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

Bölge Finali 
Derecesi 

Türkiye 
Finali 

Derecesi 

1 
TÜRK DİLİ 

VE 
EDEBİYATI 

Dil Hazineleri 
Arasında 
Saklanan 

İşlenmemiş 
Değerli Taşlar: 

Dilenci 
Yakarışları 

Dil, bir anlatma, anlaşma ve 
düşünme aracıdır. Dilde var olan 
kalıplaşmış ifadeler ise bu aracın 

zenginlik ölçütüdür. Bu 
çalışmada deyimler, atasözleri 

gibi kalıplaşmış ifadelere bir 
yenisi daha eklenebileceği 

düşüncesinden yola çıkılarak 
dilenci yakarışları üzerinde 

çalışılmıştır. Dil bir hazine odası 
olarak kabul edilirse dilenci 

yakarışları bu hazine odasında 
bulunan işlenmemiş değerli 

taşlardır.  
 

EMRAH AYYILDIZ 
 

YUSUF TAHA  YILDIZ 
SONCAN CEYLAN BÖLGE 3.SÜ - 

2 KODLAMA 

Sensör ve 
Yazılım 

Kullanarak, 
Çocukların 

Yakın 
Mesafeden 
Televizyon 
İzlemelerini 

Kontrol Altına 
Alma 

Günümüzde ebeveynlerin 
çocuklarıyla ilgili yaşadığı birçok 

sorun mevcuttur. Çocuklarını 
belli alışkanlıklarından 

uzaklaştırmakta oldukça 
zorlandıkları bilinmektedir. Kitle 
iletişim araçları da faydalı olduğu 

gibi zaman zaman olumsuz 
etkileri de olabilmektedir. 

Ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili 
yaşadığı en büyük sorunlardan 

birisi de küçük yaştaki 
çocuklarının televizyonu çok 

yakından izleme istekleridir.Biz 
bu projemizde bu soruna çözüm 

üretmeye çalıştık.  
 

BARIŞ  TANRIVERDİ O 
TEKİN KARTAL 

ÖZCAN DAVUT BÖLGE 1.Sİ  



3 
TEKNOLOJİK 

TASARIM 
AYARLANABİLİ

R TOPUK 

Bu projede amacımız bayanların 
vazgeçilmez aksesuarı olan 
ayakkabılarının topuklarını 

istedikleri seviyeye ayarlayarak 
kullanabilmeleridir. Böylece 

bayanlar kullanım yerine göre 
topuk seviyesini ayarlayabilecek 

ve bir ayakkabıdan daha 
fazlasına sahip olacaklardır. 

 

ERHAN 
ERGİN  TAŞKESEN 

MUHAMMED 
SÜLEYMAN  KAYSER 

TURGAY AGPINAR -  

4 
TEKNOLOJİK 

TASARIM 
Gözüm 
Kulağım 

Engellilerin toplumdaki 
varlıklarını kabul etmek ve 

bunların hayatlarını kolay şekilde 
devam ettirebilmelerini 

sağlamak sadece hükümetlerin , 
yerel yönetimlerin değil aynı 

zamanda bir engelli adayı olarak 
da bizlerin de görevidir. Bu amaç 

doğrultusunda teknolojiden 
yararlanarak görme engellilerin 
ev yaşamalarını kolaylaştıracak 

bir proje geliştirmek istedik. 

DENİZ  GÜLDALI 
EMİRHAN  YAĞMUR 

MURAT ÖZOĞUL -  

5 FİZİK 

Demir kelepçe 
sıkma aparatı 

ve yeni 
tasarım 

kelepçe ile 
yaralanmalara 

son. 

Sıhhi tesisatta, ısıtma tesisatında 
ve doğalgaz tesisatında kullanılan 
çelik boruları duvara sabitlemek 

büyük önem arz etmektedir. 
Boruları sabitleme işlemi demir 

kelepçeler yardımı ile yapılır. 
Demir kelepçeler borunun duvar 
üzerine yatay veya dikey olarak 

sabitlenmesini sağlayarak, 
esnemeyi, tahrip olmasını 

engeller. Kelepçeler tesisatçılar 
tarafından duvara monte 

edilirken elle veya boru yardımı 
ile manüel olarak sabitlenirler. 

Bu esnada çeşitli yaralanmalar ve 
zaman kaybı meydana 

gelmektedir. Kelepçe sıkma 

SERVET  TOKLU 
HAKAN  ŞAKAR 

SALİH HARUN 
KARSAK 

BÖLGE 2.Sİ  



işleminin elle değil de elektrikli el 
aletleri ile sıkılması daha güvenli 

ve sağlam olacaktır. Bu işlem 
basit aparatlarla yapılabilir. 

 

6 
DEGERLER 

EGITIMI 

VATANIMIZ, 
DERSLIK: 
VATAN 

SEVGISI VE 
KAHRAMANLA

RIMIZ 

Yaşadığımız son yıllarve 
milletimizin atlattığı badireler 

bize milli birliğin, vatan 
savunmasının, bağımsızlığın ve 
bu konuda ödenen bedellerin 
asla unutulmaması gerektiğini 

göstermektedir. Televizyon 
internet gibi görsel etkilerin 

bombardımanına maruz kalan bu 
kuşak, bilgiye kolay ulaşıp bilgiyi 

çabuk tüketmekle beraber 
yaşanan olayların duygusal 

derinliğine inememektedir. Bu 
sebeple milletimizin gösterdiğin 
olağanüstü birlik ve beraberlik, 

vatan aşkının yüreklerde 
hissedilmesi ve unutulmaması, 

vatan savunma refleksimizin diri 
tutulması amacıyla okulumuzda 

bir Vatan Sevgisi sınıfı 
oluşturmaya karar verdik.  

 

ABDULKADİR  ÇILDIR 
BAHADIR  CENKER 

ELİF BENGİ KORKUT -  

 


