu sistemde keskin virajda bir ışık 
bulunmaktadır. Işık virajın devamındaki sensöre bağlıdır. Sensörün olduğu yerden 
araç geç�ğinde virajda bulunan ışık yanmaktadır. Işık yandığında virajın diğer 
tara�ndan gelen araç uyarıyı almakta ve ona göre hızını azaltmaktadır. Böylelikle 
keskin virajlı dağ yollarında meydana gelen kazaların önüne geçilecek�r.

Proje sonucunda, yol güvenliğinin sağlanması, can kayıplarının, yaralanmaların ve 
milli ekonomiye verilen zararın önlenmesi sağlanacak�r.

PROJE ÖZETİ
Osman NAMAZCI 

Danışman Öğretmen

Atakan AKKAYA
7/A Sınıfı Öğrencisi            

Eren KOLCU                  
7/A Sınıfı Öğrencisi         

Mustafa GÖK                             
7/B Sınıfı Öğrencisi            

4948
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Közün Gücü

Kabataş Senai Yediyıldız Anadolu İmam 
Hatip Ortaokulu

Projenin konusu, �ndık kabuğu ve dallarının közü ile betona sağlamlık ve ısı yalı�mı 
özelliği kazandırılmasıdır.

Projenin amacı, bölgemizde fazlaca ye�şen ve ısınmak için kullanılan �ndık kabuğu 
ve dallarını, yalnızca yakacak olarak değil, binalarda sağlamlık ve yalı�m amaçlı 
olarak kullanabilmek�r.

Projede �ndık kabuğu ve dallarının külü ve közü betona karış�rılmış�r. Elde edilen 
beton, dayanıklılık ve ısı yalı�mı özelliği açısından normal betonla karşılaş�rılmış�r. 
İki adet normal beton kalıbı, iki adet de �ndık kabuğu ve köz karış�rılmış beton kalıbı 
hazırlanmış�r. Bunlardan bir normal beton ve bir köz karış�rılmış beton sağlamlık 
açısından ve birer tanesi de yalı�m açısından test edilmiş�r. Bir ha�a boyunca 
kalıplar bekle�lmiş ve sonunda sağlamlığını test etmek amacıyla bu kalıplar okulun 
üçüncü ka�ndan aşağı a�lmış�r. Normal beton 4 parçaya ayrılırken, köz ka�lmış 
betonun küçük bir kısmı kırılmış�r.

Hafif malzemelerin ısı yalı�m malzemesi olarak yaygınlıkla kullanıldığı görülmek-
tedir. Isı yalı�mı özelliğini test etmek amacıyla köz ka�lmış betonla normal beton eşit 
kollu terazide tar�lmış, köz ka�lmış betonun daha hafif olduğu görülmüştür. Diğer 
bir deneyde davul �rında iki farklı beton 10 dakika ısı�lmış ve sonrasında soğumaya 
bırakılmış�r. Soğuma derecesi ve hızı termometreyle izlenerek grafiğe dökülmüştür. 
Köz ka�lmış betonun daha hızlı soğuduğu görülmüştür. 

Bu projeyle �ndık kabuğu ve dallarından elde edilen közü, çimentoyla karış�rıp 
beton hâline ge�rdiğimizde elde edilen betonun normal betona göre daha sağlam 
hâle geldiği ve yalı�m noktasında normal betona göre daha iyi sonuçlar verdiği 
gözlenmiş�r.

PROJE ÖZETİ
Azim KALKAN

Danışman Öğretmen

Belinay Gül AKÇAY 
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Bahargül KAYA                  
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Sudenaz GÜLTEKİN                             
7/B Sınıfı Öğrencisi            
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Közün Gücü

Kabataş Senai Yediyıldız Anadolu İmam 
Hatip Ortaokulu

Projenin konusu, �ndık kabuğu ve dallarının közü ile betona sağlamlık ve ısı yalı�mı 
özelliği kazandırılmasıdır.

Projenin amacı, bölgemizde fazlaca ye�şen ve ısınmak için kullanılan �ndık kabuğu 
ve dallarını, yalnızca yakacak olarak değil, binalarda sağlamlık ve yalı�m amaçlı 
olarak kullanabilmek�r.

Projede �ndık kabuğu ve dallarının külü ve közü betona karış�rılmış�r. Elde edilen 
beton, dayanıklılık ve ısı yalı�mı özelliği açısından normal betonla karşılaş�rılmış�r. 
İki adet normal beton kalıbı, iki adet de �ndık kabuğu ve köz karış�rılmış beton kalıbı 
hazırlanmış�r. Bunlardan bir normal beton ve bir köz karış�rılmış beton sağlamlık 
açısından ve birer tanesi de yalı�m açısından test edilmiş�r. Bir ha�a boyunca 
kalıplar bekle�lmiş ve sonunda sağlamlığını test etmek amacıyla bu kalıplar okulun 
üçüncü ka�ndan aşağı a�lmış�r. Normal beton 4 parçaya ayrılırken, köz ka�lmış 
betonun küçük bir kısmı kırılmış�r.

Hafif malzemelerin ısı yalı�m malzemesi olarak yaygınlıkla kullanıldığı görülmek-
tedir. Isı yalı�mı özelliğini test etmek amacıyla köz ka�lmış betonla normal beton eşit 
kollu terazide tar�lmış, köz ka�lmış betonun daha hafif olduğu görülmüştür. Diğer 
bir deneyde davul �rında iki farklı beton 10 dakika ısı�lmış ve sonrasında soğumaya 
bırakılmış�r. Soğuma derecesi ve hızı termometreyle izlenerek grafiğe dökülmüştür. 
Köz ka�lmış betonun daha hızlı soğuduğu görülmüştür. 

Bu projeyle �ndık kabuğu ve dallarından elde edilen közü, çimentoyla karış�rıp 
beton hâline ge�rdiğimizde elde edilen betonun normal betona göre daha sağlam 
hâle geldiği ve yalı�m noktasında normal betona göre daha iyi sonuçlar verdiği 
gözlenmiş�r.

PROJE ÖZETİ
Azim KALKAN

Danışman Öğretmen

Belinay Gül AKÇAY 
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Bahargül KAYA                  
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Sudenaz GÜLTEKİN                             
7/B Sınıfı Öğrencisi            

5150



ORTAOKUL

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Sağlıklı Duvarlar

Ulubey Ortaokulu

Projenin konusu, evlerimizin iç ve dış cephesini korumaya yönelik an�bakteriyel ve 
sağlıklı ürünler kullanarak piyasada bulunan boyalara alterna�f üre�lmesidir.

Ki�n, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. 
Yengeç ve karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup, böceklerin 
iskele�nde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır. Ki�nin 
birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Kitosanın 
sağlıktan güzelliğe pek çok alanda kullanılan bir ürün olması ve üzerinde yapılan 
çalışmalar dikkate alındığında boya sektöründe çok kullanılmadığı görülmektedir.

Piyasada birçok küf ve mantar önleyici boya ile an�bakteriyel boya bulunmaktadır 
ancak bu boyaların içerisinde pek çok zararlı madde mevcu�ur. Bu boyalara 
alterna�f olarak, kitosan ve gül suyu kullanarak bir boya yapılmış�r. Boya küflü 
yüzeyler üzerinde diğer boyalarla kıyaslanmış�r. Deneyler sonucunda kitosan ve gül 
suyundan elde edilen boyanın diğer boyalara göre daha uzun ömürlü olduğu 
görülmüştür.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda boyanın pek çok yüzeye tutunduğu 
gözlemlenmiş�r. Ayrıca gül suyu da an�bakteriyel özelliğinin yanında güzel 
kokusuyla boyaya özellik kazandırmış�r. Karadeniz'de evlerin dış cephelerinin çabuk 
bozulması ve yapılan masraflar düşünülürse ürün kesinlikle ucuza mal olacak�r. 
Özellikle yöremiz için tasarladığımız bu boyanın birçok kullanım alanı da mevcu�ur. 
Piyasada çeşitli ürünlerde kullanılan kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit 
etmektedir. Evlerimiz güzelleş�kçe sağlığımız da bozulma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır.

Kitosan, çeşitli ülkelerde büyük ölçüde kullanılmasına karşın ülkemizde bu oran 
oldukça düşüktür. Türkiye'de fazla miktarda kabuklu deniz ürünü a�ğı çöpe 
gitmektedir. Bu proje sayesinde, değerli bir hammaddenin kaybolması engellenmiş 
olacak�r.

PROJE ÖZETİ
İlknur KOL

Danışman Öğretmen

Dila FİDAN                 
5. Sınıf Öğrencisi            
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Sağlıklı Duvarlar

Ulubey Ortaokulu

Projenin konusu, evlerimizin iç ve dış cephesini korumaya yönelik an�bakteriyel ve 
sağlıklı ürünler kullanarak piyasada bulunan boyalara alterna�f üre�lmesidir.

Ki�n, selülozdan sonra dünyada en yaygın olarak bulunan ikinci biyopolimerdir. 
Yengeç ve karides gibi kabuklu su ürünlerinin ana bileşeni olup, böceklerin 
iskele�nde ve mantarların hücre duvarlarının yapısında da bulunmaktadır. Ki�nin 
birçok türevi bulunmakla beraber, bunlar arasında en önemlisi kitosandır. Kitosanın 
sağlıktan güzelliğe pek çok alanda kullanılan bir ürün olması ve üzerinde yapılan 
çalışmalar dikkate alındığında boya sektöründe çok kullanılmadığı görülmektedir.

Piyasada birçok küf ve mantar önleyici boya ile an�bakteriyel boya bulunmaktadır 
ancak bu boyaların içerisinde pek çok zararlı madde mevcu�ur. Bu boyalara 
alterna�f olarak, kitosan ve gül suyu kullanarak bir boya yapılmış�r. Boya küflü 
yüzeyler üzerinde diğer boyalarla kıyaslanmış�r. Deneyler sonucunda kitosan ve gül 
suyundan elde edilen boyanın diğer boyalara göre daha uzun ömürlü olduğu 
görülmüştür.

