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Değerli Bilim Dostları,
Bilim Kahramanları Derneği olarak amacımız bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın
toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin erken
yaşta bilimle buluşmalarını sağlamak. Bu amaçla ulusal ve uluslararası birçok programı Türkiye
genelinde uyguluyoruz.
2004 yılından beri gönüllülerimizin önemli destekleriyle Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO
League Programı’nı Türkiye’de düzenliyoruz. 9 -16 yaş arasındaki ortaokul ve lise öğrencilerinin
katıldığı programda; takım üyeleri, takım koçu ve danışmanlarının rehberliğinde takım çalışmasını
deneyimlerken her sezon ilan edilen küresel bir sorun üzerine yenilikçi çözümler geliştiriyor; özel bir
masa üzerinde yer alan ve bu sorunlara işaret eden görevleri otonom olarak gerçekleştirmek üzere
bir robot kodluyor ve tasarlıyor. Daha sonra çalışmalarını renkli ve heyecan dolu turnuvalarda
katılımcılar ve jürilerle paylaşmak üzere akranlarıyla bir araya geliyor.
2019 – 2020 Bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League CITY SHAPER: Şehri Şekillendir
sezonunda kamusal alanlarda yaşanan sorunların çözümü için çalışan 652 takımın katılımıyla başladı.
7 şehirde gerçekleşen 20 yerel turnuvanın ardından ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanan 77
takımla 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde İzmir’de Fuar İzmir ev sahipliğinde bir araya gelmeyi
planlıyorduk. Ancak tüm dünyada yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Mart ayında yüz
yüze geçekleştirmeyi planladığımız turnuvamızı, 28 – 29 Kasım 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak
gerçekleştirebildik. İlk defa deneyimlediğimiz çevrimiçi ulusal turnuvaya hak kazanan 77 takımımızdan
49’u katılırken, etkinlikte 22 farklı ilden 370 takım üyesi ve 94 takım koçu ve danışmanı yer aldı.
Bu kitapçıkta, ulusal turnuvaya çıkmaya hak kazanan takımlarımızın sezon boyunca gerçekleştirdikleri
yenilikçi proje çalışmalarını, robot tasarımlarını ve öz değerler çalışmalarını inceleyebilirsiniz.
Süreç boyunca emek veren tüm takım üyelerimize ve bu heyecana rehberlik eden takım koçlarımıza
ve danışmanlarımıza, jürilerimize ve süreci koordine eden Jüri Koordinasyon ekibimize, robot oyunu
maçlarını değerlendiren hakemlerimize ve süreci koordine eden Baş Hakemlerimize çok teşekkür
ederiz. Bu dijital kitapçığın oluşmasına vesile olan ve tasarımını üstlenen gönüllümüz İrem Tunçbiz
Özgür’e de desteği için ayrıca teşekkür ediyoruz.
Bilimle kalın!
Sevgilerimizle,
#umutbilimde
Bilim Kahramanları Derneği

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
4

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
FUNNY ALIENS
OKUL – KURUM ADI:
Maker Center
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
ORTAOKUL

Acil
Kavşak
Kaza
Mavi
Trafik

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Takım olarak çalışmalara ilk proje
üzerinde
konuşmalar
yaparak
başladık. Evde ve kursta araştırmalar
yaparak şehirde yaşanan problemleri
bulmaya
çalıştık.
Bulduğumuz
problemleri beyin fırtınası yaparak
tartıştık. Uzun bir süreden sonra
birkaç problem üzerinde derin
araştırmalar
yaptık.
İlk
problemlerimiz; trafik yoğunluğu, yol
aydınlatmaları, akıllı çöp kutuları
oldu. Daha sonra İpek arkadaşımız
kavşaklarla ilgili ambulans geldiğinde
yaşanan problemden bahsetti. Aynı
zamanda Ata arkadaşımızın ailesi
kaza geçirdi ve Ata ambulansın
trafikte çok sıkıştığından bahsetti. Bu
nedenle tüm takım bu probleme
odaklandı. Amacımız acil durum
araçlarının, kavşaklardan geçişi
sırasında yaşanan düzensizlik ve
tehlikeleri önlemek oldu.

Aklımıza ilk önce ambulanslara yeşil
ışık yakma fikri geldi daha sonra bu
fikri geliştirmeye başladık.
Ek bir ışık yakarak insanları
bilgilendirmek istedik. Ve rengine
acil bir durumu ifade eden mavi
olmasına karar verdik.

Projemizle ilgili AVM'de anket yaptık.
ve Pamukkale TV haberlerine çıkarak
halkımızı
projemiz
hakkında
bilgilendirdik.

Denizli Belediyesi Ulaşım Daire
Başkanı Niyazi Türlü ile görüştük.
Projemizi çok beğendi, geliştirmemizi
istedi. Denizli'de bir kavşakta
uygulanabileceğini söyledi. Denizli'de
toplam 110 ışıklı kavşak olduğunu
öğrendik. Daha sonra Prof.Dr. Harun
Kemal Öztürk, Prof.Dr. Halim Ceylan
ile projemiz hakkında görüştük.
Toplu taşıma araçları ile entegre
edilebileceğimizden bahsettiler.
112 ambulans şoförü ve teknisyeni
Rıfat Ülkü ile görüştük.
Projemizin yenilikçilik yönünün;
trafik ışıklarına dördüncü bir ışık
eklemek olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıca kavşaklarda yaşanan büyük
bir probleme yeni bir kural
getirdiğimizi düşünüyoruz.

Problemimizi, acil durum araçlarının
kavşaklara geldiğinde oluşturdukları
düzensizlik sebebiyle oluşan kazalar
ve can kayıpları olarak belirledik.
Hedef kitlemizi ise, acil durum
araçları, kavşakları kullanan sivil
araçlar ve yayalar olarak belirledik.
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ROBOTUNUZUN ADI:

THREE GO

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Yeni jenerasyon,
pembeliler

full

motivasyon,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Biz önce temel eğitim robotu yaptık.
Daha sonra vinç için tasarımlarımızın
hafif ve sağlam olmadığını fark ettik.
Yeni bir robot yapmaya karar verdik.
İkinci robotumuz trafik ve ağaca
yarasa koyma görevini yapamıyordu.
Üzerinde çok değişiklik yapmamıza
rağmen çözüm bulamadık. Ve
internetten izlediğimiz videolardaki
robotların
2
eksenli
kol
tasarladıklarını gördük. Bu robottan
esinlenerek
kendi
robotumuzu
yapmaya başladık. Temel tasarımını
yaparken, birçok aksilik yaşadık.
Vazgeçmeyi birçok kez düşündük.
Ancak
uzun
süre
çalışarak
problemlerimizi
çözdük.
Renk
sensörü ile birçok yerde robotumuz
hatalar vermeye başladı. Biz gyro
sensör kullanarak bu problemleri
çözdük. Bizim en çok sevdiğimiz
görev ilk yolladığımız drone göreviydi
çünkü robotumuz görevden dönüşte
ikinci görevde yapamadığımız vinç
görevini yapabilmemizi sağladı.
Robotumuzun
ismi
hem
3.
robotumuz olmasından
hem de 9. Görevde 3 kiriş indirmeyi
hedeflediğimiz için THREE GO.

Maker Center'a hepimiz farklı
okullardan geldik. Eğer FLL
turnuvası
olmasaydı,
hiç
tanışmayacak ve bu kadar eğlenceli
bir takım olmayacaktık. Birbirimizin
farklı yeteneklerimizi keşfettik.
Alanda oynattığımız oyunumuzun
amacı aynı bizim gibi farklı
okullardan bir araya gelerek
tanıştıktan sonra çok eğlenmemiz
gibi;
farklı
takımlardan
arkadaşlarımızı bir araya getirerek
onların da arkadaş olarak eğlenceli
bir ekip olmasını sağlamaktı.
Oyunumuzun adı; renk arkadaşını
bul. Avatar takımı ile Skype
aracılığıyla görüştük ve karşılıklı
fikir alışverişi yaptık. Eğlenceli
anlarımızın başında Ramazan'ın
tavşan kostümü giyerek sınıfa
girdiği an geliyor. Bu tavşan pembe
idi Ramazan arkadaşımız ile çok
eğlendik. Erkek arkadaşlarımızın
yoğun isteği ile takım rengimiz
pembe oldu. Hep birlikte bisiklet
turları düzenledik, yemek yedik. Ali
Nevzat
arkadaşımızın
doğum
gününü
kutladık.
Skype
görüşmeleri düzenledik. Eğlenirken
çevremize de faydalı olmak
istediğimiz için örneğin tüm sokak
kedilerine mama dağıttık.
Korona sürecinde ücretsiz siperlik
dağıttık. Hatta siperliklerin bir
kısmını satarak biriken para ile,
uzaktan eğitim için tablet ihtiyacı
olan bir arkadaşımıza tablet hediye
ettik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
30

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI: Double Think
Double Think
OKUL – KURUM ADI:
Enstitü4.1
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Yalıtım
Ucuz
Doğal
Dayanıklı
Kaktüs

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Bizim çözüm bulmayı amaçladığımız
sorun su yalıtımı. Bu sorunu seçme
nedenimiz; Türkiye’deki su yalıtım
pazarının diğer Avrupa ülkelerine
göre çok daha geride kalmış
olmasıdır. Örnek verecek olursak
İtalya’daki su yalıtım pazarının hacmi
70 milyon metreküp olurken
Türkiye’de bu rakam 24 milyon
metreküptür. Türkiye’deki su yalıtım
pazarını oluşturan malzemeler;
mevcut
koşullardan
kolayca
etkilenip çabuk hasar gören petrol
bazlı maddelerden oluştuğu için bu
malzemelerin kolay yenilenebilir
olması gerektiğini düşünmekteyiz.
Bu maddelere örnek verecek olursak
Türkiye’deki pazarda %51 oranla en
çok bulunan madde olan bitümlü
örtüleri verebiliriz. Ayrıca bu
malzemeler ekonomik de değildir.
Bu yüzden su yalıtımını ekonomik ve
doğal yolla çözmeyi isteyen kitleyi
hedeflemekteyiz.

Çözüm olarak tasarladığımız harç
babussa adında bir maddeyi
içermektedir ve bu madde bazı
kaktüs türlerinde bulunmaktadır. Bu
bitki Türkiye’de dikenli incir olarak
bilinmektedir ve yazın meyve
vermektedir. Bu bitki daha çok
Akdeniz
ve
Ege
bölgesinde
görülmektedir ve bitkinin bilimsel adı
Opuntia Ficus İndica olup Kıbrıs’ın
Serdarlı
bölgesinde
yoğunluklu
olmak üzere dünyanın birçok
noktasında görülmektedir. Biz bu
kaktüs
türünün
yapraklarını
kullanmaktayız. Buna ek olarak harca
ekleyeceğimiz malzemeleri bulmak
için 3 deney düzeneği kullandık. Bu
düzenekler şu şekildedir;
1- Babussa + Kireç + Tas Tozu
2- Babussa + Killi Toprak
3- Beton (Mevcut çözüm)
Hazırladığımız harçları çalıştığımız
binanın
bir
balkonunun
dış
cephesine
sürdük.
Şansımıza
sürdükten bir hafta sonra yağmur
yağdı. Bu sayede düzenekleri test
etmiş olduk. 1. harcımız sağlam bir
şekilde duvarda durup suyun
geçmesini önlerken 2. harcımız
maalesef dökülmeye başlamış ve
tam su yalıtımı sağlamamıştı. En son
bizim hazırladığımız 1. ve 2. harçla
mevcut çözümü karşılaştırdık ve su
yalıtımı açısından en verimli harcın 1.
harç olduğunu gördük.
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ROBOTUNUZUN ADI:

DOUBLET

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Yemek, boş muhabbet, müzik, oyun,
susam

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR

Robotumuzun tasarım aşamalarını Bizim öz değer çalışmalarımızın
oluştururken belli başlı görev başında diğer takımlarla yaptığımız
bölümleri oluşturduk.
görüşmeler geliyor. Laissez Faire,
Le Vent Se Leve, Redphonix ve
Yazılım, mekanik, tasarım ve strateji Stronger Thing takımları ile
olarak oluşturduğumuz bu görev görüştük. Yaptığımız görüşmelerde
bölümlerini
takımın
isteği birçok konuda fikir ve görüş
doğrultusunda
çalışmaları alışverişinde bulunduk. Takım içi
sürdürdük.
kaynaşmayı sağlamak için ilk
başladığımızda kelime oyunu ve
Oluşturulan bu gruplar bir AR-GE kart değiştirmece gibi çeşitli
departmanı gibi birlikte çalışarak, oyunlar oynadık. Bunların yanında
gruplar arasındaki fikir alışverişi ve yılbaşı
etkinliği
düzenleyip
yardımlaşmayı sürekli tutarak bütün birbirimize hediye almak yerine
takımın tüm yıl boyunca etkin olarak hep birlikte mama aldık ve bu
çalışmasını sağladı.
aldığımız mamayı bir barınağa
bağışladık.
Ayrıca
yılbaşında
Yaptığımız robotu olabildiğince Stronger Things ve Laissez Faire
otonom
yapmaya
ve
pilot takımlarıyla
görüştüğümüzde
müdahalelerini minimum tutmaya onlardan
gelirken
kırtasiye
özen gösterdik.
malzemeleri göndermelerini istedik
ve onlardan gelen kırtasiye
malzemelerini ihtiyacı olan bir
devlet okuluna gönderdik. Bütün
bu
çalışmaların
yanı
sıra
#SHARETOGETHER etiketi altında
başlatılan bir etkinliğe katıldık. Bu
etkinlik kapsamında bir devlet
okuluna STEM sınıfı açacaktık. Biz
de bir sinema gecesi düzenledik ve
bu etkinlikte 960 TL elde ettik. Bu
parayla bir adet WeDo 2 seti alarak
STEM sınıfını açtık.
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
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PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Le Vent Se Lève
OKUL – KURUM ADI:
Karşıyaka Belediyesi
Vecdi Altay Çocuk
Kulubü
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Bisiklet
Toplu taşıma
C ² ayak izi
Trafik
Durak

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Çevremizdeki insanlara yaptığımız
anket
sonucunda,
insanların
%41'inin şehrin en büyük sorununun
ulaşım olduğunu, %62'sinin gittikleri
yerlerde özel araçlarına park yeri
bulmakta zorluk çektiklerini ve
%70'inin trafiğin günlük hayatlarına
sıkıntı teşkil ettiğini söylediğini
gördük. Bunlara bir çözüm yolu
bulmak için araştırma yaptık ve toplu
taşıma ve bisiklet kullanımının
artmasının bu sorunları çözmenin
yanı sıra ulaşım araçlarından salınan
karbondioksit,
metan
ve
diazotmonoksit gibi sera gazlarının
salınımını da azaltacağını gördük.
İnsanların neden bu araçları
kullanmadığına baktığımızda ise en
büyük sebebin durakların; evlerine,
okullarına veya işyerlerine uzak
olması
olduğunu
gördük
ve
projemizle bu mesafeyi kısaltmak
için çalıştık.

"BisUp!" adını verdiğimiz projemizde
insanların
evlerinden
otobüs
duraklarına
bisikletleriyle
gidip
bisikletlerini
durakların
üst
kısmındaki kullanılmayan alana park
edebilecekleri
bir
mekanizma
geliştirdik. Bu sistemimizde insanlar
bisikletleriyle duraklara geldiğinde
İzmirim kartlarını basarak öğrenciler
1 lira 64 kuruş, yetişkinler ise 3 lira
56 kuruş karşılığında bisikletlerini
park edebiliyor. Ortalama 2.5
metrekare olan durakların üstüne 3
bisiklet
park
edilebiliyor.
Mekanizmada bisikletin ön tekerleği
kilitlendikten sonra yaylı sistemi
önce bisikleti dikey bir pozisyona
sokuyor daha sonra da motor gücü
ve dişli çarklar kullanılarak raylı
sistem sayesinde durağın üst kısmına
çıkarılıyor. İnsanlar bisikletlerini geri
almak istediklerinde ise kartlarını
tekrar okutuyorlar ve daha önceden
sisteme kaydedilmiş olan ID
numaraları
sayesinde
bisiklet
durağın üstünden iniyor. Bu sistemi
kullanan
insanlar
90
dakika
içerisinde toplu taşıma araçlarına
bindiklerinde ise ücretten muaf
tutulmuş oluyorlar. Üstü kapalı
sistemimiz bisikleti yağmur gibi dış
etkenlerden koruyor. Ayrıca park
alanı durağın üstünde olduğu için
zarar görme veya çalınma minimum
düzeye inmiş oluyor. Bu sistem aynı
zamanda
metro
duraklarının
duvarlarında
da
çok
rahat
kullanılabilirliğe sahip.
5

ROBOTUNUZUN ADI:

B-MO

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Şukufe, sharetogether, lastik, silikon,
strafor

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robot tasarımına başlarken önceki
senelerde
yapılan
robot
tasarımlarımıza ek olarak yenilikçi
sistemler geliştirmeyi hedefledik.
Temel robotumuzu olabildiğince
kompakt yapabilmek için large
motorları ters bir şekilde yerleştirdik.
Eklentilerle kolay ve hızlı bir bağlantı
sağlanabilmesi için robotun altında
konumlanmış medium motorlardan
güç aktarımları ile robotun üstüne
gelmiş gücün eklentiye aktarıldığı
yerde sarı yerine siyah dişilerden
kullanmayı
tercih
ettik.
Programlamamızda robotun yaptığı
hataları zamanla öğrenebilmesi ve
kendini
stabil
bir
şekilde
düzeltebilmesi
için
yazılan
mybolklarda PID sistemini kullandık.
Bunu kullanma fikrini yılın başlarında
robot
programlamasında
kullandığımız javadan aldık. Robot
oyununda sıklıkla tetikler ve
terazilerden yardım alarak görevleri
yapmaya çalıştık.