Proje kapsamında yapılan çalışmalarda boyanın pek çok yüzeye tutunduğu 
gözlemlenmiş�r. Ayrıca gül suyu da an�bakteriyel özelliğinin yanında güzel 
kokusuyla boyaya özellik kazandırmış�r. Karadeniz'de evlerin dış cephelerinin çabuk 
bozulması ve yapılan masraflar düşünülürse ürün kesinlikle ucuza mal olacak�r. 
Özellikle yöremiz için tasarladığımız bu boyanın birçok kullanım alanı da mevcu�ur. 
Piyasada çeşitli ürünlerde kullanılan kimyasal maddeler sağlığımızı tehdit 
etmektedir. Evlerimiz güzelleş�kçe sağlığımız da bozulma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmaktadır.

Kitosan, çeşitli ülkelerde büyük ölçüde kullanılmasına karşın ülkemizde bu oran 
oldukça düşüktür. Türkiye'de fazla miktarda kabuklu deniz ürünü a�ğı çöpe 
gitmektedir. Bu proje sayesinde, değerli bir hammaddenin kaybolması engellenmiş 
olacak�r.

PROJE ÖZETİ
İlknur KOL

Danışman Öğretmen

Dila FİDAN                 
5. Sınıf Öğrencisi            
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Sensörlü Şapka

Özel Ordu Doğa Ortaokulu

Projenin konusu, görme engelli bireylerin yürümesini kolaylaş�ran, önlerine çıkan 
engelleri ve ağaç dallarını 50 cm mesafeden algılayıp sesli uyarı yapabilen sensörlü 
şapka tasarımıdır.

Projenin amacı pil, şapka ve sensör kullanarak 50 cm'ye duyarlı şapka tasarlayıp 
görme engelli insanların önlerine çıkan engellere ve ağaç dallarına çarpmadan 
yürüyebilmesini sağlamak�r. Bu doğrultuda, görme engellilerin yaşadığı sorunlar 
araş�rılmış, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan görme engelliler ile görüşüldüğünde 
ağaç dallarına karşı savunmasız oldukları görüşü desteklenmiş�r. Ekonomik olması 
nedeniyle genellikle her evde bulunabilen spor şapkaların kullanılmasına karar 
verilmiş�r. Projede kullanılmak üzere sensör, elektronik buzzer, mikro işlemci, pil ve 
açma kapama düğmesi temin edilmiş�r. Şapkaya sensör önde, pil ve açma kapama 
düğmesi arkada kalacak şekilde monte edilerek sensörlü şapka tasarlanmış�r.

Tasarımı yapılan şapka açık durumdayken engelleri, ağaç gövdeleri ve ağaç dallarını 
50 cm uzaklıktan fark etmektedir. Engele yaklaşıldığında 50 cm uzaklıktan ses 
çıkararak görme engelli kişiyi uyarmaktadır. Mesafe azalırsa uyarı sesi artmaktadır. 
Farklı mekânlarda yapılan test sonuçlarında şapkanın 50 cm'den sesli uyarı 
yapabildiği tespit edilmiş�r. Böylece görme engelliler bireyler, Karadeniz 
Bölgesi'nde ağaçlık alanlarda daha kolay yürüyebilecek ve ekosistem onlar için 
dezavantaj olmayacak�r.

PROJE ÖZETİ
Elif ÇELEBİ

Danışman Öğretmen

Burçin GÜDER                
5/B Sınıfı Öğrencisi            
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Sensörlü Şapka

Özel Ordu Doğa Ortaokulu

Projenin konusu, görme engelli bireylerin yürümesini kolaylaş�ran, önlerine çıkan 
engelleri ve ağaç dallarını 50 cm mesafeden algılayıp sesli uyarı yapabilen sensörlü 
şapka tasarımıdır.

Projenin amacı pil, şapka ve sensör kullanarak 50 cm'ye duyarlı şapka tasarlayıp 
görme engelli insanların önlerine çıkan engellere ve ağaç dallarına çarpmadan 
yürüyebilmesini sağlamak�r. Bu doğrultuda, görme engellilerin yaşadığı sorunlar 
araş�rılmış, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan görme engelliler ile görüşüldüğünde 
ağaç dallarına karşı savunmasız oldukları görüşü desteklenmiş�r. Ekonomik olması 
nedeniyle genellikle her evde bulunabilen spor şapkaların kullanılmasına karar 
verilmiş�r. Projede kullanılmak üzere sensör, elektronik buzzer, mikro işlemci, pil ve 
açma kapama düğmesi temin edilmiş�r. Şapkaya sensör önde, pil ve açma kapama 
düğmesi arkada kalacak şekilde monte edilerek sensörlü şapka tasarlanmış�r.

Tasarımı yapılan şapka açık durumdayken engelleri, ağaç gövdeleri ve ağaç dallarını 
50 cm uzaklıktan fark etmektedir. Engele yaklaşıldığında 50 cm uzaklıktan ses 
çıkararak görme engelli kişiyi uyarmaktadır. Mesafe azalırsa uyarı sesi artmaktadır. 
Farklı mekânlarda yapılan test sonuçlarında şapkanın 50 cm'den sesli uyarı 
yapabildiği tespit edilmiş�r. Böylece görme engelliler bireyler, Karadeniz 
Bölgesi'nde ağaçlık alanlarda daha kolay yürüyebilecek ve ekosistem onlar için 
dezavantaj olmayacak�r.

PROJE ÖZETİ
Elif ÇELEBİ

Danışman Öğretmen

Burçin GÜDER                
5/B Sınıfı Öğrencisi            
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Sensörlü Zehirli Gaz Uzaklaştırıcı

Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Projenin konusu, mekânlarda zehirlenmeye yol açabilecek gazların tahliye 
edilmesidir.

Her yıl ülkemizde kömür, doğal gaz sobası, soba ve şo�enlerden kaynaklanan, sessiz 
ölüm olarak da bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerinden insanlar haya�nı 
kaybetmektedir.

Projenin amacı, gaz zehirlenmelerinde kullanılan uyarıcı sistemlere ek olarak, 
ortamdan uzaklaşmayan ve kişinin önce uykuya benzer bir şekilde kalıp ardından da 
ölümüne yol açan durumun ortadan kaldırılmasını sağlamak�r.

Projede, piyasada bulunan uyarıcı gaz sensörüne fan sistemi ilave edilmiş�r. Zehirli 
gaz sensörü, ortamdaki zehirli gazı algılayıp uyarı verdiği anda fan sistemi de devreye 
girmektedir. Fan sistemi devreye girdiğinde ortamdaki zehirli gazı tahliye 
etmektedir.  

Yapımı oldukça basit olan bu sistem, evlerde kullanılarak yaşamların kurtarılmasını 
sağlayabilir.

PROJE ÖZETİ
Hakan ARSLAN

Danışman Öğretmen

İnanç Mete EROL        
6/B Sınıfı Öğrencisi            

Mert Efe ARSLAN    
            6/B Sınıfı Öğrencisi

Ali İmran TABARU
6/B Sınıfı Öğrencisi            
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Sensörlü Zehirli Gaz Uzaklaştırıcı

Ünye Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Projenin konusu, mekânlarda zehirlenmeye yol açabilecek gazların tahliye 
edilmesidir.

Her yıl ülkemizde kömür, doğal gaz sobası, soba ve şo�enlerden kaynaklanan, sessiz 
ölüm olarak da bilinen karbonmonoksit zehirlenmelerinden insanlar haya�nı 
kaybetmektedir.

Projenin amacı, gaz zehirlenmelerinde kullanılan uyarıcı sistemlere ek olarak, 
ortamdan uzaklaşmayan ve kişinin önce uykuya benzer bir şekilde kalıp ardından da 
ölümüne yol açan durumun ortadan kaldırılmasını sağlamak�r.

Projede, piyasada bulunan uyarıcı gaz sensörüne fan sistemi ilave edilmiş�r. Zehirli 
gaz sensörü, ortamdaki zehirli gazı algılayıp uyarı verdiği anda fan sistemi de devreye 
girmektedir. Fan sistemi devreye girdiğinde ortamdaki zehirli gazı tahliye 
etmektedir.  

Yapımı oldukça basit olan bu sistem, evlerde kullanılarak yaşamların kurtarılmasını 
sağlayabilir.

PROJE ÖZETİ
Hakan ARSLAN

Danışman Öğretmen

İnanç Mete EROL        
6/B Sınıfı Öğrencisi            

Mert Efe ARSLAN    
            6/B Sınıfı Öğrencisi

Ali İmran TABARU
6/B Sınıfı Öğrencisi            
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Yediden Yetmişe Oto Koltuğu

Ünye İnkur Ortaokulu

Projenin konusu, gerek duyulduğu zaman çocuk oto koltuğuna dönüşebilen oto 
koltuğu yapımıdır.

Projenin amacı, kalabalık aileler için hem mekân açısından hem de ekonomik açıdan 
kolaylık sağlamak�r.

Özellikle geniş aileler araçlarda çocuk koltuğu konusunda sıkın� yaşamaktadır. 
Projede araç koltuğunun üzerine emniyet kemeri monte edilmiş�r. Bu kemerler 
koltuk içerisine bir fermuarla gizlenmiş�r. Gerek duyulduğunda fermuar açılıp 
emniyet kemeri çıkarılmakta ve çocuğun koltukta güvenli bir şekilde yolculuk 
yapması sağlanmaktadır. Bu sayede araç koltuğu üzerine ayrı bir çocuk koltuğu 
yerleş�rmeden çocuk koltuğu ih�yacı giderilmiş olacak�r.

Bu projeyle gerek ekonomik açıdan gerekse mekân ve zaman açısından tasarruf 
edilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Hilal ÖVMEK

Danışman Öğretmen

Tuğçe KAHRAMANOĞLU   
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Esra AKTEN                 
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Eren İlbey BULUT                           
7/B Sınıfı Öğrencisi            
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Yediden Yetmişe Oto Koltuğu

Ünye İnkur Ortaokulu

Projenin konusu, gerek duyulduğu zaman çocuk oto koltuğuna dönüşebilen oto 
koltuğu yapımıdır.

Projenin amacı, kalabalık aileler için hem mekân açısından hem de ekonomik açıdan 
kolaylık sağlamak�r.

Özellikle geniş aileler araçlarda çocuk koltuğu konusunda sıkın� yaşamaktadır. 
Projede araç koltuğunun üzerine emniyet kemeri monte edilmiş�r. Bu kemerler 
koltuk içerisine bir fermuarla gizlenmiş�r. Gerek duyulduğunda fermuar açılıp 
emniyet kemeri çıkarılmakta ve çocuğun koltukta güvenli bir şekilde yolculuk 
yapması sağlanmaktadır. Bu sayede araç koltuğu üzerine ayrı bir çocuk koltuğu 
yerleş�rmeden çocuk koltuğu ih�yacı giderilmiş olacak�r.

Bu projeyle gerek ekonomik açıdan gerekse mekân ve zaman açısından tasarruf 
edilecek�r.

PROJE ÖZETİ
Hilal ÖVMEK

Danışman Öğretmen

Tuğçe KAHRAMANOĞLU   
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Esra AKTEN                 
7/B Sınıfı Öğrencisi            

Eren İlbey BULUT                           
7/B Sınıfı Öğrencisi            
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Taflan Bitkisinin Gıdaların Raf Ömrünü 
Uzatmada Etkisi

Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat 
Merkezi

Projenin konusu, gıdaların muhafazasında tamamen doğal, etkin, güvenilir ve ucuz bir 
yöntemin geliş�rilmesidir.

Projenin amacı, taflan bitkisinin an�oksidan etkisinden yola çıkarak tamamen doğal olan 
an�oksidan özüt üre�p gıdaların muhafazasında ve ürün kalitesini korumada 
kullanılabilirliğini sağlamak�r. Taflan, ilimizde bilinen ancak Türkiye genelinde 
tanınmayan bir meyvedir. Bu projede taflan bitkisinin faydalı yönlerini öne çıkarmayı ve 
bu bitkiyi tanıtmayı amaçladık. Paketlenmiş gıdaların raf ömrünü taflan yaprağı ile 
uzatarak doğal katkı maddesi içeren sağlıklı ürünler elde edebiliriz. Bu proje sayesinde 
paketli gıdaları gönül rahatlığıyla ve korkmadan tüketebiliriz.

Bu çalışmada, an�oksidan kapasitesi yüksek olan taflan bitkisinin yapraklarından özüt 
elde ederek gıdalara çeşitli konsantrasyonlar da ekleyip, bitkinin gıdaların muhafaza-
sında ve raf ömrünü uzatmada etkili olup olamadığını araş�rdık.

Yapılan bütün analizler sonucunda, taflan özütü kullanılan yoğurtların istenilen 
standartlara uygun olduğu görülmüştür. Yoğur�a taflan özütü kullanmanın bir mahsuru 
olmadığı, ha�a yoğurdun özelliklerini iyileş�rdiği ve raf ömrünü uzatmada da oldukça 
etkili olduğu tespit edilmiş�r. Katkısız yoğurdun 18. günden sonra bozulduğu ve 
tüke�lemeyecek hâle geldiği belirlenmiş�r. Taflan özütü katkılı yoğurtların ise 40. güne 
kadar bozulmadan kaldığı gözlenmiş�r. Ayrıca taflan özütü kullanılmasının yoğurtların 
kıvamını ar�rdığı ve serum ayrılmasını azal�ğı görülmüştür. Duyusal analizlere göre ise 
%3'lük yoğurt numunelerinin tadı ve özellikleri çok beğenilmiş�r. %5'lik yoğurt 
numunelerinin kimyasal analizleri ve raf ömrünü uzatmadaki etkisi daha iyi olmasına 
rağmen, tadı ve kokusunun kötü olmamasıyla beraber taflan özütü tadı hissedilmiş�r. Bu 
yüzden %3'lük kullanımının daha iyi olacağı kanaa�ne varılmış�r. Piyasadaki hazır 
yoğurtlarla kıyaslandığında ise %3 taflan yaprağı özütü katkılı yoğurtların analiz sonuçları 
ile hazır yoğurdun analiz sonuçlarının birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiş�r. %3'lük 
özütün alterna�f doğal katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin çok etkili olabileceği 
kanaa�ne varılmış�r.

Bu proje sayesinde, gıdaların muhafazasında tamamen doğal, etkin, güvenilir ve ucuz bir 
yöntem geliş�rilerek literatüre önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Taflan 
yaprağından elde edilen özütün sente�k katkı maddelerine alterna�f olarak mutlaka 
değerlendirilmesi gereklidir. Doğal an�oksidan özelliği olan bu ürünün kek, unlu 
mamuller ve paketli pek çok gıda üzerinde etkisi denenebilir. Böylelikle sente�k, katkılı 
ürünler yerine doğal katkı maddesi içeren sağlıklı ürünler tüke�lecek�r. Gıda 
sektöründe, raflarda ve dolayısıyla bedenimizde TSE'ye uygun ve sağlıklı katkı maddeleri 
yer almış olacak�r.
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Doğal Yeşil

Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gıda boyaları, pastacılık sektöründe göz alıcı ve ilgi çekici özellikleri sağladığı için 
çokça kullanılmaktadır. Ancak yapılan pek çok araş�rmada gıda boyalarının sağlığa 
zararlı olduğu belirlenmektedir.  Bu nedenle doğal gıda boyası elde etmek için 
Karadeniz Bölgesi'nde bol miktarda bulunan karalahana tercih edilmiş�r. Projede 
karalahananın suyu ve püresinden elde edilen gıda boyaları, pastacılık sektöründe 
üre�len pasta, krema ve kurabiyelerde renklendirici olarak kullanılacak�r. 
Karalahanadan üre�len gıda boyası bu ürünlerin hem görselliği hem de besleyici 
değerini ar�racak�r.

Bu proje ile karalahana pastacılık sektöründe değerlendirilip kullanım alanlarını ve 
ekonomik değerini ar�rmak, karalahana üre�mi yapan yöre halkına ekonomik girdi 
sağlamak, çocukların ve ye�şkinlerin severek tüke�kleri pastacılık mamullerinde 
doğal gıda boyası kullanarak besleyici değeri yüksek daha sağlıklı ürünler üretmek 
hedeflenmektedir.

Karalahanadan çeşitli tonlardaki yeşil gıda boyaları ve bu gıda boyalarının eklenmesi 
ile pasta, krema ve kurabiyeler elde edilecek�r. Bu proje sayesinde karalahana 
pastacılık sektörüne kazandırılacak, yöresel bir ürün olan karalahana ulusal ve 
uluslararası bir ürün olma özelliğine kavuşacak�r.
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Melisa Nur ŞİŞMAN          
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Buğusil

Ordu Fen Lisesi  

Projenin konusu cam, ayna vb. alanlarda sıcaklık farkı nedeniyle oluşan buğunun kimyasal 
madde kullanmadan önlenmesi ve kullanıldığı ilgili alanlarda görüş mesafesini ar�rmasıdır.

Projeyle;

● “Çevreye ve doğaya zarar veren kimyasal ürünlerin kullanımını azaltarak doğayı korumak,

● Araba camları, gözlük camları ve balkon camlarının, banyo vb. alanlarda kullanılan 
aynaların buğulanmasını önlemek, uzun süre temiz ve buğulanmadan kalmalarını sağlamak,

● Arabaların soğuk havalarda yol görüş mesafesini ar�rmak ve bu sebeple oluşan kazaları en 
aza indirmek, 

● İnsanları doğal ürünler kullanmaya teşvik etmek” hedeflenmektedir.

Proje uygulama çalışmaları kapsamında;

● Arabanın ön camının yarısına salatalığı dilimleyerek sürdük ve kuruladık. Evde ısı�cıda 
kayna�lan suyu bir kaba alıp buğu yapması için cama yaklaş�rdık. Arabanın salatalık sürülerek 
silinen kısmında buğulanma olmamış�. Diğer yarısının ise buğulandığını gördük. 

● Bir arkadaşımızın sağ gözlük camına salatalığı dilimleyerek sürdük ve kuruladık. 
Arkadaşımızın soğuk havada koşmasını istedik. Salatalıkla silinen kısım buğulanmamış�. Bu 
durum gözlük kullanan arkadaşlara kolaylık sağlanabileceği anlamına geliyordu.

● Evin pencere camında denedik. Yuvarlak bir alanı silerek deneyimizi yap�k. Sildiğimiz 
alanın 1. gün, 2. gün, 3. gün ve sonraki günlerde hiç salatalıkla silmediğimiz hâlde ilk defa 
silinmiş gibi buğulanmadığını gördük. Bu durumun en az 10 gün süreyle devam e�ği ve cama 
herhangi bir uygulama yapılmadığı hâlde camın buğulanmadığını yap�ğımız deneylerde 
gözlemledik.

● Salatalık suyunun meyve sıkacağı ile hazırlandığında nasıl olacağını merak e�k. Salatalığı 
meyve sıkacağında sıkarak ka� olan kısmını sulu kısımdan ayırıp kıvamını seyrel�k. Birkaç 
damla gliserin ilave ederek hazırladığımız karışımı sprey şişesine koyarak cama püskürtüp 
pamuklu bir bez ile iyice kuruladık. Camın buğulanıp buğulanmadığını göstermek için camın 
yanına su ısı�cısındaki kaynamış suyu buğu oluşumunun sağlaması için kapağı açık bir şekilde 
koyduk. Salatalık suyuyla hazırladığımız karışım ile silinen kısmın buğulanmadığını 
gözlemledik. Üre�ğimiz ürünü kolayca püskürtebilmek için sprey şişeleri şeklinde tasarladık.

Daha kolay kullanılmasını sağlamak için tek kullanımlık ve havası alınmış ıslak buğusil 
mendilleri şeklinde de tasarladık. Böylece daha uzun süre kimyasal madde kullanmadan 
ürünü koruyabilecek, istediğimiz zaman da kullanıp artan ambalajını geri dönüşüme 
gönderebileceğiz.
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Görme Engelliler İçin Sesli Renk Okuyucu

Fatsa Fen Lisesi 

Projenin konusu, görme engelli bireylerin yaşamının günümüzde gelişen 
teknolojinin katkılarıyla kolaylaş�rılmasıdır.

Projenin amacı, görme engellilerin yaşamını kolaylaş�rıp, gündelik hayata 
ka�lımlarını daha da ar�rmak�r.