Takımca bez çanta yaptık ve bunları
satarak
kazandığımız
parayla
Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay
Çocuk Kulubü'nün kukla atölyesinin
malzeme ihtiyaçlarını karşıladık.
Sahip
olduğumuz
imkanları
başkalarıyla paylaşmak amacıyla
ShareTogether adlı bir etkinlik
başlattık. FIRST LEGO League ve FRC
takımlarıyla Instagram üzerinde
başlattığımız etiketle iletişime geçtik.
Her takım farklı bir malzeme almak
koşuluyla bir devlet okulunda
robotik sınıfı açtık. Sinema gecesi
düzenleyerek, kazandığımız parayla
robotik masasını yaptırdık. Yıl
içerisinde
Çocuk
Kulubü'nün
sahnesine iki defa çıkarak insanlara
programı anlattık. Uğur Okulları
Karşıyaka Kampüsü'nün robotik
takımını ziyaret ettik ve giderken
hepimiz evlerimizde hazırladığımız
kek
ve
poğaçaları götürdük.
Takımca bisiklet turu yaptık. Team
Reflection ve Kodkades takımlarıyla
görüntülü konuşma yaptık. Double
Think ve Red Phonenix takımlarını
ziyaret ettik. Can Radyo'da canlı
yayına çıktık ve İzmir Entarnasyonel
Fuarı'nda hazırladığımız broşürleri
dağıtarak
insanları
programla
tanıştırdık. Aynı zamanda fuarda
izlediğimiz bir filmden sahneleri
canlandıran
"chain
reaction"
etkinliğimizi sunduk ve Ahbap
İzmir'in stantlarını ziyaret ederek
çalışma alanımıza davet ettik. Ahbap
İzmir ekibi bizi ziyarete geldiğinde
STEM etkinlikleri yaptık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR

6

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
39

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
TEAM TNT
OKUL – KURUM ADI:
JR. Robotics Ankara
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Karma

Görme engelliler
Refakatsiz
Bisiklet
Ulaşım
Özgürlük

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Bu projeyi, tasarlarken hedef
kitlemiz; görme engelli olup bisiklete
binmek isteyen bireyler oldu. Proje
araştırmasında, ulaşım konusundan
bahsetmeye başladık ve daha sonra
“engelliler
için
ulaşımı
nasıl
kolaylaştırırız?” sorusuna yönelik
fikir ürettik. Görme engelliler, özgür
bir şekilde bisiklete binemiyorlardı.
Binseler bile refakatçi yardımı ile
biniyorlardı. Takım olarak görme
engellilerin refakatçi yardımıyla
bisiklete bindiği bir video izledik. Her
ne kadar videodaki engelliler bunun
çok güzel bir deneyim olduğundan
bahsetseler de biz yardım almadan
bisiklete binmelerini sağlamaya
amaçladık. Böylesinin onları daha
mutlu edeceğini düşündük.

Bizim amacımız, hem bu sorunu
çözmek, hem de görme engellilerin
sosyalleşmesine yardımcı olmaktı.
Biz de bu soruna çözüm olarak
görme
engellilerin
refakatsiz
binebileceği bir bisiklet tasarladık. Bu
bisiklet,
titreşim
sensörleri
sayesinde, kullanıcıyı engellere karşı
uyarıyor. Daha önce buna benzer
projelerin olması fakat hedef
kitlelerinin
görme
engellilerin
olmaması; bu projenin görme
engellilere tek başlarına bisiklete
binme olanağı sağlaması açısından
projemizi yenilikçi hale getiriyor.
Projemiz, bisiklet alanları veya
bisiklet yollarında şerit takip
sistemiyle uyumlu hale getirilmesi
sayesinde daha da geliştirilebilir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

O BU ŞU

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Simit, bomba, kahkaha, uyum, fark

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu, kutu robot olarak
adlandırılan bir şekilde dizayn ettik.
Kutu robot kullanmamızın sebebi;
eklenti parçalarının değişimi kolay
olmasıdır. Toplamda 5 eklenti
parçamız bulunuyor. Bu parçalardan
2 tanesi motorlar ile çalışmaktadır.
Robot ve eklenti parçalarımızın
toplamı 1000’den fazladır. 5 çıkışta 8
görev gerçekleştiriyoruz. Her görevi
hatasız
yaparsak
455
puan
alabiliyoruz. Robotumuzda sadece
Gyro sensör kullandık. Gyro sensör
ile
dönüşlerimizde
ve
düz
gidişlerimizde hata paylarını en aza
indirmek için merkeze yerleştirdik.
Programımızda 4 adet (ileri, geri,
sağa ve sola) Myblock kullandık.
Myblock parametrelerine hız ve
derece ekleyerek, görevlere uygun
hızı robotumuza uyguladık.

Takımımız,
Ankara’nın
farklı
okullarına
giden
kişilerden
oluşuyor. Bu nedenle sadece pazar
günleri
Jr.
Robotics’te
çalışabiliyoruz. Atölyede çalışırken
takım arkadaşlarımızın ilgi alanları
ve tecrübelerini dikkate alarak; 8
kişilik takımımızı 2 ve 3‘er kişilik
gruplara ayırarak çalıştık. Böylece
aynı anda çok iş yaparak hız
kazandık. Çalışma gruplarımız,
robot tasarım, öz değerler,
kodlama ve projedir. Haftada bir
gün
buluşabildiğimiz
için
çalışmalarımız
uzun
sürüyor.
Çalışma aralarımızda simit molası
vererek okullarımızda yaşadığımız
olayları anlatarak keyifli vakit
geçiriyoruz.
Eğlenerek
öğrendiğimiz bu süreçte keyifli
vakit geçirerek motivasyonumuzu
yükseltiyoruz. Kendi takımımız
dışında diğer takımlarla da
etkileşime geçmeyi ihmal etmedik.
Bazı çalışmalarımızda online olarak
görüştüğümüz takımlarla tanışma,
fikir
paylaşımı
ve
öneri
paylaşımında
bulunduk.
Bu
zamanlar takımımız için oldukça
eğlenceli bir tecrübeydi.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR

8

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
43

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ROBOCODE
OKUL – KURUM ADI:
Bursa Bademli
Bahçeşehir Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Yenilikçilik
Dayanıklılık
Farkındalık yaratma
Duyarlılık
Yaşamsal

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Yaptığımız incelemeler sonucunda
yollardaki
bariyerlerin
trafik
kazalarında ölüm ve ağır yaralanma
oranlarını artırdığını gördük. Özellikle
motosiklet kazalarında bariyerlerin
dikme
ve
ray
sistemlerinin;
motosikletlilere ağır zararlar verdiği
sonucuna ulaştık.

Motosiklet kazalarında bariyer ve
dikmelerin sürücülere verdiği zararı
azaltmak için bariyer ve dikmeleri
EPP (Poliüretan köpük) ile kaplamaya
karar verdik. Dünyada örneğine
rastlamadığımız bu yöntemle düşük
maliyetle dayanıklı ve güvenli
bariyerler oluşturarak insan sağlığını
korumayı hedefledik.

Bu projede hedef kitlemiz motosiklet
kullanıcılarıydı.
Bursa
Enduro
motosiklet kulübü ve Türkiye
Motosiklet Platformu ile bir araya
gelerek yaşadıkları sorunları dinledik.
Projemizi anlattık.
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ROBOTUNUZUN ADI:

RoBOXi

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Cesaret, eğlenmek, bir olmak,
keşfetmek, duyarlılık

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuz bir adet ana robottan ve
5
adet
eklenti
kolundan
oluşmaktadır. Olabildiğince kısa
sürede çok sayıda görev yerine
getirip daha fazla puan alabilmek için
5 adet eklenti kolu tasarladık. Bu
sayede robot başlangıç alanına her
geldiğinde kolları kolaylıkla çıkarıp,
yeni görev için yeni kolları takabildik.
Bunun dışında robotumuzda güç
aktarımlarını sağlayabilmek için çok
sayıda dişli çark kullandık. Bu sayede
robotun bulunduğu konuma göre
yerine getirilecek göreve ilişkin kol
hareketleri ile görevleri tamamladık.
Kodlama kısmında ise robotumuzun
sürekli olan düz gitmesini sağlamak
için gyro sensör kullandık. Gyro
sensör
kullanırken
uygulama
içerisinde yer alan değişken kod
blokları, math grubu kod blokları ve
döngülerden yararlanarak ileri seviye
kodlar oluşturduk. Bu hazırladığımız
kodları robotun sürekli olarak düz
gitmesi, keskin dönüş ya da
istediğimiz açıda dönüş yapmasını
sağlamak için yaptık. Tüm bu
işlemleri yaparken robotun ilgili
görevi yerine getirirken ne yapması,
nasıl hareket etmesi gerektiğini
sürekli olarak beyin fırtınası yöntemi
ile fikir alışverişi yaptık. Daha sonra
hazırladığımız
kollara
ilişkin
kodlarımızı oluşturarak denemeye
başladık. Her deneme sonrası ince
hesaplarımızı
yaparak
turnuva
gününe kadar hep olası durumlara
karşı
çözümler
getirerek
robotumuzun son halini verdik.

-Doğum
günlerimizi
birlikte
kutladık.
-Eker I RUN koşusunda Bilim
Kahramanları
Derneği
adına
koştuk.
-Dünya Tasarruf Günü’nde birikim
yaptık.
-250 kişi ile sahil temizliği yaptık.
-Takım üyelerimiz adına fidan
bağışladık.
-Engelliler haftasında işaret dilini
öğrenerek
onları
sevdiğimizi
onların dilinde aktardık.
-Lösemiyi yenen çocuklara Lösev
binasında kodlama eğitimi verdik.
-Kış karnavalındaki kazancımızı
TOÇEV’e bağışladık.
-11 Milyon fidan dikimine destek
verdik.
-Okul
lobisinde
algoritmasını
oluşturduğumuz
cup
kekleri
satarak kendimiz için ödenek
oluşturduk.
-Yaşam ortaklarımız için mama
kampanyası
başlattık
ve
sahiplerine ulaştırdık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:

-

46

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Junior Robotics
OKUL – KURUM ADI:
Albireo Eğitim ve
Danışmanlık
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Bariyer
Trafik kazası
Geri dönüşüm
Can güvenliği
Etkili İletişim

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Sorun
tespitini
ana
haber
bültenlerini izlerken trafik kazası
haberlerinde sıklıkla duyduğumuz
aşağıdaki ifadelerden yola çıkarak
belirledik.

Bariyer üzerinde bulunan silindir
sistemi ile trafik kazası meydana
geldiğinde ya da araba çarptığında;
çarpışma enerjisi dönme enerjisine
dönüştürülür. Bizim projemizde
bariyerlerin yapımında plastik mavi
kapak kullanılıyor. Dünya genelinde
şu an için geri dönüşüme giren atık
plastiğin oranı % 9. Üretilen plastiğin
büyük bir çoğunluğu biyolojik olarak
ayrışmıyor ve doğada çözünme
süreci 400 yıldan daha uzun bir
zaman alıyor. 400 yılın sonunda bile
tam anlamıyla çözünmüyor. Yalnızca
küçük parçalara ayrışıyor. Bu proje
sayesinde çevre için büyük tehdit
oluşturan
plastik
atıklarda
değerlendirilmiş
oluyor.
Ayrıca
maliyet açısında da çok avantaj
sağlıyor. Silindir kısımlar çok ciddi
şekilde darbe alsa bile orijinal
hallerine geri dönebilmektedir. LoRa
sayesinde yetkili kurumdaki alıcı
arduinoya kazanın gerçekleştiği
konum bilgisi ile iletilir. Kazanın
şiddetine bağlı olarak darbe ciddi ise
bariyer içindeki sistem ile kaza
anında ilgili kurumlara haber verilip
daha hızlı bir şekilde müdahale
edilmesine imkan tanınmaktadır.

“Çarpmanın etkisiyle kopan bariyer
otomobilin sağ kapısından içeriye
girdi.”
“Bariyer aracı ikiye ayırdı.”
Projemizde ele aldığımız problem
günümüzde kullanılan bariyerlerin
yapısından dolayı olası kazalarda can
kaybı ve ağır yaralanma riski oldukça
yüksek olmasıdır ve bu gibi acil
durumlarda ilgili kuruluşlarla doğru
ve
zamanında
iletişime
geçilememesidir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

KUŞBAŞI

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Sığırcık kuşları, Yaratıcı,İşbirliğinin
gücü, Yardımsever, Eğlenceli

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun bir eşi daha yoktur.
Uzun uğraşlar sonucu tasarladığımız
Kuşbaşı; 2 medium motora bağlı lift
ve asansör sistemi sayesinde diğer
robotlardan farkını ortaya masa
performansında
verecektir.
Sistemimizin en iyi özelliği küçük
eklentiler ile kolayca birçok görevi
yerine getirebilmesidir.

Merhaba biz Jr. Robotics Bilim
Okulları FIRST LEGO League
takımıyız. Takımımızın ismi Starling
Birds. Ayrı ayrı okullardan Jr.
Robotics çatısı altında bir araya
gelerek City Shaper temasına
beraber
hazırlandık.
Bizler
kendimizi birer sığırcık kuşuna
benzetiyoruz. Sığırcık kuşları tek
uçmak yerine sürü halinde hareket
ederler ve birbirleri ile uyum
içerisindedir.
Bu süreçte çok çalıştık ve bir o
kadar da eğlendik. Birlikte iş
birliğine dayalı oyunlar oynadık.
Nehir’in ablasının üyesi olduğu FRC
takımını atölyemize davet ettik. Bu
süreçteki tecrübelerini bizimle
paylaştılar. Biz de onlar ile yenilikçi
projemizi ve sosyal sorumluluk için
başlattığımız kampanyayı paylaştık.
Turnuva süreçlerini yakından takip
ettik ve 1 Şubat’taki turnuvayı gidip
yerinde gözlemledik.
Galata Kulesi’ne bir gezi düzenledik
ve oradaki görevlilerden buranın
tarihçesi hakkında bilgiler edindik.
Böylece sığırcaklar sürüsü olarak
İstanbul’u kuş bakışı görmüş olduk.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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TAKIM NUMARASI:

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

84

-

TAKIM ADI:

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

ROTATECH
OKUL – KURUM ADI:
Rota Koleji Gaziemir
Kampüsü
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Fittech
Spor
Sağlık
Sakatlanma
Isınma

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Tüm uzmanlar sağlıklı yaşam için
halkımızın spor yapmasını tavsiye
etmektedir. Aynı zamanda spor
merkezlerine
ücret
ödemek
istemeyen ya da ödeyemeyen
vatandaşlarımız için de belediyeler
birçok bölgeye açık alan spor parkları
yapmaktadır. Bu spor parklarını da
çoğunlukla emekliler ve ev hanımları
kullanmaktadır.
Uzmanlarla
ve
vatandaşlarımızla görüştüğümüzde
burada yapılan spor hareketleri
sonucunda
%70
oranında
sakatlanmalar yaşanıldığını öğrendik.
Bu
sakatlanmaların
sebeplerini
araştırdığımızda ise şu sorunlarla
karşılaştık:
- insanların hangi spor aletinin ne işe
yaradığını ve hangi spor aletinde
hangi hareketleri nasıl yapmaları
gerektiğini bilmemeleri,
-ısınma hareketlerinin yapılmadan
spora başlanması,
-insanların sağlık durumlarına uygun
olmayan aletleri kullanmaları
-bu spor aletlerinde yönergelerin
olmaması,
var
olanların
ise
okunamıyor olması
Biz de bu sorunları ortadan
kaldırabileceğimiz
bir
çözüm
geliştirerek,
insanların
sağlık
durumlarına uygun olarak, ısınma
hareketleri sonrası, amacına uygun
bir
şekilde
spor
aletlerinin
kullanılmasını amaçladık.

Açık alan spor aletlerinin uygun
kullanımları için FITTECH adını
verdiğimiz bir ekran tasarladık.
FITTECH, Nextion ara yüzüyle
programlanabilen dokunmatik bir
ekrandır.
Her
spor
aletine
uyarlanabilen FITTECH, 4.3 inç TFT
dokunmatik ekran, bilgisayar ile
haberleşmesini
sağlayan
bir
geliştirme kartından oluşuyor. Mekik
aletini örnek olarak seçtik ve
cihazımızı bu alet üzerinden
programladık.
Giriş
ekranında
cihazımızın adı ve spor aletinin
görselleri bulunuyor. Giriş ekranına
dokunulduğunda yazılım çalışıyor.
İkinci ekranda mekik aletinin
çalıştırdığı kasların bir görseli
bulunuyor. Sonraki ekranda bu
hareketi sağlıklı bir şekilde yapmanız
için gerekli uyarılar bulunuyor.
Örneğin; “ilk kez spor yapıyorsanız
bu alet ile başlamayınız.” Daha sonra
hastalıkların listelendiği bir ekran
karşınıza çıkıyor, eğer bu hastalıklara
sahip değilseniz hayır butonuna
basarak diğer aşamaya geçiyorsunuz.
Burada da ısınma hareketlerini yapıp
yapmadığınız sorgulanıyor. Eğer
yapmadıysanız ısınma hareketlerini
size yaptırıyor. Sonrasında hangi
sıklıkla
spor
yapıldığı
seçeneklerinden birini seçmeniz
gerekiyor ve hareketin görsellerle
tanımı karşınıza çıkıyor. Spor yapma
sıklığınıza
göre
hareketi
tekrarlıyorsunuz
ve
sporunuzu
tamamlıyorsunuz.
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ROBOTUNUZUN ADI:

JOKER

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Minnoş, team
bütünlük

hug,

aile,

özveri,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun adı JOKER. Maç
süresinde toplamda 4 çıkış yaparak,
2 dakika 10 saniye içinde 605 puan
yapmaktadır.
Robotumuz tasarım açısından sade,
işlevsel olması açısından etkili bir
yapıya sahiptir. Öne çıkan özelliği ise
dikey ve yatay eksende hareket
edebilen lift bölümüdür. Böylece
görev sırasında robot 3 eksende de
hareket edebilmektedir.
Robot
oyunundaki
stratejimizi
belirlerken görev modellerinin masa
üzerindeki
konumlarını
ve
robotumuzun yapısını göz önünde
bulundurarak, yakın görevleri aynı
çıkışta gerçekleştirmeyi amaçladık.

Özgür’ün programdaki deneyimlerini
dinledikçe en sonunda biz de minnoş
takımımızı kurduk. Çalışmalarımıza
takım ruhumuzu arttırmak için
koçlarımızla beraber bulduğumuz
takım oyunları ile başladık. En
zevklisi ayakkabılarımızın bağcıklarını
birbirine
bağlayıp
kantine
yürümemizdi. Bizi gören minikler de
yapmak isteyince dayanamadık,
onlarla tüm teneffüslerde bu oyunu
oynadık. Daha sonra çalışma
saatlerimizi
planladık.
Proje
konumuz için önce herkes bireysel
araştırma yaptı ve bulunan sorunları
eleyerek sorunumuzu belirledik. Hep
beraber seçerek çözüm yollarını
düşünmeye başladık. Bu sırada
robotumuzla ilgilenmeyi de ihmal
etmedik.
Proje
konumuzda
ilerlemeye
başlayınca
görev
paylaşımı yaptık. Çalışma sonunda
ilerlemelerimizi
birbirimizle
paylaştık. Sosyal medya aracılığı ile
diğer takımlarla görüşmeler yaparak
fikir
alışverişinde
bulunduk.
Projemizi
hazırladıktan
sonra
cihazımızı açık alanda spor yapan
vatandaşlarımızla paylaştık ve nasıl
spor yapmaları gerektiği ile ilgili
bilgilendirmelerde bulunduk. Tüm
bu süreç boyunca aramızda fikir
ayrılığı ve sorunlarla karşılaştık. En
mutlu anlarımızda yaptığımız TEAM
HUG takım sarılmalarımızı sorun
çözümlerimizde de kullanmaya
başladık ve altı kişilik kocaman bir
aile olmayı başardık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR

14

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:

-

96

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Jr Robotics
OKUL – KURUM ADI:
Albireo Eğitim ve
Danışmanlık
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Acil Durum
LoRa
Tarihi Eser
Can Güvenliği
İletişim

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Geçen yıl okulun başında bir deprem
yaşamıştık
ve
ailelerimize
ulaşamamıştık. Bu durum herkesin
aynı anda iletişime geçmeye
çalışmasından kaynaklanmıştı.
Biz bu durumun sadece depremlerde
değil tüm acil durumlarda (yangın, su
baskını, gaz kaçağı… gibi) yaşandığını
düşünerek; hedef kitlesini yapılar ve
canlılar olan bir sorun olarak ele
aldık.

Bu sorunu çözmek için bir kablosuz
iletişim protokolü olan LoRa’yı
kullandık. Projemizi tasarlarken 4
tane sensör kullandık (Gyro, Mq4
Gaz, Sıvı ve alev sensörleri).
Sensörlerimiz acil durumları algılayıp
Arduino’ya oradan da LoRa ile yetkili
kuruluşlara (AFAD, itfaiye…) haber
vermektedir.
Projemizde kullandığımız LoRa daha
önce bu amaçla hiç kullanılmamıştır.
Ayrıca acil durumlarda elektriklerin
kesilmesi
sonucu
insanların
gözlerinin
karanlığa
kolay
alışamaması sorununa çözüm olarak
ışık seviyesini düşürerek ve rengini
sarıya çevirerek gözümüzün daha
kolay alışmasını sağlamaktadır.

15

ROBOTUNUZUN ADI:

TACOBOT

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Yardımsever, yaratıcı, obur
rengarenk, umutlu.

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun bir eşi daha yoktur.
Uzun uğraşlar sonucu tasarladığımız
GriBot, 2 medium motora bağlı lift
ve asansör sistemi sayesinde diğer
robotlardan farkını ortaya masa
performansında
verecektir.
Sistemimizin en iyi özelliği küçük
eklentiler ile kolayca birçok görevi
yerine getirebilmesidir.

Elazığ’da
yaşanan
depremin
ardından
orada
bulunan
depremzedelere
gıda
kolileri
hazırlayıp gönderdik.
Ayrıca
takım
çalışmalarımızı
yaptığımız kurumun yakınlarındaki
sokaklara sokak hayvanları için
mama ve su kapları bıraktık ve
bunların takibini yaptık.
Kardeş takımımız Fenerobik’le
birlikte pizza yedik. Ayrıca turnuva
süresince birbirimize hep yardım
ettik. Ve bu takım gerçekten
kardeş
takımımız.
Takım
arkadaşımız Emre’nin kardeşi
Fenerobik takımındaydı.
Turnuvadaki rakiplerimizden, LEGO
Lendiya takımı ile iş birliği yaptık.
Jr.Robotics çatısı altında, FIRST
vakfının düzenlediği FRC ve FIRST
LEGO League JR
süreçlerine
hazırlanan takımlarla birbirimize
destek olduk. Starling Birds ile
projemizi daha kapsamlı bir hale
getirmek amacıyla Galata Kulesi’ne
gittik. FRC takımı olan Golden
Horn’un robotlarını yapmalarına
yardım ettik ve FRC süreci ile ilgili
bilgilerini bizlerle paylaştılar. Ayrıca
Senior Robotics Takımı, İstanbul
Turnuvası’na
hazırlanırken
çalışmamızın son aşamalarında
bizleri dinleyerek, bizlere yardımcı
oldular.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
107

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Titan Robotics
OKUL – KURUM ADI:
FMV Ispartakule Işık
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Titanyumdioksit
Nanoteknoloji
Fotokatalitik
Kendi kendini temizleyen
Oyun parkları

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Farklı endüstri kuruluşlarının sebep
olduğu organik maddeler ve ağır
metal iyonları gibi maddeler
endüstriyel kirliliklerin sebebini
oluşturmaktadır ve hemen hepsi
kanserojen özelliktedir ve bu iyonlar
genellikle biyolojik parçalanmaya
karşı dirençlidir. Bu nedenle
bunların,
klorlama,
ozonlama,
adsorpsiyon ve mikrofiltrasyon gibi
değişik
biyolojik
işlemler
ile
uzaklaştırılmaları da son derece
zordur. Ayrıca bunlardan bazılarında
dozun çok iyi ayarlanmasındaki
güçlük, bazılarında da maliyetin
yüksek olması ve “ikincil bir kirlilik
ortamı” oluşturmaları nedeni ile
etkin yöntemler olamamaktadırlar.
Bu sebeple çevrenin özellikle
insanların
sürekli
bulundukları
çevrenin yeni teknolojiler sayesinde
canlı ortamının sürekli temiz
tutulmasını zorunlu hale gelmiştir.

Fotokatalitik ürünler, uçucu organik
bileşiklerin,
zararlı
bakterilerin
bulundukları
ortamda
parçalanmasını sağlayarak, canlı
hayatındaki çevre kirliliği tehdidini
azaltır. Dolayısıyla belirlenen soruna
çözüm önerisi olarak, Fotokatalitik
özelliği olan titanyumdioksit (TiO2)
kullanılarak
uygun
kaplama
yöntemleriyle
çevreyle
dost,
antibakteriyel ve kendi kendini
temizleyen çocuk oyun parkları
üretilmesi planlanmıştır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

Titanik

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Azim, istikrar, dostluk, arkadaşlık,
eğlence

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotun ham halinde 350’ye yakın
parça vardır. Toplam tüm ekipmanlar
için ise 1200 parça kullanılmıştır.
Robotumuzda 2 adet renk sensörü
ve
1
adet
gyro
sensör
bulunmaktadır.
Gyro
sensör
robotumuzun düz gitmesi için
kullanılmıştır.
Robotumuz
son
derece kolay sökülüp takılır. Oldukça
sağlam bir yapısı vardır. 5 çıkışta
toplam 9 görev yapabilir ve işler
yolunda gittiğinde 480 puan alabilir.
Parçaların sağlamlığı ve tasarımı
oldukça idealdir. Daha önce hiç LEGO
parçası yapmamış birisi bile parçaları
kolay bir şekilde robota takabilir.

Takım olarak tüm sezon boyunca
biz, birlikte takım olmayı, farklı
fikirlere saygı duymayı ve işbirliği
içerisinde çalışmayı öğrendik. Bir
anlaşmazlığa
düştüğümüzde
demokratik
olarak
oylama
yapmayı,
arkadaşça
rekabet
etmeyi, toplum yararına projeler
üretmeyi
kendimize
misyon
edindik.
Kısacası
duyarlı
profesyoneller gibi davranmayı
öğrendik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
119

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
BrainStorms
OKUL – KURUM ADI:
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

(Projemiz bir yazılım projesidir)

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Toplu Taşıma
Kart Sistemi
Trafik
Sosyal Tesis
İndirim

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Yaşadığımız şehirlerde sokaklar dar.
Buna bağlı olarak trafik artıyor, hava
kirleniyor ve bunun gibi ulaşım
zorlukları ortaya çıkıyor. Buna ek
olarak, insanlar toplu taşımayı tercih
etmek yerine kişisel araçlarını
kullanıyor,
bu
da
zorlukları
azaltmıyor aksine arttırıyor. Toplu
taşımaya olan ilginin az olması ve
buna bağlı oluşan binek araç fazlalığı,
sonucunda trafik sıkışıklığı problemi
ortaya çıkmaktadır.
Toplu taşımayı kullanmayıp kendi
kişisel aracını kullanan kişiler ve
aileleri
ise
hedef
kitlemizi
oluşturmaktadır.

İnsanların toplu taşımayı daha aktif
bir şekilde kullanmaları için toplu
taşımaya binerken kullandıkları
kartlara ek olarak bir özellik ekledik.
Bu özellikten en çok belediyelerin
yararlanabileceğini düşündük. Toplu
taşımayı her kullanmanızda Kentkart
hesabınıza belli bir miktar puan yatar
ve bu puanlar belediyenin sosyal
tesislerinde (yüzme havuzu, park
alanı, çay bahçesi vb) indirim olarak
kullanılabilir.
Bu özellik sayesinde kartın kullanım
miktarlarına göre; her binişe ne
kadar puan verileceğini belirledik
(Örneğin; 30 binişe %30, 50 binişe
%50 indirim gibi). Ayrıca bu projeye
bireysel olarak kullanmak yerine aile
bireyleri puanlarını bir aile havuzda
toplayıp toplu olarak kullanabilirler.
Projeyi tasarlarken kazan kazan
davranışları düşündük. Bu proje ile
minibüsüne - otobüsüne daha çok
kişi binen minibüs şoförü ya da
belediyeler, sosyal tesisi daha çok
kişi tarafından ziyaret edilecek olan
belediyeler ve indirimli fiyat
üzerinden hizmet alacak olan
vatandaş kazanacaktır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

BRAINBOT

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Beyin fırtınası, eğlence, paylaşımcı
uyum, güven

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Süre kaybetmemek için ekipmanları
düşünebildiğimiz kadar basit yaptık.
Bu
sayede
çok
az
zaman
kaybediyoruz hem de görevleri
yapıyoruz.
Robotumuzu köşeli yaptık çünkü
duvara yaslayıp görev hizasına daha
kolay getirebiliyoruz.
Robotumuzun dengeli olması için de
tekerleklerin üstüne ağırlık koyduk.
Zamanı iyi kullanabilmek adına tur
esnasında
robotla
yapacağımız
görevlerin
sırasını
belirlerken
görevleri
tamamlamak
için
kullandığımız ek parçaların takma çıkarma şekillerini ve sürelerini
dikkate aldık.
Saha duvarlarına temas etmesi
durumunda
gidiş
şeklinin
bozulmaması için robotumuzun
köşelerine küçük tekerler ekledik.
Görevleri tamamlamak için basit ve
sade olmasının yanı sıra kullanışlı ek
parçalar tasarladık.
Kendi tasarladığın kod bloğu olan My
Block’u kodlarımızda kullandık.

Takım olarak oyunlar oynadık,
sohbet ettik, buluştuk, yemek
yedik, güldük, eğlendik. Yeri geldi
zor zamanlarımızda birbirimize
destek olduk.
Diğer takımlar ve bizim için küçük
bir
alıştırma
yapmanın
iyi
olabileceğini
düşündük
ve
Yalova'da mini bir turnuva
düzenledik. Düzenlediğimiz mini
turnuva sayesinde karşılıklı olarak
projelerimizi anlattık, bu şekilde
fikir alışverişinde bulunmuş olduk.
Robotlarımızı deneme fırsatımız
oldu.
Diğer takımların ismini kaligrafi ile
yazarak onlara hediye ettik.
Okulumuzdaki özel alt sınıfına
temel EV3 kodlama eğitimi verdik.
Sponsorumuz Kentkart'ın maddi
desteği ile diğer takımımız olan
BrainStormsVex IQ ‘ya destek
olduk.
Takım
olarak
birlikteliğimizi
güçlendirmek adına piknik yaptık.
Tomris Katunlar takımına hediyelik
yapıp, kargo ile gönderdik.
Özel alt sınıf ile engelliler gününü
kutladık.
3 farklı takım ile video konferans
yaptık.
Birbirimizin her zaman yanında
olduk; gerek mutluyken gerek
üzgünken.
Diğer takımlarla samimi ve güzel
ilişkiler kurduk, birbirimizi her
zaman motive ettik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:

Varsa patent numarasını buraya
yazınız.
PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

127
TAKIM ADI:
ROTASTARS
OKUL – KURUM ADI:
İzmir Özel Gaziemir
Rota Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:

Kanalizasyon
Sensör
Kentleşme

Ortaokul

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Tespit etmiş olduğumuz sorun; artan
nüfus, kentleşme, yoğun yağışlar,
kanalizasyon borularında yaşanan
tıkanıklıklardan
dolayı
yaşanan
kanalizasyon taşmaları ve ilgili
belediye birimlerinin bu taşmalar
yaşandıktan sonra müdahale etmesi
sonucu kentlerde oluşan sağlık ve
çevre sorunlarıdır.

Kanalizasyon taşmalarının yaşandığı
bölgeye yapılan müdahale halk
tarafından yapılan ihbarlar sayesinde
gerçekleşmektedir. Müdahale etme
süresi uzadıkça birçok sorun
yaşanmaktadır.
Kanalizasyon
boruları içindeki su seviyesinin
yükselmesi durumunu kademeli
olarak ölçerek kanalizasyon taşması
yaşanmadan ilgili birimlere haber
veren bir sistem kurarak sorunun
çözülmesini sağladık. Kanalizasyon
bacası içerisine kurulan sistemde üç
sıvı seviye sensörü bulunmaktadır.
Birinci seviyede yanan yeşil ışık baca
içerisinde
herhangi
bir
sıvı
yükselmesi
bulunmadığını
belirtmektedir. İkinci seviyede yanan
sarı ışık sıvı seviyesinin yükselmeye
başladığını belirmektedir. Üçüncü
seviyede yanan kırmızı ışık ise taşma
yaşanmadan
ilgili
belediye
birimlerine haber verip müdahaleyi
sağlayarak
taşma
yaşanmadan
önlemini almış olduk. Kanalizasyon
bacaları içerisinde kurulan sıvı seviye
sensörlerinin sarı ışık yakan kısmı
projemizin yenilikçi tarafını temsil
etmektedir. Yükselen sıvı seviyesi
sarı ışık yaktığı zaman sistem kendi
içerisinde basınçlı su ile var olan
tıkanıklığı açarak problemi sistem
içerisinde çözmektedir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

SÜPER MARIO

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlenceli,
araştırmacı,
paylaşımcı, yaratıcı

özgür,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Öncelikle
masa
stratejimizi
belirledik. Sonrasında robotumuzu
yapacağımız
görevlere
göre
tasarlamaya başladık. Robotumuzda
2 renk, 2 gyro sensör, tekerlek için 2
large motor ve 1 tanede ön kol için
large motor kullandık. Robotumuza
görevleri yapabilmesi için parça
tasarlarken kolay çıkarılıp takılabilir
ve parçaların birkaç görevde birden
kullanılabilir
olmasına
özen
gösterdik.
Böylelikle zamandan
tasarruf ederek masadaki tüm
görevleri yapmaya odaklanabildik.
Programlamamızı
yaparken
myblocklardan çok yararlandık. Kod
tekrarlamasından kaçınarak anlaşılır
bir program elde etmeyi amaçladık.
Ayrıca tüm çıkışlarımızı menü haline
getirerek maç esnasında kolay
başlatmayı ve görevler arasında
kolay geçiş yapmayı sağladık.

Çalışmalara ilk başladığımızda bu
kadar
eğleneceğimizi
düşünmüyorduk. Beyin fırtınası
yaparken, proje konusu bulurken
ne kadar keyif aldığımızı fark ettik.
Aslında herkesin farklı fikirleri
düşünceleri vardı ama tek bir
hedefimiz vardı en iyisini en keyifli
şekilde ortaya çıkarmak. Giderek
güçlenen
bağlarımız,
takım
ruhumuz bizi motive ediyordu hiç
mi enerjimiz düşmüyordu. Tabi ki
bazı
anlar
motivasyonumuz
kayboluyordu.
O
anlarda
birbirimize destek olmayı, beraber
eğlenmeyi öğrenip kendi içimizde
takım olmayı öğreniyorduk. Kendi
şarkı sözlerimizi yazmak, drama
senaryomuzu yazmak, kıyafetler
tasarlamak, dekor hazırlamak,
turnuvada
diğer
takım
arkadaşlarımızla paylaşmak üzere
hediyelikler hazırlamak ve daha
neler neler… Sadece okul içinde
değil okul dışında da en sevdiğimiz
aktivite olan pizza partisi yaptık.
Turnuva öncesi diğer takımlardaki
arkadaşlarımızla
görüşmeler
yaptık. Turnuva günü tanıdık yüzler
görmek hepimizi motive etti.
Ayrıca turnuvada birçok yeni
arkadaş edinerek birlikte oyunlar
oynayıp proje paylaşımları yaptık.
Geriye dönüp baktığımızda takım
olmayı birlik olmayı öğrenerek çok
güzel
bir
iş
çıkardığımıza
inanıyoruz.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA
PATENT
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:

BAŞVURU

137
PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ROBİSTEK
OKUL – KURUM ADI:

TAKIM
SEVİYESİ:

Özel İstek Kuşadası
Ortaokul
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

Engel
Kaldırım
Tekerlekli sandalye
Empati
Özel gereksinimli birey

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Ortopedik özel gereksinimi olan
bireylerin güvenli seyahat etme
amaçlı kullandıkları kaldırımların ve
rampaların
yetersiz
kalması,
rampalara araç parkı yapılması ve
rampaların
aşınması
gibi
sebeplerden dolayı ortopedik özel
gereksinimi
bulunan
kişilerin
kaldırımları tek başlarına ve rahat bir
şekilde kullanamamalarının gündelik
ve sosyal yaşantılarını olumsuz
etkilemesini problemimize olarak
belirledik. Projemizin, kamu alanı
içerisinde yer alan kaldırımlarla
erişilebilirlik açısından bağlantısı
bulunmaktadır.
Yaptığımız
araştırmalar sonucu erişilebilirlik
üzerine çalışmamızın daha uygun
olacağına karar verdik. Kuşadası
Belediyesi’yle yaptığımız görüşme
sonucu çevremizde birçok engellinin
olduğunu ve çok sık dışarı
çıkamadıklarını fark ettik. Aydın
Engelliler
Derneği’yle
ve
çevremizdeki engellilerle yaptığımız
görüşmeler sonucu onların tek
başına
ve
özgürce
seyahat
edebilmelerine kaldırımların engel
olduğunu tespit ettik.