Projede kırmızı,  mavi ve yeşil renkleri okuyup seslendiren bir yazılım sistemi 
kurulmuştur. Bu sistemde kablonun ucunda bulunan bir sensör renklerin üzerine 
tutulmakta ve renklerin bilgisini dalgalar yoluyla cihaza iletmektedir. Cihaz, 
sensörün üzerine tutulduğu rengin adını sesli bir şekilde okumaktadır. Bu sistemin 
daha gelişmiş bir versiyonu ile renkleri kullanarak yazıların okunmasını sağlayacak 
bir yazılım geliş�rilebilir. Bunun yanında evdeki eşyaları renklerle birleş�rip görme 
engelli bireylerin günlük haya�nın kolaylaş�rılmasına katkı sağlanabilir.

Proje görme engelli bireylerin toplumsal hayata ka�lmasında ve günlük ak�vitelerini 
sağlamada büyük kolaylık sağlayacak�r. Daha gelişmiş sistem donanımları 
kullanıldığında daha fazla ve net sonuçlar minimum hata payıyla elde edilebilecek�r. 
Gerek mevcut hâliyle gerekse önerilerde açıklandığı gibi gelişmiş versiyonları 
sayesinde görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaş�racak�r.
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Projede kırmızı,  mavi ve yeşil renkleri okuyup seslendiren bir yazılım sistemi 
kurulmuştur. Bu sistemde kablonun ucunda bulunan bir sensör renklerin üzerine 
tutulmakta ve renklerin bilgisini dalgalar yoluyla cihaza iletmektedir. Cihaz, 
sensörün üzerine tutulduğu rengin adını sesli bir şekilde okumaktadır. Bu sistemin 
daha gelişmiş bir versiyonu ile renkleri kullanarak yazıların okunmasını sağlayacak 
bir yazılım geliş�rilebilir. Bunun yanında evdeki eşyaları renklerle birleş�rip görme 
engelli bireylerin günlük haya�nın kolaylaş�rılmasına katkı sağlanabilir.

Proje görme engelli bireylerin toplumsal hayata ka�lmasında ve günlük ak�vitelerini 
sağlamada büyük kolaylık sağlayacak�r. Daha gelişmiş sistem donanımları 
kullanıldığında daha fazla ve net sonuçlar minimum hata payıyla elde edilebilecek�r. 
Gerek mevcut hâliyle gerekse önerilerde açıklandığı gibi gelişmiş versiyonları 
sayesinde görme engelli bireylerin yaşamını kolaylaş�racak�r.

PROJE ÖZETİ

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Süleyman KELEŞOĞLU
Danışman Öğretmen

Burak Süha YÜKSEL                 
12. Sınıf Öğrencisi            
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Arabam Nerede?

Gürgentepe Işıktepe Şehit Hüseyin 
Özdamar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, android telefonlar üzerinden arabanın takibi ve yer bildirimidir.

Projede arabaların daha güvende olmasını sağlamak ve sürekli takibini yapabilmek 
için içlerine yerleş�rilen GPS cihazlarıyla android telefon arasında sürekli etkileşim 
kurarak takibi yapılacak�r. Bunun için android telefonlarda çalışacak bir uygulama 
yazılacak�r. Bu uygulama sayesinde otopark gibi alanlarda arabamızı bulamadığı-
mızda, telefonun kamerasıyla tarama yaparak aracımızın olduğu yerde bir işaret 
belirmesini sağlayıp arabamızı bulabileceğiz. Bunun yanı sıra hırsızlık, çekilme veya 
dış etkenlerden dolayı arabada bir hareketlilik olursa anlık olarak android işle�m 
sistemi bulunan telefonlara arabanın hareket e�ğine yönelik bilgi gelecek�r.

Proje sayesinde insanlar, arabalarını park etme yeri konusunda endişe etmeyecek, 
araçlarını güvenle istedikleri yere bırakabilecek ve arabalarını nereye park e�klerini 
unutma probleminin de önüne geçmiş olacaklardır.

PROJE ÖZETİ
Serkan YILMAZ

Danışman Öğretmen

Bünyamin KÖSE                
Öğrenci        

Serkan YİĞİT      
Öğrenci        

Mutlu BULUT               
Öğrenci          
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Arabam Nerede?

Gürgentepe Işıktepe Şehit Hüseyin 
Özdamar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, android telefonlar üzerinden arabanın takibi ve yer bildirimidir.

Projede arabaların daha güvende olmasını sağlamak ve sürekli takibini yapabilmek 
için içlerine yerleş�rilen GPS cihazlarıyla android telefon arasında sürekli etkileşim 
kurarak takibi yapılacak�r. Bunun için android telefonlarda çalışacak bir uygulama 
yazılacak�r. Bu uygulama sayesinde otopark gibi alanlarda arabamızı bulamadığı-
mızda, telefonun kamerasıyla tarama yaparak aracımızın olduğu yerde bir işaret 
belirmesini sağlayıp arabamızı bulabileceğiz. Bunun yanı sıra hırsızlık, çekilme veya 
dış etkenlerden dolayı arabada bir hareketlilik olursa anlık olarak android işle�m 
sistemi bulunan telefonlara arabanın hareket e�ğine yönelik bilgi gelecek�r.

Proje sayesinde insanlar, arabalarını park etme yeri konusunda endişe etmeyecek, 
araçlarını güvenle istedikleri yere bırakabilecek ve arabalarını nereye park e�klerini 
unutma probleminin de önüne geçmiş olacaklardır.

PROJE ÖZETİ
Serkan YILMAZ

Danışman Öğretmen

Bünyamin KÖSE                
Öğrenci        

Serkan YİĞİT      
Öğrenci        

Mutlu BULUT               
Öğrenci          
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Güvenle Sula!

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, bitkinin türüne göre ih�yacı olan su, nem ve sıcaklığın uygun değere 
ulaş�ğında damla sulama yöntemi kullanılarak otoma�k olarak sulama işleminin 
yapılmasıdır.

Toprak sıcaklığının her meyve türü ve çeşidi için ideal derecede bulunması kök 
gelişimini ar�rır. Sıcaklığın çok yükselmesi veya çok düşmesi kök gelişimini gerile�r 
veya tamamen durdurur. Yüksek toprak sıcaklığından (+35 °C'nin üzerinde) ileri gelen 
kök zararları çok ekstrem durumlarda ve yerlerde gelişebilir ancak düşük sıcaklık 
daha çok zarar vermektedir. Özellikle arazinin karla örtülü olmadığı ve toprak 
sıcaklığının -10 °C'nin al�na düştüğü yerlerde düşük sıcaklığın köklerdeki etkisi 
öldürücü olmaktadır. Bitkinin ye�ş�rilme dönemindeki bu faktörler önem 
taşımaktadır. Bu proje uygulandığında sulanacak bitkinin gelişimi için gerekli nem ve 
uygun sıcaklık parametreleri cihazlara programlanarak insan müdahalesine gerek 
kalmadan damla sulama yöntemiyle sulama işlemi gerçekleş�rilecek�r. Bu noktadan 
hareketle projede asıl amaç, bitkinin cinsi ve özelliğine göre ih�yacı olan suya, uygun 
sıcaklık ve nem değerinde ulaşmasını sağlamak ve yaşam süresini uzatarak verimini 
ar�rmak�r.

Proje uygulandığında, üre�lecek ya da ye�ş�rilecek bitkinin toprak nem seviyesi, 
hava nem seviyesi ve ortam sıcaklığı kontrol edilmek sure�yle otoma�k olarak 
sulanması sağlanacak�r. Kontrolsüz çalış�rılan elektrikli aletler olmayacağından 
elektrikten tasarruf edilecek�r. Damlama sulama yöntemi ile sudan ciddi oranda 
tasarruf edilecek�r. Bunun yanı sıra yağmur esnasında kontrolsüz sulama yapılması 
önlenecek ve filtrelenerek toplanan yağmur suyu ürünün sulanmasında 
kullanılabilecek�r. Sistem tam otoma�k çalış�ğı için insan unsuruna ih�yaç 
kalmayacak ve dolayısıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf edilecek�r.

Bu projeyle ye�ş�rilen ürünün ömrü uzayacağı gibi ürün kalitesi de artacak�r. Proje, 
geliş�rmeye açık çık�lar içermektedir.

Üzerinde çalışılması hâlinde,

a-Sistemin görüntülü olarak internet üzerinden kontrol ve kumandası da mümkün 
olabilecek�r.

b-Sistem cep telefonuyla da kontrol edilmeye imkân sağlayacak�r.

PROJE ÖZETİ
Cuma GÜNDÜZ

Danışman Öğretmen

Volkan TAŞLI               
11/D Sınıfı Öğrencisi            

İbrahim Özay KARABAY             
10/G Sınıfı Öğrencisi            
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Güvenle Sula!

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, bitkinin türüne göre ih�yacı olan su, nem ve sıcaklığın uygun değere 
ulaş�ğında damla sulama yöntemi kullanılarak otoma�k olarak sulama işleminin 
yapılmasıdır.

Toprak sıcaklığının her meyve türü ve çeşidi için ideal derecede bulunması kök 
gelişimini ar�rır. Sıcaklığın çok yükselmesi veya çok düşmesi kök gelişimini gerile�r 
veya tamamen durdurur. Yüksek toprak sıcaklığından (+35 °C'nin üzerinde) ileri gelen 
kök zararları çok ekstrem durumlarda ve yerlerde gelişebilir ancak düşük sıcaklık 
daha çok zarar vermektedir. Özellikle arazinin karla örtülü olmadığı ve toprak 
sıcaklığının -10 °C'nin al�na düştüğü yerlerde düşük sıcaklığın köklerdeki etkisi 
öldürücü olmaktadır. Bitkinin ye�ş�rilme dönemindeki bu faktörler önem 
taşımaktadır. Bu proje uygulandığında sulanacak bitkinin gelişimi için gerekli nem ve 
uygun sıcaklık parametreleri cihazlara programlanarak insan müdahalesine gerek 
kalmadan damla sulama yöntemiyle sulama işlemi gerçekleş�rilecek�r. Bu noktadan 
hareketle projede asıl amaç, bitkinin cinsi ve özelliğine göre ih�yacı olan suya, uygun 
sıcaklık ve nem değerinde ulaşmasını sağlamak ve yaşam süresini uzatarak verimini 
ar�rmak�r.