Ortopedik
özel
gereksinimli
bireylerin kas gücüyle tek başına
kullanabileceği kaldırımları çıkabilen
ve maliyeti uygun mekanik bir
tekerlekli
sandalye
aparatının
tasarlanmasını hedefledik. Bu aparat
tekerlekli sandalyelerin arkasına ve
önüne takılacak. Birey kaldırıma
yanaşıp yanlardaki kolları çektiğinde
önden ve arkadan aparatlar bireyi
havaya doğru kaldıracak ve bu
şekilde kaldırıma çıkma işlemi
gerçekleşmiş olacak. Tasarladığımız
aparatı geliştirebilmek adına uzman
görüşleri alabilmek için Dokuz Eylül
Üniversitesinden Prof. Dr. Şahin
Yavuz ve Öğretim Üyesi Murat Akdağ
ile görüştük. Geliştirme sürecinde
öğretmenlerimizden ve çevremizdeki
kişilerden
yardım
aldık.
Görüştüğümüz takımlarla yaptığımız
projemizi
paylaştık.
Tekerlekli
sandalye yardımı için kapak toplama
projesi başlattık. Belmo, Teknopor ve
Ra-Me gibi tekerlekli sandalye
üreten firmalar ile görüşüp projemizi
geliştirdik
ve
yaygınlaştırdık.
Tekerlekli
sandalye
aparatının
kaldırımları akü gerektirmeden kas
gücüyle
çıkabilmesi
projemizin
yenilikçi tarafıdır. Kas gücünün
kullanılması maliyeti düşürmektedir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

VIJVIJ 2.0

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5 Dans, gülücükler, espri, takım ruhu,
KELİME:
renkli eller

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Into Orbit sezonunda yaptığımız
kutu robotun tasarımlarını bu sezon
için de yapmaya çalıştık. Temaya
uygun olması için eklenti takılacak
bölüme 2 eksenli bir mekanizma
yaptık. Fakat eksenlerin tutarlı
çalışmaması ve renk sensörü yerine
gyro sensör kullanmaya karar
vermemiz sebebiyle VIJVIJ adını
verdiğimiz robotumuzu bozarak yeni
bir robot yapmaya karar verdik. Bu
sayede kutu robot yapmamıza da
gerek olmayacaktı ve yaptığımız
robot daha küçük boyutlarda olacağı
için saha içinde daha rahat hareket
edecekti. Bu robotun adı da VIJVIJ
2.0 oldu.
Gyro sensör üzerine yaptığımız
araştırmalar
ve
incelediğimiz
örnekler bizi işlevsel bir myblock
yapmaya yönlendirdi. Kronik Gyro
sapması bizi bazen mahcup etse de
yaptığımız myblock çok işlevsel oldu.
Robotu hareket ettirmek için yön,
hız ve mesafe yazmamız yeterli
oluyor. Dönüş ve düz gidiş
hassasiyetini sağlamak için PID
sistemine benzer oluşturduğumuz
myblock, tutarlılığı sağlıyor ve
robotumuz her çıkışta aynı noktaya
gidip tekrar dönüyor. Bu sayede
neredeyse her üç denememizden
ikisinde
hedeflediğimiz
puana
ulaşıyor.

Takımımızda saygı, sevgi, eğlence,
oyunlar, yardımlaşma, empati kurma,
demokrasi gibi öz değerlerimiz var.
Sürecin ilk başlarında tanışma,
kaynaşma
etkinlikleri
yaparak
birbirimize bağlandık. Hafta sonu
tanışma kampında; çalıştık, oyunlar
oynadık, eğlendik ve öğrendik. Elkalem-el, koca ayak, şehir denge,
tabu, yakan top, isim şehir, 1 kelime
1 işlem gibi sayısını hatırlamadığımız
birçok takım oyunu oynadık. Tabi
toplantılarımızın sonlarında yediğimiz
takım yemeklerinden bahsetmemek
olmaz. Yiyeceklerimizi bile paylaştık
ve karnımızı birlikte doyurduk.
Okulumuzdaki diğer arkadaşlarımızı
da sürece kattık. Danslarımız
takımımızın en eğlendiği zamanlardır.
“Aramzamzam, Macorone, Tunak
Tunak Tun” müziklerinde dans
etmeyi çok severiz. Plastik Kapak
toplama projesi başlattık. Bu projede
Aydın Engelliler Derneği ile çalıştık ve
engelli bireylere tekerlekli sandalye
alımına destek olduk.
Takım Şiirimiz:
Birbirimizin farklılıklarından güç alır,
renkli ellerimizle birbirimize destek
oluruz.
Puzzle parçaları gibi birlikteyken bir
bütün ve anlamlıyız.
Biz duyarlı profesyoneller olarak
takım olmayı çok sevdik.
Çünkü biz Robİstek Takımıyız!

TAKIM
ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
148

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ROBUST
OKUL – KURUM ADI:
Yenimahalle Bilim ve
Sanat Merkezi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Kütüphane
Akıllı
Dayanışma
BİLSEM
Buluşma

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Kütüphanelerin; şehirlerde yaşayan
insanların ailece kaliteli vakit
geçirmelerine uygun tasarlanmamış
olması ve engelli bireylere özel
ortamlar içermemesini problem
olarak belirledik.
Tüm şehir halkının aileleriyle kaliteli
vakit
geçirmelerini
sağlayacak,
bahçesinde engelli çocukların yardım
almadan oyun oynayabileceği bir
park ile birlikte birçok faaliyeti içinde
barındıran
smart
kütüphane
tasarlamayı
amaçladık.
Araştırmamıza başlamadan önce
beyin fırtınası yaparak sorular
oluşturduk ve bu sorulara göre
araştırmalarımıza başladık. Araştırma
konularımızın temelinde yapı ve
binalarda engelli bireylerin hareket
kolaylığını sağlamak için nasıl
tedbirler
almamız
gerektiğini
bulmayı hedefledik.
Sorularımızı hazırladıktan sonra bir
anket hazırlayarak BİLSEM’deki
öğrenci, veli ve öğretmenlere,
akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza
uygulayarak ihtiyaçları belirledik.
Alan gezisi, kaynak taraması yaparak
ve uzman görüşlerine başvurarak
çalışmalarımızı sürdürdük.

Bahçesinde engelli çocukların da
yardım
almadan
oyun
oynayabileceği,
birçok
faaliyeti
içinde barındıran çok yönlü bir şehir
kütüphanesi
tasarlamak
için
çalışmalarımızı
gerçekleştirdik.
Kütüphanelerin de AVM’ler gibi ilgi
çekici olmasını sağlayarak ve engelli
bireylere özel kullanım alanları
tasarlayarak erişilebilir smart bir
kütüphane modeli tasarlayarak
sorununuzu
çözmeye
çalıştık.
Kütüphanemizde bulunan farklı
faaliyet odaları, kafeterya, sinema ve
tiyatro salonları ile beraberindeki
engelsiz çocuk parkı daha önce
rastlanmamış orijinal bir tasarımdır.
Kütüphanemizin
smart
rafları,
engelli bireyler için alınmış tedbirleri,
braille okuma odası ve bahçesindeki
engelsiz çocuk parkında bulunan
otonom oyuncaklar ile goalball oyun
sahası
projemizi
benzersiz
kılmaktadır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

GÖREV AVCISI

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Birlik ve beraberlik, takım çalışması,
sorumluluk, eşitlik

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tasarlarken birçok farklı
video izledik. Birkaç farklı model
oluşturduk. En sağlam modeli oluşturana
kadar birkaç kez şekil değiştirdik. Kutu
modelini yapmayı düşündük ancak
yeterli parçamız olmadığı için vazgeçtik.
Hepimiz EV3 ile ilk defa tanışıyorduk. Bu
nedenle tasarımımızı eğitim robotu
üzerinden şekillendirmeye karar verdik.
Her görev için farklı eklenti tasarımları
üzerinde çalıştık. İlk tasarımlarımız daha
büyük ve karmaşıktı. Ancak bunlar
sağlam ve güvenilir sonuç vermedi. Biz
de
tasarımlarımızı
küçültüp
sağlamlaştırdık. Robotumuz oldukça
küçük ve pratik bir robot. Görevler için
farklı eklentilerimiz var. Bu eklentiler;
Kucaklama eklentisi; bu eklenti bütün
evleri aynı noktada toplamaya yardımcı
oluyor.
Labirent sepet eklentisi; bu eklenti inşa
ettiğimiz
evi
istenen
noktaya
götürmemizi ve vince asılı mavi bloğu
belirlenen noktaya medium motor
hareketiyle indirmemizi sağlıyor.
Kürek eklentisi; trafik sıkışıklığını
gidermek için kürek şeklinde olan bu
eklentiyle görev nesnesini kaldırıyoruz.
Salıncak eklentisi; çubuk şeklindeki bu
eklentiyle salıncağı iterek serbest
bırakıyoruz.
Gez göz arpacık eklentisi: gözlüğe benzer
bir şekilde olan bu aparat ile salıncağı
bazen tam çevirirken bazen de dengede
tutabiliyoruz.
Program çıktılarımızı açıklamalı olarak
hazırladık
ve
dosyaya
ekledik.
Robotumuzda bir adet gyro sensör
bulunuyor.
Eğitim
robotundan
geliştirdiğimiz robotumuz birçok görev
için uyumlu hale getirilmiştir. Gez göz
arpacık eklentimiz bizim için en farklı
tasarımdır.

Takımımız FIRST LEGO League JR.
alt yapısından gelmektedir. Daha
önce
FIRST
LEGO
League
etkinliğine katılan lise grubu
öğrencilerimiz ise bize en büyük
destekçilerimizdi. Programa katılan
Ömer Egemen Gürsoy abimiz bize
danışman olarak tekrar katıldı.
Yılbaşında takım danışmamız Zerrin
Ay TEGV yararına koşuya katıldı.
Bütün takım üyeleri bağışlarımızla
destekte
bulunduk.
İstanbul
maratonunda TEMA yararına koşan
Kenan Doğan abimize bağışta
bulunduk. Kayseri, Bayburt’taki
takımlarla iletişime geçtik ve ilk
defa yarışmaya girdikleri için
fikirler
verip
destekledik.
Ankara’daki birçok takım ile
iletişime geçtik ve eksik parçalarını
kendi malzemelerimizden verdik.
Birçok kütüphane ve kurum gezisi
yaptık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
156
TAKIM ADI:
EXPLORER19
OKUL – KURUM ADI:
Çorum Bahçeşehir
Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?
Yenilikçi
Eşsiz
Engelsiz
Bağımsızlık
Yaratıcı

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Çorum Belediyesi’ne sorun tespiti
için gezide bulunduk. Onlar ile
görüşmelerimiz sonucunda oyun
parklarında yürüme engelli bireyler
için yapılan büyük salıncakların,
onların tamamen bağımsız olarak
binmelerini
sağlamadıklarını
söylediler. Bizler de buradan yola
çıkarak yürüme engelli bir bireyle
görüştük. O da yaşı küçük olduğu
zamanlarda binmek istediğini ve
bağımsız bir şekilde sallanmak
istediğini söyledi ancak yapamadığını
paylaştı.

Ön kısmı rampa şeklinde açılan ve
güvenlik kilidi olan bir salıncak
tasarlamak istedik. Bu rampa
sayesinde birey yürüme sandalyesi
ile bağımsız bir şekilde binip
kapatabilecek. Sonrasında çok basit
bir yazılım ile buton yaptık. Butona
basarak belli sayıda sallanacak,
inmek
istediğinde
ise
tekrar
rampadan inebilecek.
Daha önce bu şekilde yapılmış bir
salıncak bulunmamaktadır.
EV3 ile parçaları çalıştırdık.
Salıncak yaptığımız forklift sayesinde
ileri geri sallanabiliyor. Sonra da
birlikte
salıncağımızı
boyadık.
Farkındalık yaratması için afiş
hazırladık.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ROBOBAHÇE

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Aile, yardımlaşma, birlik olma,
eğlenceli, çalışkan

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tema masasındaki
sorunları çözmesine yönelik olarak
tasarlamaya çalıştık.
Tasarımı hep birlikte robot tasarımı
yapan arkadaşlarımıza destek olarak
yaptık.
Tema
masasındaki
görevlerde
indirme kaldırma işlemi için forklit
yaptık. Bunun nasıl olduğunu
görmek için makine fabrikasına
gittik. İnternetten araştırma yaptık
ve mühendislere sorduk. Sağlam
olması için kutu robot olarak
tasarladık.
Tekerlek
kısımlarını
sapmaları önlemek için sabitledik.
Eğim, touch ve renk sensörlerini
kullandık.

Öncelikle biz bir takımdan daha
fazlasıydık. Her konuda birbirimize
yardım ettik. Birimizin morali
bozukken hepimiz bir araya gelip
sorun çözmeye çalıştık. Bazen
görüşmelere
arkadaşlarımız
katılamadı onları görüşme sonunda
bilgilendirdik.
Küçük sınıflara eğitim verdik.
Boş vakitlerimizde sessiz sinema
oynadık ve eğlendik.
Makine
fabrikalarına
gezi
düzenledik.
Trabzon takımı ile görüşme yaptık.
Birbirimize yardımcı olduk.
Evet biz rakibiz fakat arkadaşça
rekabete hep inandık.
Bizim projemiz sosyal sorumluluk
kapsamındaydı. Engelsiz salıncak.
Yürüme engelli bireylere projemizi
anlattık çok duygulandılar. Maliyet
ne olursa olsun onları mutlu
edecekse yüz kere yine yaparız.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
172

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
INSPIRATION
OKUL – KURUM ADI:
Özel Güzelbahçe
Bahçeşehir Koleji
Anadolu Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Hava kirliliği
Zeolit
Membran
Emisyon
Koku

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

“Bacalardan çıkan kötü kokuların
çevreye,
atmosfere
ve
canlı
popülasyonuna
verdiği
zararı”
problemimiz
olarak
belirledik.
Bildiğimiz üzere çevremizdeki bütün
yapılarda (ev, fabrika, iş yeri vb.)
hatta ocak, mangal, şömine gibi
kısımlarda da bacaların kullanımı
gözlemlenmektedir.
Kullanım
amacımız her ne kadar kullanılan
alandaki oluşacak kokuları dışarıya
atmak olsa da dışarıya çıkan kötü
gazın sahip olduğu rahatsız edici
koku çevremize, atmosfere ve canlı
popülasyonuna zarar vermektedir.
Primer
kirleticiler
olarak
adlandırdığımız, kaynaktan doğrudan
çıkarak hava kirletici özelliklere sahip
olan CO, SO2 ve NOx gibi bileşenlerin
oluşmasında büyük role sahip olan
bacalar toplumun her kesiminin bu
zehirli bileşenlerin karıştığı havayı
solumalarının nedenlerinden bir
tanesidir.
Yapılan
değerlendirilmelerde
astım
vb.
hastalıklara sahip olmayan her yaş
kesiminden kişilerin bu zehirli
gazlardan
etkilenme
oranları
birbirine yakın çıkmıştır ve tüm
bireylerde
özellikle
akciğer
dokularının
tahrip
edildiği
gözlemlenmiştir.

Kötü kokuların yaşamımıza olan
olumsuz etkilerinin azaltılması için
atmosfere verilirken belirli yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde
adsorbsiyon, koku çıkış noktasına
yerleştirilen bir adsorban, moleküller
arası
çekim
kuvvetlerinden
yararlanarak koku yapıcı maddelerin
tutulmasında kullanılır. Projemizde
Adsorban madde olarak zeoliti ve
membranı kullandık. Koku çıkış
noktasındaki
bacaya
eklediğimiz
zeolitli membran, zehirli gazları, zeoliti
tek başına kullandığımız prototipe
göre daha çok emmiştir. Yanan
ürünlerin
sıcaklık,
emisyon
değerlerinin ölçümünü debimetre
yardımıyla gerçekleştirdik. Zeolitli
membran karışımı yardımıyla kötü
kokuyu absorbe edip ve temiz gazın
çıkışını sağladık. Bu sayede koku
oluşuma neden olan bileşiklerin zeolitli
membran
absorbsiyonu
ile
giderilmesini sağladık. Ulusal dönemde
projemize yerleştirdiğimiz membranın
hava filtrelenmesinde daha önce
kullanılmadığı
bilgisine
ulaştık.
Araştırmalarımız sonucunda yurt
dışındaki hava filtrelerini incelediğimiz
de kötü kokuların kaynağına zeolit ve
membran
maddeleri
birlikte
eklendiğinde emülsiyonun 4 kat arttığı
bilgisine ulaştık.
Ülkece sahip
olduğumuz zeolit zenginliğinin hava
adsorbuna etkisini, soluduğumuz
havanın kalitesini aynı zamanda koku
emisyonunu arttirmak için projemize
membranı da entegre ettik.
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ROBOTUNUZUN ADI:

BABY YODA

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlence, birliktelik, yemek, enerji,
arkadaşlık

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun en önemli özelliği çok
sağlam olmasıdır. Görevler sırasında
aparatların tam oturabilmesi, kolay
bir şekilde çıkarıp takılması için
robotun yan yüzeylerini çıkıntısız
yaptık. Kolay şarj edebilmemiz için
şarj kısmına ulaşmayı kolay hale
getirdik. Ayrıca turnuva sırasında
robot görevlerini çalıştırırken tuğlayı
kullanacağımızdan, tuğlaya ulaşmak
ve düğmelerine rahatça basabilmek
için tuğlayı olabildiğince görünür ve
ulaşılabilir tasarladık. Ayrıca robot
tasarımının kutu şeklinde olması
robotun daha stabil olmasını,
aparatları
hızlı
ve
etkin
kullanabilmeyi, motorlardaki güç
aktarımlarını
daha
iyi
yönetebildiğimizi saptadık.
Robotumuzun istikrarı için gyro
sensör kullandık. Gyro sensör
sayesinde düz gitme kodları yazdık.
Düz gidişteki sapma miktarlarını ve
hataları
belli
katsayılarla
hesaplayarak bunları değişkenlere
aktarıp kontroller yaptık. Hata
oranını ters yönde ilave edip gyro
açısını sıfırladık. Yine aynı yöntemleri
dönüşlerimizde kullandık. Gyro
sensörün dönmesini istediğimiz açıyı
elde etmek için ölçümler yaptık
istediğimiz
açılardaki
sapma
değerlerini bulup tam açıya gelesiye
kadar bu değerleri ekledik veya
çıkardık.

Özel gereksinimli kişilerin günlük
hayatta
yaşadığı
sorunları
belirlemek adına İzmir Büyükşehir
Belediyesi
Engelli
Farkındalık
Merkezi’ne gezi düzenledik. Bu
merkezde
otizmli
bireylerin
kalabalık ortamlardaki fazla ses ve
ışıktan olumsuz etkilendiklerini,
konuşma engelli bireylerin işaret
diliyle iletişim kurduklarını, disleksi
olan
bireylerin
yazma
ve
okumadaki
zorluklarını
deneyimledik ve empati kurduk.
Bahçeşehir
Koleji
Çiçekliköy
Kampüsü
FRC
takımının
düzenlemiş olduğu FLL ACADEMY
konferansına katıldık. Bu etkinlikte
diğer takımlarla tanışıp, sohbet
etme fırsatı yakaladık. Dokuz Eylül
Üniversitesi
Çocuk
Hastanesi
Onkoloji - Hemotoloji bölümünde
tedavi gören çocuklarla birlikte
hayal
güçlerini
kullanarak
legolardan evler, arabalar, parklar
oluşturduk. Türk Kızılay Urla
Şubesi’nde
gönüllü
arkadaşlarımızla
atık
malzemelerden kıyafet tasarlama
etkinliği
düzenledik.
Süreçte
toplamış
olduğumuz
atık
malzemelerimizle (kapak, ayran
kutuları)
Türk
Kızılayı
Urla
Şubesi’ndeki
arkadaşlarımızla
birlikte kıyafet tasarladık. Hayata
Bağlan projesine destek vermek
için arkadaşlarımızla iş birliği içinde
çalışmak bu süreçte bizim en çok
keyif aldığımız anlar arasındaydı.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
175

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Hırçın Dalga
OKUL – KURUM ADI:
Beşikdüzü Merkez
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

Doğa
Huzur
Eğlence
Park
Mutluluk

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Plansız imarlaşmış ve kalabalık kent Kentlerin mevcut dokusunu ya da
merkezlerinde aktif yeşil alan yapısını bozmadan sadece bir bina
eksikliği.
inşa edilebilecek kadar alanlara katlı
Kalabalık şehirlerde yaşayan tüm otoparklara benzer şekilde katlı yeşil
halklar.
alan inşa etmeyi hedefledik.
Mevcut
çözüm
önerileri
gökdelenlerde ve rezidanslarda
bahçe
balkonlar,
yeşil
çatı
uygulamalarıdır. Bu fikirler yüksek
gelir grubu insanlara yöneliktir.
Ayrıca
bu
çalışmalar
imar
kanunlarına göre aktif yeşil alan
kapsamına girmemektedir.
Katlı yeşil alan projemiz kent
sakinlerinin tümüne hitap etmesi,
insanları binalardan uzaklaştırması,
uzun mesafeler kat etmeye gerek
kalmadan kentin ortasında doğa
aktiviteleri
yapmasına
olanak
vermesi bakımından özgün ve
ihtiyaçlara
cevap
verecek
niteliktedir. Ayrıca kurulum alanı
olarak da çok geniş bir mekâna
ihtiyaç duymadığından ekonomiktir.
Projemiz
bulunduğu
şehrin
ihtiyaçlarına göre ve çevresindeki
bina yapılarının durumuna göre
planlanabilir
ve
her
şehirde
uygulanabilecek
şekilde
uyarlanabilir.
Daha
önce
uygulanmamış evrensel bir çözüm
önerisidir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

KOCA SİNAN

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Paylaşmak, eğlenmek, saygı

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Görevleri yaparken ve robotu
tasarlarken en az parça ve süre ile en
çok görevi yapmaya çalıştık. Bunun
için robotumuzun önüne yukarıaşağı ve sağa-sola oynayan bir
mekanizma tasarladık. Yazılımlarda
sadelik ve en az yanılma için
“myBlock” kullandık. Dönüşler ve
düz gidiş için gyro sensörü ile
programlar yazdık. Renk sensörü ile
düz gidiş programı yazdık.

Farkında olmadan takım içinde ve
dışında empati kurmayı, insanlara
karşı daha kibar olmayı öğrendik.
Programdan önce de kullandığımız
değerlerin
adlarını
süreçte
öğrendik. Çevremizdeki diğer
okullara
kıyafet
yardımında
bulunduk. Kızılay’ın kan bağışı
kampanyasına yardımcı olmak için
broşürler dağıtarak insanları kan
bağışına
teşvik
ettik.
Bu
yaptıklarımızla
yardımlaşmanın,
paylaşmanın, saygı göstermenin
önemini öğrendik ve günlük
hayatımızda uyguladık.
Takım olarak toplandığımızda,
çalışma zamanlarımızla eğlence
zamanlarımızı
tamamen
ayrı
tutmak yerine çalışırken eğlendik,
çalışarak, öğrenerek ve öğreterek
eğlendik. Örneğin çok eğlenerek
yaptığımız proje maketi düşüp
kırıldığında moralimizi bozmadan
bu sefer daha çok eğlenerek
yeniden inşa ettik.
İstanbul Erkek Lisesi ve Gaziantep
Bahçeşehir Koleji takımları ile
paylaşımlarda bulunduk.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
180

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Jr. Tornado
OKUL – KURUM ADI:
Kayseri Bahçeşehir
Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Akıllı ulaşım
Güvenli ulaşım
Trafik
Otobüs
Durak

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Şehrimizde
birçok
otobüs
durağından birden fazla güzergaha
giden otobüsler geçmektedir. Bu
durumlarda
otobüs
şoförleri
duraklarda kendi güzergahına giden
yolcu
olup
olmadığını
bilememektedir. Özellikle trafiğin
sıkışık olduğu durumlarda otobüsler
duraklarda kendi güzergahlarına
gidecek yolcu olduğu veya olmadığı
zamanlarda
bu
durumu
öğrenebilecektir.
Bununla
beraber
duraklarda
bekleyen
yolcular
otobüs
şoförlerinin
kendilerini
fark
etmelerini sağlamak için zaman yola
atlayarak veya otobüsün peşinden
koşmaya
çalışarak
kendilerini
tehlikeye atmaktadırlar.
Hem bu sorunlardan dolayı hem de
şehir trafiğini rahatlatmak için bu
projeyi geliştirdik.
Projemiz toplu taşıma araçlarını
kullanan herkese hitap etmektedir.

Otobüsler ve otobüs durakları için
geliştirdiğimiz sistem şu şekilde
çalışıyor; otobüs durağına gelen
yolcu gitmek istediği güzergahın
butonuna basıyor. Daha sonra
güzergahın ışıkları yanıyor. Örneğin,
Meydan’dan Talas Bahçelievler’e
gitmek
isteyen
yolcu
Talas
Bahçelievler butonuna basıyor ve o
güzergahın ışıkları yanıyor. Böylece
otobüs şoförü durağa yaklaştığında
eğer yolcu varsa yavaşlayacak ve
durak için ayrılmış şeride geçecektir.
Duraktaki yolcuyu aldıktan sonra
durak kodunu otobüste bulunan tuş
takımından kodlayarak duraktan
ayrılırken
ışıkların
sönmesini
sağlayacaktır. Eğer durakta yolcu
yoksa
otobüs
şoförü
kendi
şeridinden hiç ayrılmayacak ve kendi
yolunda
gidecektir.
Böylece
otobüslerin durakta yolcu yoksa
duraklar
için
ayrılan
şeride
girmelerine gerek kalmadan trafiğin
akışı sağlanacaktır.
Genellikle
otobüs
duraklarında
otobüslerin ilk duraktan kalkış saati
yazmaktadır. Bu durumda yolcular
otobüslerin
kendi
bekledikleri
durağa gelmesini tahmini olarak
hesaplamaktadır. Diğer bir durum ise
otobüs duraklarında bulunan dijital
ekranlarda otobüslerin kaç dakika
sonra o durağa geleceği tahmini
olarak
yazmaktadır.
Ancak
araştırmalarımız sonucunda otobüs
duraklarında geliştirdiğimiz şekilde
bir sistem olduğuna rastlamadık.

33

ROBOTUNUZUN ADI:

ADONIS

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Coşku, emek, kararlılık, bağlılık, biz

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzda tekerlek hareketleri
için 2 büyük motor, kol hareketleri
için 2 orta motor kullandık.
Robotumuzun
daha
düzgün
gidebilmesi
için
gyro
sensör
kullandık. Kullandığımız 2 renk
sensörü ile robotun çizgilere
hizalamasını yaptık.
Robotumuzun sabit hareket etmesi
için ağırlık merkezini ortaya almaya
özen
gösterdik.
Mekanik
parçalarımız robota kolay takılır
sökülür olarak yaptık. Bu şekilde
zamandan
kazanmaya
çalıştık.
Parçaların hareketini sağlaması için
motorlardan
hareketi
çarklar
yardımıyla aktardık.
Tek çıkışta çoklu görev yapabilir
şekilde parça tasarımlarını ve
programlamasını yaptık. Çünkü
amacımız 2,5 dakikayı en etkili
şekilde kullanmaktı.
Ayrıca sık
kullandığımız komutları My Block
haline getirerek sürekli aynı kodları
yazmak durumunda kalmadık. En
sevdiğimiz görev ise trafik görevi.
Çünkü biz de projemizde trafikle
alakalı bir soruna çözüm bulduk.

Nerede birlik orada dirlik! Bu söz
bize her zaman ilham verdi. Hep
birlikte el ele vererek birbirimize
her zaman destek olduk. Süreçte
çok şey kazandığımıza inanıyoruz.
FIRST değerlerini yaymak için
ilimizdeki okullara edindiğimiz
tecrübelerden, eğlenceli anlardan
bahsettik.
Bizim için takım olmak sadece
çalışmak değildi. Bizler aynı
zamanda
oyunlar
oynayarak,
sinemaya giderek, birbirimize
zaman
ayırarak
birbirimizi
tanımaya çalışan bir takım olduk.
Başardığımızı
da
inanıyoruz.
Mesela
Sinem
arkadaşımız
Ankara’ya taşınmasına rağmen her
zaman bizim yanımızda yer aldı.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
208

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Rota Ev-K
OKUL – KURUM ADI:
Özel Rota Bornova
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Taşkın
Dalgakıran
Habitat
Sürdürülebilirlik
Akıllı bank

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Gözlemlerimiz ve uzman kişilerle
görüşmelerimiz sonucunda tespit
ettiğimiz sorun; İzmir kıyı şeridinde
lodos ve yağmur yüzünden taşkın
oluşması ve bu yüzden can, mal ve
ekonomik kayıpların yaşanması.

Araştırmalarımız sonucunda çözüm
önerimiz;
mavi-yeşil alt yapıyı
desteklemek için Sürdürebilir Kalkınma
Amaçlarından 11., 13. ve 14.
maddelerine yönelik doğal dalgakıran
tasarımı yapmak oldu. Tasarımımızı
uzman kişilerle görüşerek güçlendirdik.
Böylece doğal dalgakıranımızı istiridye
kabukları, midye-midye ile tutunabilen
diğer canlılardan (alg, deniz marulu)
oluşan blok şeklinde, kıyıdan 10 metre
uzaklıkta
bir
dalgakıran
seti
oluşturduk. Bu sayede dalganın hızını
yavaşlatarak, aynı zamanda burada
yaşayan canlılara (mürekkep balığı,
çupra) beslenebilecekleri, yumurta
bırakabilecekleri
yaşam
alanı
oluşturmayı hedefledik.
Küresel ısınmadan dolayı eriyen
buzulların su seviyesinde artış
meydana getirmesi taşkın oluşumunu
sadece
dalgakıranla
önleyemeyeceğimiz yönündeydi. Bu
yüzden “Çok İşlevli Yüzebilen Kıyı
Modülü” tasarladık. Modülümüzün alt
kısmına eklediğimiz ardunio sistemi
sayesinde su seviyesi karada 20 cm’ye
ulaştığında alarm vererek (su sensörü,
bazzer) insanları uyaracak, 35 cm’ye
geldiğindeyse modülümüz açılarak
taşkın anında bu zeminden ayrılıp su
üzerinde
kalacaktır.
Hedefimiz
navigasyon sistemiyle platformun
ardunio zeminine taşkın sonrasında
geri
yerleşmesini
sağlamaktır.
Modülümüz, yeni nesil şezlong bank
modeline göre ergonomik yapıda
tasarımı planlanmıştır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

BB8

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Enerjik, eğlenceli, yaratıcı, sempatik,
özgüvenli

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Tasarlamış olduğumuz robotumuz
adını Star Wars filminden almıştır.
Robotumuzun çıkışında kullandığımız
mastar
sayesinde,
robotumuz
kendisini
dengeleyip;
referans
noktasını
belirleyerek
görevleri
düzgün yapmasını sağlamaktadır.
Robotumuzda 3 adet large motor
bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi
hareketi sağlamakta; 1 tanesi ön
taraftaki çift asansörü hareket
ettirmektedir. Robotumuzda 3 adet
colour sensör bulunmaktadır. Colour
sensör kullanmamızın nedeni ise
robotumuz mat üzerindeki çizgileri
takip
etmesini
sağlamaktır.
Robotumuzun
mat
üzerindeki
hareketini sağlayabilmek için önce
robotumuza yüzeyi tanıttık. İlk
çıkışımızda
trafik
ve
salıncak
görevimizi
yapmak
üzere
eklentilerimizi
tasarladık.
Eklentilerimiz; baston, rampa, aparat
tutacağı, kaldıraç. İkinci çıkışımızda;
bej çember, asansör ve çelik yapı
görevleri yapımında eklentilerimiz;
aparat tutacağı, dengeleme kolu,
kaldıraç, tamirci. Üçüncü çıkışımızda
robotumuzun vinç ve siyah çember
görevleri yapımında eklentilerimiz;
Kafes. Dördüncü çıkışımızda kırmızı
çember
görevi
yapımında
eklentilerimiz;
LEGO
döner
tutacağıdır.
Beşinci
çıkışımızda
robotumuzun
yenilikçi
mimari
görevimiz için robotumuzun adını
verdiğimiz ve araştırma projemizde
de yer alan su baskınları esnasındaki
kaçış platformumuzdaki akıllı ve
güvenilir asistanımızı tasarladık.

Çoğumuz
farklı
sınıflarda
olduğumuz için birbirimizi ilk başta
tanımıyorduk. Birlikte oyunlar ve
geziler düzenleyerek birbirimizi
hem daha iyi tanıdık hem de güzel
bir takım ruhu oluşturduk. Takım
olarak bir şeyler düzenleyerek
yaşıtlarımıza
yardım
etmek
istiyorduk. Bu yüzden 2-8 Kasım
Lösev Haftasında Lösemili Çocuklar
için bir stant açtık. Var gücümüzle
stanttaki her şeyi okulumuzda;
idarecilerimize
kadar
herkese
satmaya çalıştık. 1 hafta boyunca
hepimiz okula gelir gelmez standa
koşuyorduk. Bizim için çok güzel ve
anlamlı bir etkinlikti.
Proje
araştırırken ya da bir fikir sunarken
birbirimizi
içtenlikle
dinleyip,
birbirimizin düşüncelerine saygı
duyuyorduk. Bu yüzden herkes
rahatça fikirlerini belirtebiliyordu.
Diğer takımları da merak ediyorduk
hatta Robistek-137 takımı ile online
görüştük.
Araştırmalarımızı
yaparken çok şey öğrendik.
Literatür taraması yapmak, sunum
hazırlamak, topluluk içerisinde
fikirlerimizi
söyleyebilmek.
Kendimize
olan
cesaretimiz
artıyordu.
Uzman
kişilerle
konuşurken
proje
ile
ilgili
fikirlerimizi
rahatlıkla
söyleyebiliyorduk. Bazı sabahlar
enerjimiz düşük oluyordu, bu
yüzden ya takımca sevdiğimiz
şarkıyı söylüyor ya da civciv
sporumuzu yapıyorduk.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
235

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Rodosto Team
OKUL – KURUM ADI:
Çorlu Aka Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

QR kod
Engelsiz
Gözlük
Görme engelliler
Engelsiz şehir

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Gerek sokakta yürürken gerek de
yakınlarımızda
bulunan
görme
engellilerin tek başına dışarı
çıkamadıklarını fark ettik. Bunun
sonucunda görme engellilerin bu
sorununa bir çözüm bulmaya karar
verdik ve bu projeyi düşündük.
Projemizin hedef kitlesi görme
engellilerdir.

QR kodlar hayatımıza yeni girdi
denebilir. Ses, yazılı mesaj veya
görüntü gibi şeyleri QR koda
çevirmek ve okutmak çok kolay. Biz
de bu özellikleri görme engelliler için
kullanmaya karar verdik. Ve bundan
yola çıkarak bu özellikleri sokakta,
dükkanlar veya otobüs durakları gibi
yerlere QR kodlar asarak ve görme
engellilere bunları okuyabilecek
nitelikte
gözlükler
yapmayı
düşündük. Ayrıca bu gözlük telefon
ve WeWalk gibi cihazlarla senkronize
çalışabilecek.
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ROBOTUNUZUN ADI:
TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

ROBOSTO_59
Takım ruhu, eşitlik, çalışkanlık,
yardımseverlik, duyarlı profesyonellik

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun tekerlekleri ince, ön
tekerlekleri ise küçük ve sabit.
Robotumuzda color ve gyro sensör
kullandık. Böylelikle daha düz
gitmesini sağladık. Çark sistemimiz
var. Görevleri yaparken kullandığımız
parçalar az ve kullanışlı. Sağlamlığını
artırmak için bolca pin kullandık. 3
görevi 1 çıkışta; yakın olan görevleri
ise tek çıkışta yapıp risk almak
istemedik.