Proje uygulandığında, üre�lecek ya da ye�ş�rilecek bitkinin toprak nem seviyesi, 
hava nem seviyesi ve ortam sıcaklığı kontrol edilmek sure�yle otoma�k olarak 
sulanması sağlanacak�r. Kontrolsüz çalış�rılan elektrikli aletler olmayacağından 
elektrikten tasarruf edilecek�r. Damlama sulama yöntemi ile sudan ciddi oranda 
tasarruf edilecek�r. Bunun yanı sıra yağmur esnasında kontrolsüz sulama yapılması 
önlenecek ve filtrelenerek toplanan yağmur suyu ürünün sulanmasında 
kullanılabilecek�r. Sistem tam otoma�k çalış�ğı için insan unsuruna ih�yaç 
kalmayacak ve dolayısıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf edilecek�r.

Bu projeyle ye�ş�rilen ürünün ömrü uzayacağı gibi ürün kalitesi de artacak�r. Proje, 
geliş�rmeye açık çık�lar içermektedir.

Üzerinde çalışılması hâlinde,

a-Sistemin görüntülü olarak internet üzerinden kontrol ve kumandası da mümkün 
olabilecek�r.

b-Sistem cep telefonuyla da kontrol edilmeye imkân sağlayacak�r.

PROJE ÖZETİ
Cuma GÜNDÜZ

Danışman Öğretmen

Volkan TAŞLI               
11/D Sınıfı Öğrencisi            

İbrahim Özay KARABAY             
10/G Sınıfı Öğrencisi            
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Havamız Artık Fındık Gibi 
(Fındıkkabuğunun Absorbe Etkisi)

Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi

Projenin konusu, araç kullanımının çok olduğu yerleşim yerlerinde araba egzozlarından 
atmosfere salınan karbondioksidin miktarını, oluşturacağımız ucuz maliyetli basit bir düzenekle 
azaltarak karbondioksidin havadaki suyla reaksiyonu sonucu oluşan asit yağmurları ve sera 
etkisinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesidir.

Projenin amacı, “Biz doğayı korursak doğa da bizi korur”  sözünden yola çıkarak günlük haya�a 
çok tüke�ğimiz, Ordu ile özdeşleşen �ndık kabuğunun egzoz gazının zararlı bileşenlerini absorbe 
etkisini gözlemlemek�r. Amaç çevreye daha az CO N CO2 gazı vermek ve �ndık kabuğunun 
bilinmeyen bir yönünü keşfetmek�r.

Kimyasallar dünyamızı o kadar işgal etmiş durumda ki steril bir ortamda yaşamak mümkün 
değildir ancak tamamen çaresiz değiliz. Bazı doğal yöntemler kullanarak zararı en aza indirebiliriz.

Harikalarla dolu doğada bildiğimiz hemen bütün bitkiler, solunumla açığa çıkardığımız 
karbondioksidi absorbe etmekle kalmaz, o karbondioksidi besine çevirerek en harika geri 
dönüşüm sistemini hayata geçirir. Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde bir mertebesindedir. 
Bu oranın biraz artması, önce bilinç kaybına ve ardından yaşamsal faaliyetlerin son bulmasına 
neden olur. Havadaki karbondioksit oranı yüzde 10'u bulduğu an, ortamdakileri mutlak bir ölüm 
bekliyor demek�r. Bitkiler sağlıklı oranı koruma işini bizim için bedava yapmaktadır.

Bitkilerin temizleme işlemleri karbondioksitle sınırlı değildir. NASA, uzay gemilerinde solunan 
havayı doğal yollarla temizlemenin yollarını bulmak için 1980'li yıllarda geniş çaplı bir araş�rma 
yapmış�r. Sonuçta karbonmonoksit, benzen, formaldehit, triklore�len, toluen ve amonyak gibi 
ev kimyasallarında bol bol bulunan pek çok zararlı bileşiği absorbe etme yeteneğine sahip bitkiler 
keşfedilmiş�r. Biz de �ndığın bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkararak Ordu ile özdeşleşen �ndık 
kabuğunun egzoz gazının zararlı bileşenlerini absorbe etkisini gözlemlemeyi hedefledik.

Dünyada ve ülkemizdeki milyonlarca araç hava kirliliğinin kaynaklarından birini oluşturuyor.  
Özellikle kalabalık şehirlerde, egzoz gazlarının yaşam kalitesini düşürdüğü aşikar olup bu 
problemi azaltmak için araçlarda 1975 yılından i�baren katali�k konvertörler kullanılmaya 
başlanmış�r. Katali�k konvertör, otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz 
emisyonunu azaltan bir çelik kutu şeklindeki elemandır. Son derece basit bir yapısı olan cihaz, çok 
önemli bir görev üstlenmekte ve havaya verilen gazlar çeşitli reaksiyonlara girerek daha zararsız 
hâle ge�rilip atmosfere salınmaktadır.

Yapılan deneyde �ndık kabuğunun içindeki bileşenlerin gazları filtreleme özelliğine ulaşılmış ve 
düşük maliyetle yeni bir gaz filtresinin yapılabileceği sonucuna varılmış�r. Egzoz gazı etkisinin 
kısmen de olsa absorbe edildiği gözlenmiş�r. Fındık kabuğu a�klarının yakma dışında 
değerlendirileceği yeni bir yöntem bulunmuştur. Yeryüzünden kolaylıkla elde edilen, çok ucuz 
maliyetli bir bazik madde olan NaOH (kos�k) ile araba egzozlarının oluşturduğu sera gazı CO2'nin 
atmosfere verilmesi en aza indirilebilecek�r.

Kullandığımız basit düzenek ve maddenin ucuz maliye�nin sonucu olarak, büyük hasarlara sebep 
olacak egzoz borularından dışarıya salınan CO2 miktarı en aza indirilebilir.

PROJE ÖZETİ
Abdullah YÜKSEL

Danışman Öğretmen

Fatmanur ÇOBAN                
9/A Sınıfı Öğrencisi            
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Havamız Artık Fındık Gibi 
(Fındıkkabuğunun Absorbe Etkisi)

Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi

Projenin konusu, araç kullanımının çok olduğu yerleşim yerlerinde araba egzozlarından 
atmosfere salınan karbondioksidin miktarını, oluşturacağımız ucuz maliyetli basit bir düzenekle 
azaltarak karbondioksidin havadaki suyla reaksiyonu sonucu oluşan asit yağmurları ve sera 
etkisinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesidir.

Projenin amacı, “Biz doğayı korursak doğa da bizi korur”  sözünden yola çıkarak günlük haya�a 
çok tüke�ğimiz, Ordu ile özdeşleşen �ndık kabuğunun egzoz gazının zararlı bileşenlerini absorbe 
etkisini gözlemlemek�r. Amaç çevreye daha az CO N CO2 gazı vermek ve �ndık kabuğunun 
bilinmeyen bir yönünü keşfetmek�r.

Kimyasallar dünyamızı o kadar işgal etmiş durumda ki steril bir ortamda yaşamak mümkün 
değildir ancak tamamen çaresiz değiliz. Bazı doğal yöntemler kullanarak zararı en aza indirebiliriz.

Harikalarla dolu doğada bildiğimiz hemen bütün bitkiler, solunumla açığa çıkardığımız 
karbondioksidi absorbe etmekle kalmaz, o karbondioksidi besine çevirerek en harika geri 
dönüşüm sistemini hayata geçirir. Atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde bir mertebesindedir. 
Bu oranın biraz artması, önce bilinç kaybına ve ardından yaşamsal faaliyetlerin son bulmasına 
neden olur. Havadaki karbondioksit oranı yüzde 10'u bulduğu an, ortamdakileri mutlak bir ölüm 
bekliyor demek�r. Bitkiler sağlıklı oranı koruma işini bizim için bedava yapmaktadır.

Bitkilerin temizleme işlemleri karbondioksitle sınırlı değildir. NASA, uzay gemilerinde solunan 
havayı doğal yollarla temizlemenin yollarını bulmak için 1980'li yıllarda geniş çaplı bir araş�rma 
yapmış�r. Sonuçta karbonmonoksit, benzen, formaldehit, triklore�len, toluen ve amonyak gibi 
ev kimyasallarında bol bol bulunan pek çok zararlı bileşiği absorbe etme yeteneğine sahip bitkiler 
keşfedilmiş�r. Biz de �ndığın bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkararak Ordu ile özdeşleşen �ndık 
kabuğunun egzoz gazının zararlı bileşenlerini absorbe etkisini gözlemlemeyi hedefledik.

Dünyada ve ülkemizdeki milyonlarca araç hava kirliliğinin kaynaklarından birini oluşturuyor.  
Özellikle kalabalık şehirlerde, egzoz gazlarının yaşam kalitesini düşürdüğü aşikar olup bu 
problemi azaltmak için araçlarda 1975 yılından i�baren katali�k konvertörler kullanılmaya 
başlanmış�r. Katali�k konvertör, otomobilin egzoz çıkış borusuna bağlanan ve zararlı gaz 
emisyonunu azaltan bir çelik kutu şeklindeki elemandır. Son derece basit bir yapısı olan cihaz, çok 
önemli bir görev üstlenmekte ve havaya verilen gazlar çeşitli reaksiyonlara girerek daha zararsız 
hâle ge�rilip atmosfere salınmaktadır.

Yapılan deneyde �ndık kabuğunun içindeki bileşenlerin gazları filtreleme özelliğine ulaşılmış ve 
düşük maliyetle yeni bir gaz filtresinin yapılabileceği sonucuna varılmış�r. Egzoz gazı etkisinin 
kısmen de olsa absorbe edildiği gözlenmiş�r. Fındık kabuğu a�klarının yakma dışında 
değerlendirileceği yeni bir yöntem bulunmuştur. Yeryüzünden kolaylıkla elde edilen, çok ucuz 
maliyetli bir bazik madde olan NaOH (kos�k) ile araba egzozlarının oluşturduğu sera gazı CO2'nin 
atmosfere verilmesi en aza indirilebilecek�r.