Her
konuda
takım
arkadaşlarımızdan yardım aldık.
Eğlenerek, öğrenerek takımın öz
değerlerini
geliştirdik.
Takım
birliğini beraberliğini ön planda
tuttuk. Takımımız ve koçumuzun
yardımıyla fikirlerimizi geliştirerek
ve yardımlaşarak gerçek bir takım
olduk. Herkese değer verdik ve eşit
davrandık. Takım çalışmasının
bireysel çalışmadan daha yararlı
olduğunu gördük.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
252

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
QUASAR
OKUL – KURUM ADI:
Özel Kültür Fen Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Faraday kafesi
Elektromanyetik dalga
Sağlık
Koruyucu oda

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Tespit
ettiğimiz
sorun
elektromanyetik dalgaların insan
sağlığı üzerindeki olumsuz etkileridir.
Elektromanyetik dalgaların bilinen
birçok zararı vardır: bağışıklık
sistemine, sinir sistemine, nörolojik
ve endokrin sisteme, büyümeye ve
gelişmeye genetik etkileridir.
Bu sorunlar en çok 0-3 yaş grubu
çocuklara
ve
yaşlılara
etki
etmektedir.
Çünkü
0-3
yaş
grubundaki
çocuklar
gelişim
sürecindedir
(Çocukların
beyin
gelişiminin %85’i 2 yaşına kadar,
%90’ı ise 3 yaşına kadar tamamlanır).
Yaşlılar ise
bağışıklık sistemi
açısından genç insanlara nazaran
daha zayıftır.
Faraday
Kafesi
prensibi
ile
hazırlanmış odalar sadece çocuklar
ve yaşlılar için değil aynı zamanda
beyin tümörü, parkinson, alzheimer,
MS gibi ileride ortaya çıkacak
hastalıklardan korunmak içindir.
Biz bu soruna farklı bir açıdan baktık
ve gördük ki, elektronik ve manyetik
alanlarının birleştiği ve bunun
sonucunda elektromanyetik alandan
düşük frekanslı dalgalar yayan
aletlerin insan beyninin gelişiminin
önünde büyük bir engeldir.

Faraday Kafesi, elektriksel iletken
metal ile kaplanmış veya iletkenler
ile ağ biçiminde örülmüş kafestir.
İçini dışarıdaki elektrik alandan
koruyan bir muhafazadır. 1836
yılında İngiliz fizikçi Michael Faraday
tarafından Faraday Kafesi olarak
adlandırılmıştır.
Faraday Kafesi özelliklerini sağlayan
çocuk odalarının çocuk gelişimine
olumlu
şekilde
desteklediği
bilinmektedir. Biz de bu bilgiye
dayanarak insanların sağlığına yararlı
bir proje geliştirdik ve bu projenin
yayılarak birçok insana fikir olması
için projemize sizinle paylaşmak
istedik.
Sağlıklı bir gelecek için sağlıklı bir
bireyin yetişme süreci bebeklikten
hatta anne karnından başlar. Bu
yüzden bu fikrimizi insanlara
yaymak, onlara bir yarar sağlamak
istedik.
Araştırmalarımız sonucunda söz
ettiğimiz
hastalıkların
görülme
oranını azaltacak projemizi test ettik
ve olumlu yönde bir sonuç aldık.
Geçen sene insanlara tanıtma imkanı
bulduğumuz projemiz hakkında çok
güzel geri dönüşler aldık. Bu geri
dönüşlerden biri de projenin hedef
kitleye tanıtılması yönünde idi. Buna
istinaden,
projemiz
ilgili
bilgilendirme
animasyonu
hazırlayarak Google form ile hedef
kitlemiz ile paylaştık.
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ROBOTUNUZUN ADI:

SEFER

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Enerjik, renkli, meraklı, gözlemci ve
yaratıcı.

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Beyni dikey koymak kullanımını
kolaylaştırdı. Yaptığımız ipli forklift
sayesinde birçok görevi tek çıkışta
kolaylıkla yapmayı amaçladık. Aynı
zamanda, görevleri en basit ve en
fonksiyonel yolla tamamlamayı da
amaçladık. Tek çıkışta birden fazla
görevi yaparak süreden tasarruf
ederek; parça taşıma görevi için takçıkar parçalarımız kolaylık sağladı. Bu
sayede çok daha fazla puanı daha
kısa zamanda elde etme şansını
yakaladık.
Küçük denetleme alanında ek puan
alabilmek için her bir parçamızı,
işlevlerinden
ödün
vermeden
küçülttük. Görevden göreve geçiş
aşamasında sıkıntı çıkmaması için
robotu duvara sıfırlayan ek bir parça
yaptık.

Ulusal turnuvadan önce ilk olarak,
kermes düzenledik. Bu kermes
aracılığı
ile
aramızda
uzak
mesafeler bulunan akranlarımıza
WRO için robot seti ve başka bir
okulun
yol
ve
konaklama
masraflarını karşılamaları için
yardımcı olduk. Daha sonra aynı
kampüste bulunan okul öncesi
çocukları kendi okulumuza davet
edip proje ve robotumuzu
tanıtarak küçük hediyeler verdik.
Daha sonrasında ortaya çıkan
pandemi nedeniyle üzülsek de yeni
normal düzeni ile çalışmalarımız
online platformlara taşıdık. Bu
çalışmalar arasında görme kaybı
yaşayan çocuklara kitap okuma
etkinliği düzenlendik ve bu etkinliği
bir animasyon ile destekledik.
“Minik
Bilim
Kahramanları
Buluşuyor” programı kapsamında
sanal bilim şenliklerine katılan
arkadaşlarımız için iki tane
animasyon hazırladık.
Rozetlerimiz ahşaptan yaptığımız
için Quasar adına TEMA’ya fidan
bağışında bulunduk.
Gurur duyduğumuz en güzel
kazanımımız; bu turnuvanın vesile
olduğu akran yardımlaşmasıdır.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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TAKIM NUMARASI:

PATENT BAŞVURU NUMARASI:

253

-

TAKIM ADI:

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

City Genesis
OKUL – KURUM ADI:
Bahçeşehir Koleji
Tema Park Kampüsü
Fen ve Teknoloji Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
LİSE

Göz adaptasyonu
Fiber optik kablo
Doğal ışık
Tünel
Mercek

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Günümüzde aydınlatılması yapay ışık
kaynakları ile yapılan tünellerde, ani
ışık değişimlerinden dolayı ışık
hassasiyetine sahip olan veya doğal
ışıktan yapay ışığa ya da yapay ışıktan
doğal
ışığa
geçişte
yaşanan
adaptasyon
bozukları
yaşayan
sürücülerde bu tür durumlar kaza
yapma riskini arttırabilir. Sürücülerin
tıbbi hassasiyetleri haricinde, elektrik
arızası ile ortaya çıkan ve uzun süre
tünel
içerisinde
aydınlatmanın
yapılamadığı
zamanlarda
görüş
mesafesinde önemli ölçüde azalma
yaşanacağı için bu durumlarda da
kaza
riski
artmaktadır. Tünel
içerisinde bahsi geçen durumlardan
ötürü oluşacak kazalarda zincirleme
kaza riski de bulunmaktadır. Bu
riskler toplu halde göz önünde
bulundurulduğunda ise sürücüler ve
yolcular
için
hayati
tehlike
oluşturmaktadır. Bu tür kazalar,
trafikte yaşanan can kayıplı kazalar
arasında az bir orana sahip görünse
de vefat eden kişi sayısı olarak
bakıldığında azımsanmayacak kadar
fazladır. Bu sebeple projemizde hedef
kitle olarak tünelleri kullanan
sürücüleri ve bu araçlarda bulunan
yolcuları ele almış bulunmaktayız.

Tünel-alt
geçitlerde
belirtilen
sorunların önüne geçilmesi amacıyla,
tünelin
aydınlatmasını
sağlayan
yapay aydınlatma sistemleri yerine
doğal ışık kaynaklarından faydalanılan
bir sistem kullanılır. Sistem gün
ışığının
yeryüzünü
erişebildiği
zamanlarda; ışık tünelin dışında
bulunan safir merceklerle toplanır ve
fiber optik kablolar aracılığıyla tünel
içerisinde
bulunan
aydınlatma
armatürü olarak konumlandırılmış
merceklere doğal ışığı iletir. Bu
mercekler
fiber
optik
kablo
uzunluğuna bağlı olarak ortalama
%98 verim ile gün ışığını tünel
içerisine
dağıtır.
Gün
ışığına
erişilemediği zamanlarda ise güneş
panelleri
ile
daha
öncesinde
toplanmış olan güneş enerjisi elektrik
enerjisine dönüştürülerek yüksek
verimli akülerde depolanır ve tünelin
içinde bulunan yapay aydınlatma
armatürlerine iletilir. Doğal ışık
sistemi daha öncesinde bina, ofis
içerisinde gün ışığının erişemediği
bölgelerin
aydınlatılması
için
kullanılmıştır. Tünel aydınlatılması
için ise yapılan araştırmalarda örnek
bir projeye rastlanılamamıştır. Aynı
zamanda bu sistem içerisinde gün
ışığının
yeryüzüne
erişemediği
zamanlar için güneş panellerinden
elde
edilen
elektrik
enerjisi
kullanılmıştır. Bu veriler ile projemizin
sürdürülebilir ve yenilikçi bir sistem
olduğu söylenebilir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

HULUSİ V2

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Çılgın ruh, Azimli, Takım ruhu, Geveze
Girişimci

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzda iki adet large, iki adet
medium motor, gyro ve color sensör
bulunuyor. Large motorlar robot
hareketimizi
sağlarken
medium
motorlar robotumuzun ön tarafında
bulunan çift duvarın x-y eksenlerinde
hareketini
sağlamaktadır.
Color
sensörle belirli noktalarda frenleme
yaptık ayrıca gyro sensörle ise düz
gidiş, dönüş sapmalarının önüne
geçtik. Yapmış olduğumuz duvar
tasarımı üzerine takılan pasif kollar ile
görevleri planladık. Kolların az parça
ile yapılmış olması hafiflik ayrıca
kolay sökülmesi bize süre avantajı
sağladı. Böylece bir görev hariç tüm
görevlere çıkış yapabildik. Kodlama
tarafına değinirsek genellikle gyro
sensör yardımıyla dönüş ve düz
ilerleme
hassasiyetini
arttırdık.
Böylece robotun çıkış-varış noktası
arasındaki sapmayı en aza indirdik.
Kolların hafifliği yük ile çıkış yapılan
görevlerde robot sapmasının önüne
geçmemizi sağladı. Blok kodlama ile
yapmış olduğumuz programlarımızda
sadelik ve en kısa yoldan çözüme
ulaşma stratejisinde ilerlemeye özen
gösterdik.
Böylelikle
yapılması
gereken ince ayarlarda meydana
gelebilecek karışıklıkların önüne
geçmiş olduk. Amacımız görevler için
sade ve doğru çözümü üretmekti.

Programın değerleri bizlere aslında
nasıl bireyler olmamız gerektiğini
öğretti. Bu süreç boyunca takım
olarak sosyal sorumluluk projeleri
bizi çok etkiledi. Bundan dolayı
görme engellilerle empati kurmak
ve
yaşadıkları
problemleri
algılayabilmek için bir simülasyona
girdik. Bu bizim farkındalığımızı
arttırdı ve ardından Türkiye Görme
Engelliler
Derneği’ne
bağışta
bulunduk. Bu bize takımca ilk
zamanlardaki tanışma sürecini
hatırlattı. Aramızdaki samimi ilişkiyi
başka takımlarla paylaşarak beraber
kafede toplanıp veya görüntülü
sohbetlerle arkadaş olduk. Rakip
olmanın dışında farklı insanlarla
dostça ilişkide bulunmanın bizi ne
kadar mutlu ettiğini ve ihtiyaç
duyduğumuz bir etkileşim olduğunu
fark ettik, bölgesel turnuvanın
başında
kardeş
takımlarımızla
karşılıklı başarılar dileyip sonunda
da karşılıklı yine tebrikleştik.
Sürecin bize kattığı bir başka değer
de hepimizin farklı yetenek ve
düşünce
stilimizle
projeler
bulmamızı sağladı. Takım içerisinde
3 bölüme ayrılsak da hepimiz ortak
hareket ettik. Takım olarak
geçirdiğimiz bu zorlu süreçte
iletişimi kesmeyip takım olmanın
bir programdan çok, aslında
hayatta ne kadar önemli oluğunu
anlamış olduk.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
270

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
OCTOMENTIS
OKUL – KURUM ADI:
Özel Gaziantep
Bahçeşehir Koleji
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:

Binalardaki atık sulardan enerji
üretimi

Ortaokul

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Problem olarak binaların kendi
enerjilerini üretememesini belirledik.
Bu nedenle de hedef kitlemiz ise tüm
toplum oldu.
Binaların atık suları ve yağmur suları
ile kendi enerjilerini üretebilirler.
Kamusal alanlarda ve özellikle
yüksek binalarda güneşin az olduğu
yağmurların fazla olduğu günlerde
veya her durumda şehirlerde binalar
kendi enerjilerini atık su ve yağmur
suları ile üretebilirler.

Temel çözüm olarak binanın tüm atık
suları bir noktadan kanalizasyona
gitmeden önce potansiyel enerjiyi
kinetik enerjiye çevirerek dikey bir
konuma
getirilip
su
tribünü
içerisinden geçerek elektrik enerjisi
üretecektir.
Tabi bu işlem sırasında katı atıklar
filtre edilerek tribüne girmesi
engellenecek, farklı bir yoldan
kanalizasyona gönderilecektir.
İnternet, kütüphaneler, uzmanlar ve
diğer tüm kaynaklardan Türkçe ve
İngilizce araştırmalarımız neticesinde
böyle bir projeye ulaşamadık.
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ROBOTUNUZUN ADI

OCTOBOT

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Birlik, takım çalışması, yemek

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu bu sezona yönelik
görevlerde daha aktif bir şekilde
görev yapabilmesi için küçük
boyutlarda tasarladık.
Aynı zamanda ön tarafına sağa sola
ve aşağı yukarı bağımsız hareket
edebilen ve 2 orta motor ile çalışan
bir düzenek kurduk.
Görev
tasarımlarını
yaparken
sapmaları daha aza indirgemek için
daha küçük tasarımlar yaptık.

Takım olarak öncelikle kendi
içimizde birbirimizi tanıyıp zamanla
farklı özelliklerimize saygı duyarak
birlik içerisinde araştırma ve
geliştirmelerimize devam ettik.
“BİZ” olduk.
20’ye yakın takım ile bağlantı
kurduk.
Bilgi
alışverişlerinde
bulunduk.
Sosyal
kültürel
etkinliklerde bulunduk.
Sosyal sorumluluk çalışmaları
olarak
engelli
kardeşlerimize
robotik eğitimi verdik.
Her zaman sonuç değil süreç
diyoruz. Duyarlı profesyonelleriz.
Sağduyu ve iletişime çok önem
veriyoruz. Elbette anlaşamadığımız
noktalar oluyor ve bunu kendi
aramızda konuşarak çözüyoruz.
En sevdiğimiz etkinliğimiz ise
takımca yemek yemek.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
274

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Tempestas
OKUL – KURUM ADI:
Eskişehir Bahçeşehir
Fen ve Teknoloji
Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Ulaşım
Raylı sistem
Porsuk
Yeşil enerji
İnovatif

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Çözüm üretmek üzere belirlediğimiz
problem ulaşım ve toplu taşıma ile
ilgili.
Bulunduğumuz
şehrin,
Eskişehir’in, toplu taşıma alanındaki
tıkanıklık ve yoğunluğunu azaltmayı
hedefledik. Bu kapsamda hem şehrin
genel topografisi hem de sosyal
alanlar ile ilgili gerekli tespitler
yaparak ulaşım alanında yaşanan
sıkıntıları doğru bir şekilde tespit
ettik.
Detaylandıracak
olursak
Eskişehir Porsuk Çayı üzerinde
kurulmuş doğrusal bir şehirdir ve
şehrin ulaşım ağları hem en hem de
boyuna gelişirken düzensiz bir
şekilde genişlemiştir. Bu da bireysel
araç ve toplu taşıma ile ulaşımda
tıkanıklık ve belirli saatlerde
yoğunluğa sebep olmaktadır. Bu
doğrultuda hedef kitlemiz şehir
ulaşımına katılan her yaştan ve her
cinsiyetten toplu taşıma kullanacak
olan bireyler olacaktır.

Belirtmiş
olduğumuz
soruna
çözümümüz bir su üstü tramvayı.
Eskişehir Porsuk Çayı üzerinde
kurulmuştur. Biz de Porsuk üzerine
kurmayı hedeflediğimiz raylı bir
sistem aracılığı ile şehri boydan boya
geçen bu nehir üzerinden alternatif
bir toplu taşıma rotası oluşturmayı
hedefledik. Raylı sistemler ve su
ulaşımı farklı disiplinler olduğundan
ötürü optimal bir şekilde ikisini bir
araya getirmek üzere yoğun bir
akademik araştırma ve tasarım
süreci geçirdik.
Tasarladığımız proje çeşitli yönlerden
benzerlerinden ayrılıyor. Öncelikle
hem su üzerinde gidecek hem de
raylı bir sistem kullanmamız büyük
bir inovasyon barındırıyor. Bu
kapsamda hem su sistemleri hem de
raylı sistemlerden “Inclined Cable
Railway” kullanılmıştır. Buna ek
olarak şehrin içerisinde alternatif ve
özgün bir toplu taşıma seçeneği
sunuyor.
Proje
sırasında
belirlediğimiz rotalar ve ulaşım ağına
entegrasyon uygulamaları ile hem
turistik açıdan hem de günlük yaşam
için kolaylıklar sunan bir uygulama
üzerinde çalıştık. Özet olarak var
olan sistemleri geliştirmeye ve farklı
sistemleri tek bir platform altında
birleştirmeyi hedefledik.
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ROBOTUNUZUN ADI:

MAJOR TOM

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Yaratıcı, özgün, saygılı, kararlı, uyumlu

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotun mekanik aksamlarını zaman
sınırlaması göze alınarak pilotlara
kolaylık
oluşturacak
şekilde
tasarladık. Robot üzerinde bulunan
kılavuz raylar ve kasa kilit sistemi,
robot
maçı
esnasında
kasa
değiştirmeyi
son
derece
kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda,
motorları
farklı
görevlerde
kullanılabilecek
biçimde
konumlandırdık. Hem robotun hem
de kasaların ağırlık bakımından
dengeli olmasına özen göstererek
dizayn ettik.
Robotun yazılım ayağında ise,
dönüşler sırasında oluşan sapmaları
azaltmak amacıyla oluşturduğumuz
“My Block” fonksiyonlarını kullandık.
Basitçe bahsedilen fonksiyonun
amacı; hedef açıya yaklaşıldıkça
robotun dönüş hızını azaltmaktır.

Çalışma sürecimiz boyunca takım
içindeki paylaşımlarımız ve olumlu
ilişkimiz; motivasyonumuzu yüksek
tutmamıza,
eğlenirken
öğrenmemize
ve
güzel
arkadaşlıklar edinmemize olanak
sağladı.
Fikir paylaşımına açık
yapımız
takımımızı
ve
çalışmalarımızı
ileriye
taşımamızdaki kilit nokta oldu.
Takımımız içerisinde her bireyin
fikri dinlenip farklı bakış açılarıyla
değerlendirilerek; kullanılabilecek
güçlü yanları çalışmalarımıza yön
verdi. Bu sayede akılcı ve yaratıcı
çözümlerle
özgün
ürünler
çıkarabiliyoruz.
Çevreye karşı olan duyarlılığımız da
takımımızı etkileyen en büyük
unsurlardan.
Öğrendiklerimizi
çevremizle de paylaşıyor, onların
görüşlerini
alıyor
ve
değerlendiriyoruz. Zaman zaman
ziyaret
ettiğimiz
okullardaki
minikler, sorularımızı yönelttiğimiz
alanında uzman kişiler, sorunu
yaşayan ya da direkt gözlemleyen
halk,
diğer
takımlardaki
akranlarımız ve ailemiz süreç
içerisinde bizlere ilham veriyor, yol
gösteriyor ve destek oluyorlar.
Pandemi döneminde de fiziksel
olarak görüşemesek de online
platforma taşıdığımız bu süreçte
paylaşımlarımızı ve çalışmalarımızı
devam ettirdik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR

46

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
313

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Team Raptors
OKUL – KURUM ADI:
Bornova Bahçeşehir
Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:

Kara yolları ve çığ tehlikesi olan
yerler için buz çözücü püskürten
otomat

Ortaokul

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Karayollarında buzlanmayı giderme
amacıyla yapılan tuzlama çalışmaları
sonucu asfaltta fazla tuz sebebiyle
oluşan korozyon etkisi, asfaltın
kalitesini düşürmektedir. Bu tuzlama
çalışmaları buzlanma olacağı tahmin
edilen zamanlarda yapılmaktadır.
Fakat bu tahminler her zaman doğru
sonuçlar
vermemektedir.
Buzlanmadan
çok
önce
gerçekleştirilen tuzlama çalışmaları
korozyona sebep olarak asfalt
kalitesinin
düşmesine
yol
açmaktadır. Buzlanma ile birlikte
araç trafiğinin yoğunlaştığı yollarda
tuz küreme araçları trafiğin bir kat
daha artmasına sebep olmaktadır.
Çığ riskinin fazla olduğu yerlerde
yaşayan kesim, ayrıca yüksek rakımlı
karayollarını aktif olarak kullanan
sürücüler
hedef
kitle
olarak
belirlenmiştir.

Buzlanmanın
sıkça
görüldüğü
karayollarında
hem
trafiği
aksatmamak hem de doğru zamanlı
tuzlama çalışmaları yapabilmek için,
yol kenarlarına tuz püskürtme
sistemleri
kurulmasını
öngörmekteyiz. Merkezi bir sistemle
buzlanmanın başladığı alanlarda
bölgesel olarak sistemi çalıştırarak
doğru anda doğru müdahale
gerçekleştirilmiş olacaktır. Sistem yol
kenarlarına
yerleştirilecek
tuz
püskürtme cihazları ile hızlı bir
şekilde çalışacaktır. Tuz takviyesi ise
oluşturacağımız tuzlu su depo
tanklarına bağlı olan boru sistemi ile
bu
püskürtme
cihazlarına
ulaştırılacaktır.

47

ROBOTUNUZUN ADI:

CHUCKY

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Çalışkan, yardımsever, heyecanlı, hazır
cevap, raptors

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tasarlarken ilk olarak
sağlam olmasına, olabildiğince az
parça kullanımına dikkat ettik.
Stratejimizde yüksek puan getirisi
olan görevleri en kısa yoldan ve
olabildiğince az çıkış hamlesi yaparak
yerine getirecek şekilde bir yol
izledik. Tasarımda kullandığımız
pnömatik sistemler ile bir seferde
daha fazla görev yapma imkanına
eriştik.
Robotumuzda çizgi hizalama için çift
ışık sensöründen yararlandık. Ayrıca
çift gyro sensör kullanarak farklı bir
mekanik tasarım ve yazılıma
yöneldik. Bu gyrolardan biri sağa sola
dönüşlerde ve düz gitmede, diğeri
ise robota 90 derece yatık olarak
monte edildiği için yükseltilmiş
mekanlar
görevinde
rampaya
çıkarken ve çıktıktan sonra düz
zemine ulaştığını anlayacak şekilde
gerekli açıları algılamasını sağlayarak
bu görevin tam olarak yerine
getirilmesini sağladık.
Yazılımımızda bazı noktalarda stabil
bir hareket için PID kodlarından
yararlandık.
Bunun
dışında
olabildiğince basit, anlaşılır bir
şekilde kodlamamızı yapıp uzun
çıkışlı görevlerde dahi en az sapma
ile en iyi sonuca ulaşabilecek bir
yazılım üzerinde çalıştık.

Takımımız okulumuzda bulunan
diğer FIRST LEGO League turnuva
takımıyla
birlikte
kaynaşma
aktiviteleri, proje fikri geliştirme ve
robot
oyun
çalışmalarında
birlikteydi. Hem fikir alış-verişi
yapıldı hem de süreç birlikte
yürütüldü.
Okulumuzda
“Code
Week”
etkinliklerini düzenleyen ve tüm
okula uygulamalı robot etkinlikleri
yapan aktif bir takımdık. Bu
etkinlikler
dahilinde
İzmir’in
Bornova ilçesinde bulunan Ferit
Bahri Ergil Ortaokulu’ndan davet
ettiğimiz öğrenciler ile EV3
kodlama saatleri gerçekleştirildi.
Tüm proje ve robot oyun
çalışmalarında
ve
hazırlık
aşamalarında görev paylaşımı
yapılarak hızlı ve koordineli bir
şekilde
çalışmaların
yürütülmesinde görev aldık.
Okul genelinde yapılan bir anket
çalışması ile projemizde sorun
olarak belirlediğimiz durumun
toplum tarafından ne kadar değer
gördüğü ve toplumsal bir sorun
olup olmadığını araştırdık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
317

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
JR. ROBOFORMERS
OKUL – KURUM ADI:

TAKIM
SEVİYESİ:

FMV Özel Erenköy Işık
Ortaokul
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

Kasis
Izgara
Enerji dostu
Özgün
Uygulanabilir

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Özellikle aşırı yağışlı günlerde araba
alt geçitlerini su basmaktadır. Bunun
sebebi, kuvvetli yağışla yere düşen
su hareket ederken önüne çıkan her
türlü çöpü (plastik şişeler, poşetler,
yaprak yığınları vb.) toplamakta ve
taşımaktadır. Alt geçitlerin çevresine
göre daha alçakta olmasının verdiği
eğimle yağmur suları alt geçitlere
akmaktadır. Taşıdığı çöplerin alt
geçitte bulunan ızgaraları tıkaması
sonucu su tahliye olamamakta ve
yükselmektedir. Bir süre sonra da alt
geçit tamamen su ile dolmaktadır.
Yağış çok kuvvetli olduğunda,
özellikle yaz yağmurları sırasında, bu
süreç çok hızlı ilerlemekte ve
herhangi bir müdahale şansı
olmadan alt geçitleri aniden su
basmaktadır.
Sorun çok çeşitli kitleleri doğrudan
etkilemektedir.
Akan
trafiğin
durması sebebiyle insanların zaman
kaybetmesine yol açmaktadır. Alt
geçide
hızla
giren
araçların
duramaması sonucu trafik kazalarına
dolayısıyla insanların yaralanmasına
hatta ölümüne sebep olmaktadır. Su
altında
kalan
araçlar
zarar
görmektedir.
Görevli
ekiplerin
duruma
müdahale
etmesi
zorlaşmakta ve zaman almaktadır.
Sadece insanlar değil hayvanlar da
bu
durumdan
olumsuz
etkilenmektedirler.

Mevcut ızgaralar yol seviyesi ile aynı
hizada olduğundan su tahliyesi
sadece
bir
yüzeyden
gerçekleşmektedir.
Bizim
tasarladığımız
kasis
ızgaraların
yerden yüksekliği 8 cm olduğundan,
üst yüzeyinin yanı sıra yan yüzeyleri
de bulunmakta bu da aynı anda
birden fazla yüzeyden su tahliyesine
imkân tanımaktadır.
Kasis
ızgaralarımız
hareketli
olduğundan her araba geçişinde
aşağı-yukarı yönlü hareket etmekte
bu da çöplerin ızgara üzerinde
birikmesine engel olmaktadır. Ekstra
bir enerjiye ihtiyaç duymadan,
üzerinden geçen arabaların yere
uyguladığı kuvvet sayesinde sistem
kendini
çöp
birikintisinden
korumaktadır.
Izgaraların altında araba geçişiyle
oluşan harekete bağlı olarak çalışan
keskin bıçaklar yer almaktadır.
Bıçaklar V şeklinde bağlanmış olup
birer uçları sabitken diğer uçların
birbirine doğru yaklaşarak iç içe
geçmesi şeklinde çalışmaktadır. Bu
da ızgara altına geçen çöplerin
bıçaklar aracılığıyla daha küçük
parçalara bölünmesine dolayısıyla su
tahliye yolunun devamlı açık
kalmasını sağlamaktadır.
Izgaralar 300 cm uzunluğunda 60 cm
genişliğindedir.
Kasis
şeklinde
olması, mekanik olarak hareketli
olması ve bıçaklarıyla tamamen
özgün ve yenilikçidir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

BOB

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Meraklı, yenilikçi, işbirlikçi, eğlenceli,
hoşgörülü

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Tasarım süreci, takım olarak bir
araya gelerek her görev için hangi
eksende
nasıl
bir
kuvvet
uygulamamız gerektiğini tartışarak
başladı. Netleştirdiğimiz her fikri
robot görevleri strateji formuna
kaydettik. Görevleri gruplama (matı
alanlara bölme) ve görev sıralaması
(yakından uzağa) gibi kritik olan
masa stratejilerimizi belirledik. Daha
sonra
her
bir
görev
için
ekipmanlarımızı
ayrı
ayrı
tasarlamaya başladık. Lego Dijital
Designer
programından
da
faydalanarak
tasarladığımız
ekipmanları
uygun
şekilde
birleştirerek her bir çıkış için robot
ekipmanlarımızı tamamlamış olduk.
Robotumuz küçük eve sığmakta ve
“çelik yapı” görevi hariç tüm
görevlere gitmektedir. Box robot
formunda olduğundan dengeli ve
dayanaklı olup rahat ve çok hızlı bir
şekilde ekipman değiştirmeye imkân
vermektedir. Mekanik tasarımımızı
onlarca kez deneyerek robotumuzu
en istikrarlı hale getirmeye çalıştık.
Kodlamada Myblock komutları ve
açıklamalar yer aldığından kod
dilimiz anlaşılır ve kolayca yeniden
düzenlenebilir oldu.
Robotumuzu diğer robotlardan
ayıran yenilikçi ve en çarpıcı özelliği
rampaya çıkmadan hemen önce
pnömatik aracılığıyla üzerindeki ağır
ekipmanı atması ve ekipmansız
olarak rampaya çıkmasıdır.

“Bir takımın en iyi üyesi olacağına,
en iyi takımın bir üyesi ol”
felsefesini benimseyen takımımız
sezonun tüm aşamalarında takım
ruhunu öncelemiştir. Her aşamada
harekete geçmeden önce beyin
fırtınası yaparak takım için en
doğrusunu
bulmak
adına
fikirlerimizi çarpıştırdık. Ortak
karara varamadığımız anlarda
fikirleri fayda-maliyet tablomuza
işleyerek meselelere gerçekçi
bakmaya çalıştık.
Takım olarak okulda her öğle
arasında bir araya geldik. Oyunlar
oynadık, videolar çektik. Robot
tasarlarken veya drama metni
yazarken her birimizin ne kadar
farklı bakışı açıları olduğunu ve
bunun ne kadar değerli olduğunu
görme şansımız oldu. Fikirlerimizi
insanlarla paylaştığımızda aldığımız
her türlü geri dönüt bizi daha da
motive etti. Takım çalışmasının
keyfini ve sonuca ulaşmadaki
işlevselliğini
defalarca
deneyimledik.
Arkadaşça rekabeti, karşılıklı bilgi
paylaşımı
ile
kazan-kazan
yaklaşımının önemini iki farklı
takım
ile
yaptığımız
skype
görüşmeleri ile yaşadık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
348

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ORONTES
OKUL – KURUM ADI:
İskenderun
Bahçeşehir Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Yumuşak zemin
Deprem
Kayma
Drone
Görüntü işleme

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Yer kabuğunun yüzeyinin evrimi içinde
gerçekleşen depremler, yaşamın var
oluşundan bu yana insanları ve insan
faaliyetlerini etkileyen en önemli doğal
olaylardan biri olmuştur. Zaman
zaman büyük can ve mal kayıplarına
neden olmaları, insanlar tarafından
doğal afet olarak algılanmalarına yol
açmıştır.Oysa depremler; verimli
ovaların, bol su kaynaklarının, şifalı
suların, bazı maden yataklarının
oluşum ve gelişiminde doğrudan veya
dolaylı etkilerde bulunarak insanlara
büyük
imkanlar
sunar.
Ancak
insanoğlunun yanlış arazi kullanımı,
doğal bir olay olan depremlerin afetle
sonuçlanmasına neden olmaktadır.
Herhangi bir depremde en büyük
tahribat zayıf zeminlerde gerçekleşir.
Bugün Anadolu’da deprem geçirmiş
medeniyetlerin binlerce yıllık eserleri,
alüvyonlu zeminler dışında kalan
yapılar dimdik ayakta dururken bu
zeminler üzerinde tek bir yapı
kalmamıştır. Benzer bir durum
Antakya’da da görülmüştür. Sağlam
zeminlerden oluşan Habibineccar
Dağı’ndaki tarihi surlar, şiddetli
depremlere
maruz
kalmalarına
rağmen günümüze kadar varlıklarını
sürdürebildikleri halde aynı surların Asi
nehri boyunca zayıf zeminlerde yer
alan
bölümleri
tamamen
yok
olmuştur. Bu nedenle yapıların;
yumuşak, kumlu zeminden kaynaklı
zaman içinde ya da depremin etkisi ile
yer değiştirmesi, eğimli duruma
gelmesini problem olarak belirledik.

Çözüm önerimize yönelik süreç şu
şekildedir;
-Yumuşak zemin üzerinde kurulan
yerleşim bölgelerinin tespit edilmesi
-Tespit edilen bölgelerin fotoğrafının
çekileceği koordinat sistemlerinin
belirlenmesi ve dronea yüklenmesi.
-6 ayda bir drone ile bölgelerin
fotoğraflarının çekilip kaydedilmesi
-Çekilen fotoğrafların bilgisayar
ortamında görüntü işleme yöntemi
ile karşılaştırılıp analiz edilip rapor
haline gelmesi
-Raporların
ilgili
bölümlere
gönderilip incelenmesi
-İnceleme sonucuna göre (kayan
veya eğilen binalar varsa duruma
göre aksiyon belirlenip çalışmalar
yapılması ) hareket edilmesi
Bu işlemler sırasında kullanılacak
görüntü
işleme
(Image
Processing)süreci; görüntüyü dijital
form haline getirerek, bazı işlemleri
gerçekleştirmek için geliştirilmiştir,
Spesifik görüntü elde etmek veya
ondan bazı yararlı bilgiler çıkarmak
için kullanılan bir yöntemdir.
Bu amaçla kullanılacak drone
(askeriye – polis merkezlerinde
bulunmaktadır Gerekli yazışmalar
yapıldığı takdirde şehir için de
kullanılabilir) ve bilgisayar yazılımı
ücretsidir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ASİ

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlence, çalışma, empati, biz

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tutarlı, dengeli, sağlam
bir şekilde iş birliği yaparak inşa
ettik. Hareketi sağlamak için iki adet
large motor, görevleri yapacak kollar
için de iki adet medium motor
kullandık. Böylece robotumuzla aynı
anda birden fazla görev yapmayı
hedeflemiş olduk. Robotumuza iki
adet renk sensörü ekleyerek siyah
çizgilerden yararlanmaya çalıştık.
Robotumuz görevleri yaparken,
robot parçalarını mümkün oldukça
hızlı ve pratik değiştirebileceğimiz
şekilde tasarladık. Robotumuz mat
üzerinde
hareket
ederken
duvarlardan kendini düzlemesi için
etrafına tamponlar koyduk. Teker
olarak ağırlıktan kaynaklanacak
eğimleri önlemek adına yarı çapı
küçük tekerlekler kullandık. Vinç ve
yarasa görevi bizim zamanımızı en
çok alan görevler oldu. Yenilikçi
mimari
ile
vincin
dönmesini
tetikleyen kolu aynı anda yapmamız
vinç görevini eksiksiz yapmamızı
sağladı.