Kullandığımız basit düzenek ve maddenin ucuz maliye�nin sonucu olarak, büyük hasarlara sebep 
olacak egzoz borularından dışarıya salınan CO2 miktarı en aza indirilebilir.

PROJE ÖZETİ
Abdullah YÜKSEL

Danışman Öğretmen

Fatmanur ÇOBAN                
9/A Sınıfı Öğrencisi            

7574



LİSE

PROJENİN
ADI

OKULUN
ADI

Kablosuz Araç Şarjı

Fatsa Fen Lisesi

Projenin konusu, kullanımı gi�kçe yaygınlaşan elektrikli araçların şarj olmasının 
daha kolay ve kısa sürede gerçekleş�rilmesidir.

Projeyle manye�k bir alan oluşturarak aracın hızlı, kolay ve kablosuz bir şekilde şarj 
edilmesi sağlanacak�r. Projenin temelinde biri alıcı, diğeri de verici devre olmak 
üzere iki devre bulunmaktadır. Verici devre şarj istasyonunun al�nda, alıcı devre de 
aracın al�nda veya içerisindedir. Verici devre manye�k bir alan oluşturarak elde 
e�ği enerjiyle aracı şarj etmektedir. Araçta bulunan alıcı devre de verici devreden 
aldığı enerjiyi harekete ve yakıta dönüştürmektedir. Araç, şarj istasyonuna 
geldiğinde tekerlekleriyle istasyon üzerinde bulunan anahtarı açık hâle ge�rip şarj 
işlemini başlatmaktadır. Kullanım alanları; park alanları, kişisel garajlar ve kırmızı 
ışıklardır.

Projenin amacı, günümüz teknolojisiyle beraber günlük haya�a yer almaya başlayan 
elektrikli taşıtların şarj problemlerine alterna�f çözüm olarak kablosuz şarjların 
kullanımını sağlamak�r.

Proje maket hâlinde gayet başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle zamandan 
tasarruf e�recek bu sistem, aynı zamanda şarj kolaylığı da sağlamaktadır. Yapılan 
araş�rmalar sonucunda, projenin uygulanabilirliği yüksek ve ucuz maliyetli olduğu 
tespit edilmiş�r.

PROJE ÖZETİ
Kemal EREN

Danışman Öğretmen

Zeynep Sude YEŞİLTAŞ                
10. Sınıf Öğrencisi            
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Kablosuz Araç Şarjı

Fatsa Fen Lisesi

Projenin konusu, kullanımı gi�kçe yaygınlaşan elektrikli araçların şarj olmasının 
daha kolay ve kısa sürede gerçekleş�rilmesidir.

Projeyle manye�k bir alan oluşturarak aracın hızlı, kolay ve kablosuz bir şekilde şarj 
edilmesi sağlanacak�r. Projenin temelinde biri alıcı, diğeri de verici devre olmak 
üzere iki devre bulunmaktadır. Verici devre şarj istasyonunun al�nda, alıcı devre de 
aracın al�nda veya içerisindedir. Verici devre manye�k bir alan oluşturarak elde 
e�ği enerjiyle aracı şarj etmektedir. Araçta bulunan alıcı devre de verici devreden 
aldığı enerjiyi harekete ve yakıta dönüştürmektedir. Araç, şarj istasyonuna 
geldiğinde tekerlekleriyle istasyon üzerinde bulunan anahtarı açık hâle ge�rip şarj 
işlemini başlatmaktadır. Kullanım alanları; park alanları, kişisel garajlar ve kırmızı 
ışıklardır.

Projenin amacı, günümüz teknolojisiyle beraber günlük haya�a yer almaya başlayan 
elektrikli taşıtların şarj problemlerine alterna�f çözüm olarak kablosuz şarjların 
kullanımını sağlamak�r.

Proje maket hâlinde gayet başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle zamandan 
tasarruf e�recek bu sistem, aynı zamanda şarj kolaylığı da sağlamaktadır. Yapılan 
araş�rmalar sonucunda, projenin uygulanabilirliği yüksek ve ucuz maliyetli olduğu 
tespit edilmiş�r.

PROJE ÖZETİ
Kemal EREN

Danışman Öğretmen

Zeynep Sude YEŞİLTAŞ                
10. Sınıf Öğrencisi            
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R. İ. P.

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yurdumuzun üç tara� denizlerle çevrilidir. Denizle kara arasındaki bağlan� bölgelere göre farklılıklar 
gösterir ve Karadeniz Bölgesi bu yönüyle diğer bölgelerden ayrılır. Deniz kültürü balıkçılık nedeniyle 
son derece gelişmiş olan Karadeniz, serinleme ve yüzmenin artmasıyla birlikte can almaya başlamış 
ve bu durumda son yıllarda ar�ş olduğu gözlenmiş�r.

Bu noktada çeşitli sebepler ileri sürülmektedir fakat en önemli neden R. İ. P. (çeken akın�) �r. Halk 
arasında yaygın söylen�lerin aksine bu akın�lar insanları dibe çekmez, akın�ya kapılanları kıyıdan 
uzaklaş�rıp açığa doğru taşır. Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini 
fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalaması ve sonuçta yorgun 
düşerek kendilerini su üzerinde tutamaması sonucunda gerçekleşmektedir. Akın�, gücüne dünya 
şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlüdür.

Resmi kurumlar tara�ndan insanları bilinçlendirmek maksadıyla birtakım çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmaların pek de işe yaramadığı ista�s�ki verilerden görülebilmektedir. Gerek İl Emniyet 
Müdürlüğünden gerekse İl jandarma Komutanlığından temin e�ğimiz vaka verilerinden de açıkça 
görüleceği üzere hem vaka hem de ölüm olayları artarak devam etmektedir. Bu sorunun önüne 
geçebilmek için insanların toplu denize girdiği bölgelerde mutlaka kontrol mekanizmalarının 
oluşturulması, tehlike anında müdahalenin en kısa zamanda yapılması son derece önemli ve 
gereklidir.

Yapılan çalışmanın amacı, özellikle toplu olarak denize girilen bölgelerde koruma tedbirleri almak 
sure�yle boğulma ve ölüm vakalarını en aza indirmek ve mümkünse ortadan kaldırmak�r.

Saydam bir ortamdan geçen ışının hızı, o ortamda bulunan atom, iyon veya moleküllerin tür ve 
derişimine bağlı olarak, boşluktaki hızına göre daha düşük bir hızla yol alır (deneysel olarak 
gözlenmiş�r). Bu gözlemlerden yola çıkarak ışının madde ile herhangi bir şekilde etkileşimde 
bulunduğu anlaşılır. Bu sırada ışının frekansında bir değişme olmadığı için, etkileşimde kalıcı bir enerji 
aktarımı söz konusu olmaz. Çoğu sıvıların kırma indisleri 1,3 ile 1,8 arasında değişir.

Devre tasarımı sırasındaki öngörülerimiz ile elde e�ğimiz sonuçlar arasında farklılıklar gözlenmiş�r. 
İnfrared ledlerle alıcıları uzun mesafede odaklama sorunu söz konusu olmuştur. Bu aşamada yeşil 
renkli lazer ledlerin daha kullanışlı olduğu tespit edilmiş�r. Hem odaklama hem ile�m mesafesi 
açısından lazer ledlerin infrared ledlere üstünlüğü söz konusudur fakat lazer led maliyetleri daha 
yüksek ve sürme devreleri daha karmaşık�r. Bu nedenle kurduğumuz deneysel sistemde lazer led 
yerine ınfrared alıcı-verici devresi kullanılmış�r.

RF sistemi günlük haya�a kullandığımız uzaktan kumanda sistemlerine benzer. Bizim sistemimizde 
kullanılan ürün, zaman göstergesi ve kablosuz çağrı işlevlerini gerçekleş�rmek için bir araya gelmiş 
kablosuz ile�şim teknolojisidir, LCD ekran ve mikroişlemciden oluşmaktadır. Alıcı, milyonlarca 
eşleşme kodları içeren yapısıyla çok güvenli ve is�krarlı performans sağlamaktadır.

Ekrana gelen 4 ya da daha fazla çağrı ekranda görünebilir ve 1-180 saniye aralığında seçim yapılarak 
otoma�k ekran dönüşümü yapılabilir. Gelen tüm çağrılar 1-240 saniye aralığında yukarı aşağı tuşları 
ile seçilerek istenilen sürede otoma�k silme sağlanır. Zaman aşımı uyarısı 1-180 saniye aralığında 
ayarlandığında saat sesli ve �treşimli uyarı vererek ha�rlatma yapacak�r.

PROJE ÖZETİ
Murat ASLAN

Danışman Öğretmen

Cemal Cemre KILIÇKAYA            
12/TC Sınıfı Öğrencisi            

Yasin KUTLU                          
12/TC Sınıfı Öğrencisi            

Emre AYDIN                                       
12/TC Sınıfı Öğrencisi            

7978

NOT: Su al� ölçümleri durgun su (havuz) ortamında yapılmış�r.
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R. İ. P.

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Yurdumuzun üç tara� denizlerle çevrilidir. Denizle kara arasındaki bağlan� bölgelere göre farklılıklar 
gösterir ve Karadeniz Bölgesi bu yönüyle diğer bölgelerden ayrılır. Deniz kültürü balıkçılık nedeniyle 
son derece gelişmiş olan Karadeniz, serinleme ve yüzmenin artmasıyla birlikte can almaya başlamış 
ve bu durumda son yıllarda ar�ş olduğu gözlenmiş�r.

Bu noktada çeşitli sebepler ileri sürülmektedir fakat en önemli neden R. İ. P. (çeken akın�) �r. Halk 
arasında yaygın söylen�lerin aksine bu akın�lar insanları dibe çekmez, akın�ya kapılanları kıyıdan 
uzaklaş�rıp açığa doğru taşır. Boğulma olayları, nispeten güvenli sığ sulardan açığa doğru çekildiğini 
fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalaması ve sonuçta yorgun 
düşerek kendilerini su üzerinde tutamaması sonucunda gerçekleşmektedir. Akın�, gücüne dünya 
şampiyonu bir yüzücünün dahi karşı koyamayacağı kadar güçlüdür.

Resmi kurumlar tara�ndan insanları bilinçlendirmek maksadıyla birtakım çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmaların pek de işe yaramadığı ista�s�ki verilerden görülebilmektedir. Gerek İl Emniyet 
Müdürlüğünden gerekse İl jandarma Komutanlığından temin e�ğimiz vaka verilerinden de açıkça 
görüleceği üzere hem vaka hem de ölüm olayları artarak devam etmektedir. Bu sorunun önüne 
geçebilmek için insanların toplu denize girdiği bölgelerde mutlaka kontrol mekanizmalarının 
oluşturulması, tehlike anında müdahalenin en kısa zamanda yapılması son derece önemli ve 
gereklidir.

Yapılan çalışmanın amacı, özellikle toplu olarak denize girilen bölgelerde koruma tedbirleri almak 
sure�yle boğulma ve ölüm vakalarını en aza indirmek ve mümkünse ortadan kaldırmak�r.

Saydam bir ortamdan geçen ışının hızı, o ortamda bulunan atom, iyon veya moleküllerin tür ve 
derişimine bağlı olarak, boşluktaki hızına göre daha düşük bir hızla yol alır (deneysel olarak 
gözlenmiş�r). Bu gözlemlerden yola çıkarak ışının madde ile herhangi bir şekilde etkileşimde 
bulunduğu anlaşılır. Bu sırada ışının frekansında bir değişme olmadığı için, etkileşimde kalıcı bir enerji 
aktarımı söz konusu olmaz. Çoğu sıvıların kırma indisleri 1,3 ile 1,8 arasında değişir.

Devre tasarımı sırasındaki öngörülerimiz ile elde e�ğimiz sonuçlar arasında farklılıklar gözlenmiş�r. 
İnfrared ledlerle alıcıları uzun mesafede odaklama sorunu söz konusu olmuştur. Bu aşamada yeşil 
renkli lazer ledlerin daha kullanışlı olduğu tespit edilmiş�r. Hem odaklama hem ile�m mesafesi 
açısından lazer ledlerin infrared ledlere üstünlüğü söz konusudur fakat lazer led maliyetleri daha 
yüksek ve sürme devreleri daha karmaşık�r. Bu nedenle kurduğumuz deneysel sistemde lazer led 
yerine ınfrared alıcı-verici devresi kullanılmış�r.

RF sistemi günlük haya�a kullandığımız uzaktan kumanda sistemlerine benzer. Bizim sistemimizde 
kullanılan ürün, zaman göstergesi ve kablosuz çağrı işlevlerini gerçekleş�rmek için bir araya gelmiş 
kablosuz ile�şim teknolojisidir, LCD ekran ve mikroişlemciden oluşmaktadır. Alıcı, milyonlarca 
eşleşme kodları içeren yapısıyla çok güvenli ve is�krarlı performans sağlamaktadır.

Ekrana gelen 4 ya da daha fazla çağrı ekranda görünebilir ve 1-180 saniye aralığında seçim yapılarak 
otoma�k ekran dönüşümü yapılabilir. Gelen tüm çağrılar 1-240 saniye aralığında yukarı aşağı tuşları 
ile seçilerek istenilen sürede otoma�k silme sağlanır. Zaman aşımı uyarısı 1-180 saniye aralığında 
ayarlandığında saat sesli ve �treşimli uyarı vererek ha�rlatma yapacak�r.

PROJE ÖZETİ
Murat ASLAN

Danışman Öğretmen

Cemal Cemre KILIÇKAYA            
12/TC Sınıfı Öğrencisi            

Yasin KUTLU                          
12/TC Sınıfı Öğrencisi            

Emre AYDIN                                       
12/TC Sınıfı Öğrencisi            
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Sese Duyarlı Çamaşır Makinesi

Ulubey Anadolu Lisesi

Projenin konusu, ses komutuyla çalışan çamaşır makinesinin yapımıdır.

Projenin amacı, özellikle görme engelli ve yaşlı bireylerin işlerinde kolaylık 
sağlamak�r.

Projede elektrik devresi kullanarak çamaşır makinesi ile devre arasında bağlan� 
kurulmuş, makinenin içerisine led ışıklar yerleş�rilmiş�r. Dışarıdan ses 
çıkar�ldığında sesi algılayan led ışık yanmakta ve çamaşır makinesinin motoru 
durmaktadır.  

Proje geliş�rildiğinde özellikle görme engelli bireylerin gündelik haya�nı 
kolaylaş�racağı düşünülmektedir.

PROJE ÖZETİ
Şebnem USTA

Danışman Öğretmen

Eray ÖKSÜZ              
10.Sınıf Öğrencisi          

Doğukan KELEM           
10. Sınıf Öğrencisi          
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Sese Duyarlı Çamaşır Makinesi

Ulubey Anadolu Lisesi

Projenin konusu, ses komutuyla çalışan çamaşır makinesinin yapımıdır.

Projenin amacı, özellikle görme engelli ve yaşlı bireylerin işlerinde kolaylık 
sağlamak�r.

Projede elektrik devresi kullanarak çamaşır makinesi ile devre arasında bağlan� 
kurulmuş, makinenin içerisine led ışıklar yerleş�rilmiş�r. Dışarıdan ses 
çıkar�ldığında sesi algılayan led ışık yanmakta ve çamaşır makinesinin motoru 
durmaktadır.  

Proje geliş�rildiğinde özellikle görme engelli bireylerin gündelik haya�nı 
kolaylaş�racağı düşünülmektedir.

PROJE ÖZETİ
Şebnem USTA

Danışman Öğretmen

Eray ÖKSÜZ              
10.Sınıf Öğrencisi          

Doğukan KELEM           
10. Sınıf Öğrencisi          
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Solar Buzdolabı

Fatsa Fen Lisesi

Projenin konusu, günümüz teknolojisinde en önemli alterna�f enerji kaynağı olan 
güneş enerjisinin yardımıyla soğutma işleminin gerçekleş�rilmesidir.

Projenin amacı, piknikte ya da yazın bahçede �ndık toplarken soğuk su ih�yacını 
karşılamak, besinlerin sıcaktan bozulmasını engellemek ve bunu güneş enerjisiyle 
çalışan bir buzdolabı ile sağlamak�r.

Solar buzdolabının üzerinde bir güneş paneli bulunmaktadır. Bu panel güneş 
enerjisini buzdolabının içinde bulunan aküye aktarmaktadır. Aküde biriken enerji de 
soğutma sistemini çalış�rmaktadır. Solar buzdolabı, aynı zamanda direkt elektrik 
enerjisiyle de çalışabilmektedir.

Proje proto�p hâlinde gayet başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu projeyle özellikle 
ucuz maliyet ve bedava enerji ile soğutma işlemi sağlanmış olacak�r. 
Uygulanabilirliği yüksek ve ucuz maliyetli olması projenin kullanımını 
kolaylaş�rabilir.

PROJE ÖZETİ
Suat ŞENLİK

Danışman Öğretmen

Zeynep Betül BAYRAMOĞLU         
12. Sınıf Öğrencisi            
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Solar Buzdolabı

Fatsa Fen Lisesi

Projenin konusu, günümüz teknolojisinde en önemli alterna�f enerji kaynağı olan 
güneş enerjisinin yardımıyla soğutma işleminin gerçekleş�rilmesidir.

Projenin amacı, piknikte ya da yazın bahçede �ndık toplarken soğuk su ih�yacını 
karşılamak, besinlerin sıcaktan bozulmasını engellemek ve bunu güneş enerjisiyle 
çalışan bir buzdolabı ile sağlamak�r.

Solar buzdolabının üzerinde bir güneş paneli bulunmaktadır. Bu panel güneş 
enerjisini buzdolabının içinde bulunan aküye aktarmaktadır. Aküde biriken enerji de 
soğutma sistemini çalış�rmaktadır. Solar buzdolabı, aynı zamanda direkt elektrik 
enerjisiyle de çalışabilmektedir.

Proje proto�p hâlinde gayet başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Bu projeyle özellikle 
ucuz maliyet ve bedava enerji ile soğutma işlemi sağlanmış olacak�r. 
Uygulanabilirliği yüksek ve ucuz maliyetli olması projenin kullanımını 
kolaylaş�rabilir.

PROJE ÖZETİ
Suat ŞENLİK

Danışman Öğretmen

Zeynep Betül BAYRAMOĞLU         
12. Sınıf Öğrencisi            
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Trafik İkaz Ekranı İle Güvenli Sürüş

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, trafik ikaz ekranı ile ışıklara belli bir mesafe uzaklıkta olan sürücüyü 
görsel ve işitsel olarak uyarmak�r.

Trafik kazaları, insanların haya�nda maddi ve manevi tahribata yol açmakta ve telafi 
edilemeyen izler bırakmaktadır. Trafikte sürücüleri uyarmak için teknolojinin 
gelişimine paralel olarak birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların bazıları trafik 
işaretleri, trafik ışıkları, led ekranlardaki uyarı yazıları ve bilgilerdir. Bu projeyle 
sürücüleri uyaran bu sistemlere bir yenisinin daha eklenmesi hedeflenmektedir. 
Projenin amacı, ışık ihlalleri sonucunda ortaya çıkan kazaların maddi ve manevi 
kayıplarını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak�r.

Projede araca alıcı devre (RX) ve trafik ışığına verici devre (TX) kurulmuştur. Bu 
devreler radyo frekanslarıyla kablosuz olarak çalışmaktadır. Buradaki dalgaların 
insan sağlığına zararı yoktur. PIC sayesinde trafik ışıkları kontrol edilmektedir. Yine 
PIC yardımıyla ışığın ne kadar zaman sonra yanacağı araçtaki devreden ekrana 
aktarılmaktadır. Bu sayede trafik ışığı ile araçtaki ekran arasında kablosuz bağlan� 
kurulmuştur. Bu bağlan�yla hangi trafik ışığının ne zaman yanacağı bilgisi araca 
gelecek ve araç sürücüsü de ona göre kendisini ayarlayabilecek�r.

Bu projeyle hangi rengin kaç saniye sonra yanacağını (PIC'ler yardımı ile) bilen 
sürücü ani hız değişikliği yapmadan güvenli sürüş yapabilecek ve sürücünün kırmızı 
ışığı önceden bilerek erken tedbir alması ve bilinçli hareket etmesi sağlanabilecek�r. 
Proje sayesinde örneğin ambulans şoförleri, ışık durumuna göre farklı bir yol seçimi 
yapabilecek�r.  

Bu projedeki sistem sayesinde kişinin veya toplumun can ve mal güvenliği öncekine 
oranla daha da ar�rılmış olacak�r.                                                                                                                            

PROJE ÖZETİ
Ömer YİĞİT

Danışman Öğretmen

Sey ÖZMEN               
12/Z  Sınıfı Öğrencisi            

Barış ÖZKAN           
12/Z Sınıfı Öğrencisi            
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Trafik İkaz Ekranı İle Güvenli Sürüş

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Projenin konusu, trafik ikaz ekranı ile ışıklara belli bir mesafe uzaklıkta olan sürücüyü 
görsel ve işitsel olarak uyarmak�r.

Trafik kazaları, insanların haya�nda maddi ve manevi tahribata yol açmakta ve telafi 
edilemeyen izler bırakmaktadır. Trafikte sürücüleri uyarmak için teknolojinin 
gelişimine paralel olarak birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunların bazıları trafik 
işaretleri, trafik ışıkları, led ekranlardaki uyarı yazıları ve bilgilerdir. Bu projeyle 
sürücüleri uyaran bu sistemlere bir yenisinin daha eklenmesi hedeflenmektedir. 
Projenin amacı, ışık ihlalleri sonucunda ortaya çıkan kazaların maddi ve manevi 
kayıplarını azaltarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak�r.

Projede araca alıcı devre (RX) ve trafik ışığına verici devre (TX) kurulmuştur. Bu 
devreler radyo frekanslarıyla kablosuz olarak çalışmaktadır. Buradaki dalgaların 
insan sağlığına zararı yoktur. PIC sayesinde trafik ışıkları kontrol edilmektedir. Yine 
PIC yardımıyla ışığın ne kadar zaman sonra yanacağı araçtaki devreden ekrana 
aktarılmaktadır. Bu sayede trafik ışığı ile araçtaki ekran arasında kablosuz bağlan� 
kurulmuştur. Bu bağlan�yla hangi trafik ışığının ne zaman yanacağı bilgisi araca 
gelecek ve araç sürücüsü de ona göre kendisini ayarlayabilecek�r.

Bu projeyle hangi rengin kaç saniye sonra yanacağını (PIC'ler yardımı ile) bilen 
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Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen “Başımıza İcat Çıkar” 
Yenilikçilik Yarışması Ödül Töreni protokol konuşmaları.

“Başımıza İcat Çıkar” Yenilikçilik Yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise 
kategorilerinde birinci olan öğrencilere Büyükşehir Belediyemiz Başkan Vekili 
Ahmet ÇORUH tara�ndan ödüllerinin verilmesi.
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“Başımıza İcat Çıkar” Yenilikçilik Yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise 
kategorilerinde ikinci olan öğrencilere Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri 
Bülent CİVELEK tara�ndan ödüllerinin verilmesi.
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Eği�m, kültür, spor ve sosyal alanda gençlere yönelik birçok önemli 
projeyi hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ses ge�recek yeni bir 
projeyi daha başla�. Başkan Enver Yılmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencilerinin ka�lacağı “Başımıza İcat Çıkar” adlı yenilikçilik 
yarışmasının tanı�mını yap�.

 

 YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ

 Başkan Yılmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin 
ka�labileceği yarışmayla yenilikçi proje ve fikirleri gün yüzüne çıkarmak 
istediklerini belirterek, yetenekli öğrencileri bilimsel araş�rmalara 
yöneltmeyi ve bu gençlerimizin üreteceği yenilikçi projelerle geleceğin 
bilim insanları olarak ye�şmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını 
söyledi.

 

ORDU'NUN BELİRLİ BİR POTANSİYELİ VAR

 Yarışmayla birlikte çok orijinal fikir ve projelerin ortaya çıkacağını 
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “İlginç fikir ve projeler konusunda 
Ordumuzun belirli bir potansiyeli var. İsmi de bir hayli orijinal olan 

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR” ADLI 
YARIŞMANIN TANITIMI YAPILDI

projeye Orduluların ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu projeyle 
çok orijinal fikir ve projelerin ortaya çıkacağı kanaa�ndeyim. 
İlkokuldan üniversiteye kadar tüm gençlerimizi bu yarışmaya 
ka�lmaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya davet ediyorum” 
dedi.

 

KİMLER KATILABİLİR

Ordu'da ilk defa bu kadar geniş kapsamlı olarak düzenlenen 
yarışmaya, Ordu ilinde 2016-2017 eği�m öğre�m yılında 
öğrenime devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 
öğrencileri ka�labilecek.

 

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

İlkokul kategorisinde birinci olana 1.000 TL, ikinci olana 750 TL ve 
üçüncü olana 500 TL; ortaokul kategorisinde birinci olana 2.000 
TL, ikinci olana 1.500 TL ve üçüncü olana 1.000 TL; lise 
kategorisinde birinci olana 3.000 TL, ikinci olana 2.500 TL ve 
üçüncü olana 1.500 TL; üniversite kategorisinde birinci olana 
4.000 TL,  ikinci olana 3.000 TL ve üçüncü olana ise 2.000 TL para 
ödülü verilecek.

 Ayrıca yarışmada teşvik ödülü olarak tablet bilgisayar ve fotoğraf 
makinesi hediye edilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde 
dereceye giren öğrencilere projelerinin hazırlanmasına katkı 
sağlayan danışman öğretmenler de ödüllendirilecek. Birinci olan 
yarışmacının danışman öğretmenine 1.000 TL, ikincinin 750 TL 
ve üçüncünün danışman öğretmenine de 500 TL ödül verilecek.

 

SON BAŞVURU TARİHİ "6 MART 2017"

 Yarışmaya ka�lacak projeler Büyükşehir Belediyesi, Ordu 
Üniversitesi, Ordu İl Milli Eği�m Müdürlüğü ve sektör 
temsilcilerinden oluşan bir jüri tara�ndan 16-18 Mayıs 2017 
tarihleri arasında yapılacak final sergisinde değerlendirmeye 
tabi tutulacak. Yarışmacılar projeleriyle ilgili jüri üyelerine 10 
dakikalık sunum gerçekleş�recek.

 “Başımıza İcat Çıkar” yenilikçilik yarışmasına yapılacak 
başvurular, 6 Mart 2017 Pazartesi günü sona erecek.

95

BASINDA “BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”



94

Eği�m, kültür, spor ve sosyal alanda gençlere yönelik birçok önemli 
projeyi hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ses ge�recek yeni bir 
projeyi daha başla�. Başkan Enver Yılmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencilerinin ka�lacağı “Başımıza İcat Çıkar” adlı yenilikçilik 
yarışmasının tanı�mını yap�.

 

 YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İSTİYORUZ

 Başkan Yılmaz, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin 
ka�labileceği yarışmayla yenilikçi proje ve fikirleri gün yüzüne çıkarmak 
istediklerini belirterek, yetenekli öğrencileri bilimsel araş�rmalara 
yöneltmeyi ve bu gençlerimizin üreteceği yenilikçi projelerle geleceğin 
bilim insanları olarak ye�şmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını 
söyledi.

 

ORDU'NUN BELİRLİ BİR POTANSİYELİ VAR

 Yarışmayla birlikte çok orijinal fikir ve projelerin ortaya çıkacağını 
söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “İlginç fikir ve projeler konusunda 
Ordumuzun belirli bir potansiyeli var. İsmi de bir hayli orijinal olan 

“BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR” ADLI 
YARIŞMANIN TANITIMI YAPILDI

projeye Orduluların ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu projeyle 
çok orijinal fikir ve projelerin ortaya çıkacağı kanaa�ndeyim. 
İlkokuldan üniversiteye kadar tüm gençlerimizi bu yarışmaya 
ka�lmaya ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya davet ediyorum” 
dedi.

 

KİMLER KATILABİLİR

Ordu'da ilk defa bu kadar geniş kapsamlı olarak düzenlenen 
yarışmaya, Ordu ilinde 2016-2017 eği�m öğre�m yılında 
öğrenime devam eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite 
öğrencileri ka�labilecek.

 

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

İlkokul kategorisinde birinci olana 1.000 TL, ikinci olana 750 TL ve 
üçüncü olana 500 TL; ortaokul kategorisinde birinci olana 2.000 
TL, ikinci olana 1.500 TL ve üçüncü olana 1.000 TL; lise 
kategorisinde birinci olana 3.000 TL, ikinci olana 2.500 TL ve 
üçüncü olana 1.500 TL; üniversite kategorisinde birinci olana 
4.000 TL,  ikinci olana 3.000 TL ve üçüncü olana ise 2.000 TL para 
ödülü verilecek.

 Ayrıca yarışmada teşvik ödülü olarak tablet bilgisayar ve fotoğraf 
makinesi hediye edilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde 
dereceye giren öğrencilere projelerinin hazırlanmasına katkı 
sağlayan danışman öğretmenler de ödüllendirilecek. Birinci olan 
yarışmacının danışman öğretmenine 1.000 TL, ikincinin 750 TL 
ve üçüncünün danışman öğretmenine de 500 TL ödül verilecek.

 

SON BAŞVURU TARİHİ "6 MART 2017"

 Yarışmaya ka�lacak projeler Büyükşehir Belediyesi, Ordu 
Üniversitesi, Ordu İl Milli Eği�m Müdürlüğü ve sektör 
temsilcilerinden oluşan bir jüri tara�ndan 16-18 Mayıs 2017 
tarihleri arasında yapılacak final sergisinde değerlendirmeye 
tabi tutulacak. Yarışmacılar projeleriyle ilgili jüri üyelerine 10 
dakikalık sunum gerçekleş�recek.

 “Başımıza İcat Çıkar” yenilikçilik yarışmasına yapılacak 
başvurular, 6 Mart 2017 Pazartesi günü sona erecek.

95

BASINDA “BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”



96 97

BASINDA “BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”



96 97

BASINDA “BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR”