İlk olarak FIRST LEGO League’in
yarışma değil turnuva olduğunu
öğrendik. Bu da bize kaybedebilme
endişesi yaşatmadı çünkü çok şey
kazandık. Herkesin fikirlerine saygılı
olmayı öğrendik. Beyin fırtınası
yaparak fikirlerimizi özgürce belirttik
böylece sorunlara çözüm üretebildik.
Empati
kurmayı
öğrendik.
Birbirimizin
kararlarına
saygılı
olmayı, takım arkadaşlarımızı da
düşünerek işimizi en iyi şekilde
yapmaya çalıştık. Böylece duyarlı
profesyonelliğin önemini anladık.
Proje çalışmaları yaparken ülkemize
ve dünyaya katkı sağlayabileceğimizi
de öğrendik. Takım olmayı, takımca
hareket etmeyi, ben değil biz olmayı
öğrendik.
Turnuva süreci boyunca takımca
eğlenerek
çalışmanın
keyfini
çıkardık. Tema ile ilgili araştırmalar
yaparken,
projemizle
ilgili
uzmanlarla görüşmeye giderken çok
eğlendik.
Özellikle
Adana'ya
uzmanlarla görüştükten sonra göl
kenarına gidip pişmaniye gördükten
sonra takımca pişmaniyeye saldırıp
anında bitirmemiz unutulmaz bir anı
yaşattı. Okul sonrası geç saatlere
kadar hazırlık yaparken akşamları
okulun
karanlık
bölgelerinde
saklambaç oynarken çok eğlendik.
Yarıyıl tatilinde takımca lunaparka
gitmek hepimiz için ayrı bir keyifti.
Her paylaşmamızda ya da birlikte bir
şeyler yaptığımızda daha da
birbirimize kenetleniyorduk. Çünkü
hepimiz kazandık. Yani bendik biz
olduk, biz Orontes olduk!

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
373

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
VALENTINUS
OKUL – KURUM ADI:
Diyarbakır Bahçeşehir
Koleji Fen ve
Teknoloji Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Uygulanabilir
Ulaşılabilir
Geliştirilebilir
Tasarruflu
Teknolojik

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Trafikte yayaların çok basit kuralları
ihlali, umursamazlık, dalgınlık ya da
dikkatsizlik, yolları can pazarına
çeviriyor. Yaya üst geçitleri çoğu
zaman insanlar tarafından hiçe
sayılıyor. Birçok kazanın meydana
geldiği kavşak ve yollarda insanlar,
yaya üst geçitlerini kullanmak yerine
araç trafiğinin yoğun olduğu yerden
karşıya geçerek adeta kazalara
davetiye çıkartıyorlar. Canlarını hiçe
sayarak ısrarla yaya üst geçidini
kullanmak yerine araçların geçtiği
yolu kullanan insanlar; tehlikenin
farkında olmadan karşıdan karşıya
geçiyorlar ve bazen maalesef üzücü
kazaların
yaşanması
sonucu
hayatlarını kaybediyorlar.
Kazaları önlemek ve yayaların karşı
tarafa geçmesine kolaylık sağlamak
amaçlı yapılan yaya üst geçitlerinin
insanlar tarafından çok az tercih
edilmesi
dikkatimizi çekti. Sorun
tespitini yapmıştık artık. Tam bu
noktada
yaya
üst
geçitlerini
insanların tercih edebileceği yerler
haline getirme fikrini proje konumuz
olarak belirledik ve takım olarak işe
koyulduk.
Hedef kitlemiz ise çok büyük.
Bulacağımız çözümle evden dışarıya
çıkabilen neredeyse herkese hitap
edebiliriz.
Şimdi ne yapabileceğimize bir
bakalım.

Yeni bir yaya üst geçidi mi
tasarlamalıyız,
mevcut
olanları
geliştirmeli miyiz yoksa her ikisini de
mi
yapmalıyız?
Çevremizdeki
insanlarla,
yayalarla,
trafik
polisleriyle,
araç
sürücüleriyle,
belediyelerle
ve
konunun
uzmanlarıyla görüşmelerimiz sonucu
her ikisini de yapmamız gerektiğine
karar verdik. Mevcut yaya üst
geçitlerini geliştirmeliyiz çünkü; var
olan üst geçitleri değerlendirmeli
kamuya kazandırmalıyız ve bu
sayede
maliyetten
kazanç
sağlayabiliriz. Yeni bir üst geçit
tasarlamalıyız çünkü var olanları
geliştirirken yaşanabilecek mimari
sorunları ortadan kaldırıp maliyette
daha çok kazanç elde edebiliriz.
Peki bu üst geçitler nasıl olmalı?
Öncelikle görünüşüyle insanların
ilgisini çekmeli; görme, yürüme
zorluğu yaşayan insanlarımız için
uyarıcılar ve asansörler olmalı.
Ayaklarında hayvan dostlarımız için
mama kapları olmalı. Güneş panelleri
ile kendi enerjisini üretebilmeli ve bu
sayede ülke ekonomisine katkı
sağlamalı. Güvenlik kameraları ile
emniyet güçlerine görüntü iletmeli.
İçerisinde bulunan otomatlar büfeler
sayesin de insanların işlerine evlerine
gidip gelirken su ya da atıştırmalık
yiyecek
içecek
ihtiyaçlarını
karşılamalı.
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ROBOTUNUZUN ADI:

STEVE

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Takım çalışması, eğlence,
yenilikçilik, kapsayıcılık

keşif,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun adı neden “Steve” ?
Minecraft
oyununu
oynamayı
takımca çok seviyoruz. Steve ise
Minecraft oyunundaki ilk çıkan
karakterdir.
Robotumuzun
özellikleri: tüm ekipmanlarımız küçük
denetleme
alanına
sığıyor.
Robotumuzun ana bileşenlerinde 2
adet Large, 2 adet Medium motor, 2
adet Color, 1 adet Gyro, 1 adet
Ultrasonic sensör ve görev modelleri
için
harici
ekipmanlar
bulunmaktadır. Yaptığımız görevler;
trafik sıkışıklığı, salıncak, asansör,
vinç, köprü ve yaratıcı mimari. Ayrıca
çemberlere bırakmamız gereken tüm
blokları
yerleştirebiliyoruz.
En
sevdiğimiz görev modeli trafik
sıkışıklığı. Tasarladığımız parçanın
sağ tarafında bulunan eğimli
düzenekle salıncak yolundaki siyah
çizgiyi
takip
ederek
görevi
tamamlaması çok hoşumuza gidiyor.
Görevlerimizi yaparken pilotlarımızın
süre sorunu yaşamamaları için
sağlam, kolay takılıp çıkarılabilir ve
aynı anda birden fazla görevi
yapabilecek ekipmanlar tasarladık.
Her takım üyemizin rahatlıkla
anlayabileceği şekilde programlama
yaptık. Çok uzun kodlar yerine sade,
tutarlı sonuçlar veren programlama
metodunu tercih ettik. Pilotlarımızın
minumum oranda müdahalede
bulunabilmeleri
için
tutarlı
programlamadan vazgeçmedik ve
çok faydasını gördük.

FIRST LEGO League City Shaper
sezonu yolculuğumuzda beraber
çalıştığımız zaman daha güçlü
olduğumuzu, yaptıklarımızdan zevk
alıp bu sırada eğlenmeyi, yeni
beceriler ve fikirler keşfetmeyi,
birbirimize
saygı
duyup
farklılıklarımızı
kucaklamayı,
sorunları çözmek için yaratıcılık ve
kararlılığımızdan
yararlanmayı
öğrendik.
Takımca
sponsorluk
görüşmeleri
yaptık,
projemizi
geliştirmek için uzmanlarla konuştuk
ve bu sırada iletişim becerilerimizi
geliştirdik. FIRST ruhunu diğer
çocuklara ve yaşıtlarımıza yaymak
için okul ziyaretlerinde bulunduk
bazı
okulların
bahçelerine
tasarladığımız kuş evlerinden astık.
Proje giderlerimiz için kermesler
düzenledik ve bu sırada yine
çocuklara
yaşıtlarımıza
bilgiler
verdik. Yerli yabancı onlarca takımla
görüşmeler yaptık, fikirlerini aldık,
fikirlerimizi paylaştık, rakip olmak
yerine arkadaş olduk. Ventum
Anatolia, West Universe, Robokod
Highfive,
Genosis,
Reflection,
Starkrobotics, Orenda, Team of
Lions, Evreka, Strada görüştüğümüz
takımlardan sadece birkaçı. Pandemi
sırasında çalışmalarımıza online
olarak devam ettik. Okulumuzun
sağlık çalışanları için yapmış olduğu
5000 adetlik siperlik projesine
destek olduk ve projenin haberi
NTV’de yayınlandı. Ulusal turnuva
için hazırlanmaya devam ettik. Daha
çok eğlenecek, keşfedecek ve
öğreneceğiz.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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TAKIM NUMARASI:

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

413

2020/03328

TAKIM ADI:

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

Future Designers
OKUL – KURUM
ADI:
Bahçeşehir Koleji
Salihli Kampüsü
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Tren yolu
Hayvan sevgisi
Can
Duyarlılık
Öngörü

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Anket yapıp değerlendirdiğimizde ve
belediye başkanımızla yaptığımız
görüşmede ilçemizdeki tren yolunun
hayatı kesintiye uğrattığını tespit
ettik. İnceleme yapmak için tren
garına giderken küçük dostlarımıza
(kedi, köpek, kuş vs.) trenlerin
çarptığını fark ettik. İnsanların diğer
tarafa
zaman
kaybetmeden
geçebilmeleri için küçük geçitler
yapılmıştı. Küçük dostlarımız da bu
bölümlerden karşıya geçiyordu. Tren
gelmeden belli bir süre öncesinde
insanların tren yolundan karşıya
geçmemesi için sesli ve ışıklı uyarı
mekanizmaları mevcutken, küçük
dostlarımıza yönelik bir uyarı
mekanizması yoktu. Biz de bunun
büyük bir sorun olduğuna karar
kılarak bu yönde bir proje
hazırlamaya karar verdik.
Birinci derece faydalanıcılarımız,
desteğimize
muhtaç
sokak
hayvanları olmak üzere can kaybını
önlediğimiz küçük dostlarımızdır. Bu
kazalar bazı durumlarda, trenin zarar
görmesine sebep olarak seferlerin
gecikmesine neden olmaktadır. Bu
tip sorunları önlediğimizden TCDD de
ikinci dereceden faydalanıcımızdır.
Ayrıca tren yollarında bu kötü
duruma şahitlik eden ve üzülen şehir
sakinleri de bu kötü durumlara bir
daha şahitlik etmeyeceği için diğer
bir faydalanıcıdır diyebiliriz.

Ziyaret ettiğimiz, bilgi aldığımız TCDD
3. Bölge Müdürümüz Selim Koçbay ve
TCDD’de teknik konularda bize destek
olan Mekanik Mühendisi Eren Erdi,
trenlerimizin
ortalama
hızının
100km/h
olduğunu
söylediler.
Yaptığımız
araştırmalarda
küçük
dostlarımızı
20Khz.
üzerindeki
frekansların
uzaklaştırdığını,
bu
frekansı insanların duyamadığını,
sürekli yayın yaparsa insan psikolojisini
etkilediğini öğrendik. Böylece, tren
gelmeden bir süre öncesinden, trenin
gelişine kadar geçecek süre içinde bu
frekansı çalıştırmaya karar verdik.
Projemizin ayrıntılarına gelirsek, metal
algılayıcı sensörü geçitten 1000 metre
öncesine
yerleştiriyoruz,
trenin
tekerleğini
algılıyoruz,
ultrasonik
sensöre sinyal gönderiyoruz, trenin
geçide geleceği zaman frekans yayıp
küçük dostlarımızı uzaklaştırıyoruz.
Edindiğimiz
bilgiler,
yaptığımız
araştırmalar doğrultusunda; şehirlerin
içinden geçen, şehirleri birbirine
bağlayan tüm tren yolları da dahil
olmak üzere böyle bir proje
yapılmamış, uygulanmamıştır. Bu
zamana kadar insanların hayatları
düşünülerek oluşturulan sistemlerin
yanına küçük dostlarımız için, ilk defa
bir mekanizma yerleştiriyoruz, onların
hayatlarını
kurtarıyoruz.
Çünkü
yaşadığımız
şehirlerde
küçük
dostlarımızın hayatlarını korumamız
gerektiği hepimiz tarafından bilinen bir
konu,
yasalarca
da
bunun
korunduğunu
ayrıntılı
öğrenmiş
bulunmaktayız.
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ROBOTUNUZUN ADI:

KARINCA EZMEZ

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlenceli, hayvan sever,
uyumlu, takım ruhlu

duyarlı,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tasarlarken ağırlık
merkezinin tekerleklerin üstünde
olmasına özen gösterdik, üzerinde
bulunan üç renk sensörüyle çizgi
izlerken daha stabil olmasını
sağladık.
MyBlock
kullanarak
robotumuzun daha az saparak ve
stabil ilerlemesini sağladık, düz
gitmelerde çoğunlukla gyro sensör
kullandık ve daha düzgün ilerlemeyi
sağladık. Robotumuzun küpe benzer
tasarımı sayesinde düşse bile
bütünlüğünü
korumasını
ve
parçalanmamasını
sağladık.
Robotumuzun
düz
kenarları
sayesinde kendini düzleyerek tek
çıkışta yaptığımız görevlerden birini
yapamasa bile kendisini sıfırladığı
için bir sonraki görevde başarılı
olmasını sağlamış olduk. Asansör ve
salıncak görevlerinde çizgi izleyerek
daha düzgün manevralar yapmasını
sağladık.

İsmail Bali İlköğretim Okulu’na
WeDo 2.0 eğitimi verdik, takımca
yemek yedik, takımca yolculuk
yaptık,
50’yi
aşkın
takımla
online/yüz
yüze
görüşmeler
ayarladık ve fikir alışverişi yaptık.
Birlikte İstanbul'a, İzmir’e ve daha
birçok şehre seyahat ettik. Takımca
öz değerler posterimizi hazırladık,
takımca basketbol ve voleybol
oynadık, birlikte dans ettik, oyun
oynadık ve en önemlisi de bunları
yaparken çok ama çok eğlendik!

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
424

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Ex Favilla
OKUL – KURUM ADI:

TAKIM
SEVİYESİ:

TAKEV Özel Ortaokulu
Ortaokul
Narlıdere
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

Oda iklimlendirmesi
Beton ısı kontrolü
Sensör kullanımı
Buharlaşma ve yoğuşma
Enerji tasarrufu

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Yaptığımız çeşitli araştırmalar ve
görüşmeler
sonucunda
problemimizin
okulumuzun
yakınında
bulunan
Narlıdere
huzurevinde olduğuna karar verdik.
Seçtiğimiz kamu kuruluşumuz, bina
yapısı gereği yüksek tavanlara ve çok
geniş alanlara sahiptir. Bu durum
kışın ısınma amaçlı, yazın ise
soğutma
amaçlı
kullanılan
sistemlerin
çok
fazla
enerji
harcamasına yol açmaktadır. Bunun
sonucunda elektrik ve doğalgaz
giderleri çoğalmakta ve yüksek
faturalar
ödenmek
zorunda
kalınmaktadır. Bizler de takım olarak
enerji tasarrufu sağlamak ve fatura
giderlerini en aza indirgemek
amacıyla
yenilikçi
bir
proje
geliştirdik. Seçmiş olduğumuz kamu
alanı Türkiye'nin en büyük huzurevi
olan Narlıdere huzurevidir. Narlıdere
Huzurevi, otel olarak tasarlanmış
olup, faaliyete geçmeden huzurevi
olarak kullanıma açılmıştır. Bu
sebeple çok konforlu bir yapıya
sahiptir. Kurumumuz 20 yılı aşkın bir
süre önce yapılmasına rağmen çok
başarılı bir ısıtma ve soğutma
sistemine sahiptir. Chiller yöntemi
dediğimiz bir yöntem kullanılan
sistemde istenen sıcaklık ya da
soğukluk derecesinin sağlanabilmesi
için doğal gaz kullanılmaktadır. Bu
durum kurumun yüksek maliyetler
içeren faturalar ödemesine yol
açmaktadır.

Bina yapısı ısıtma ve soğutma işlemini
aynı sistem üzerinden yürütmektedir.
Bu durum bizim çözüm önerimiz için
bir avantaj sağlamaktadır. Yazın
soğutma esnasında, kışın ise ısıtma
esnasında tasarruf sağlamak amacıyla
yaz ve kış sistemleri olmak üzere iki
farklı sistem geliştirdik. İki sistemdeki
temel amaç; asma tavan arasında
oluşan atık ısıyı kullanmak ve beton ısı
kontrolü sağlayarak enerji sarfiyatının
azalmasını sağlamaktır. Atık ısı
kullanımı ve beton ısı kontrolü
kullanımı bilinmesine rağmen yaygın
bir kullanımı yoktur. Bizler bu iki
sistemi yaz ve kış kullanımına uygun
ayrı ayrı uyarladık. Yazın güneşin etkisi
ile ısınan beton 28°C’den itibaren ısıyı
içine hapseder. Hem güneş hem de
aydınlatmalarının etkisiyle oluşan ısıyı
depolayan beton, sıcaklık 28°C’nin
altına düştüğünde ısıyı kusmaya
başlar. Buna beton ısı kontrolü ile
oluşan atık ısı denir. Burada ısınan
havayı fan ile toplayarak bir
kompresör yardımıyla yoğuşturarak
yazın odayı soğutma ve günlük
kullanım
suyunu
ısıtmayı
başarabiliyoruz, kışın da oda sıcaklığını
arttırabiliyoruz. Tesiste ısı kaybının
önüne geçebilmek için tüm tesiste kapı
ve pencerelere açma ve kapamaya
karşı duyarlı sensör yerleştirilecektir.
Böylece kapı ve pencere açıldığında
ısıtma ya da soğutma sistemleri
kapanarak enerji kaybı önlenecektir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ANKA

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Anka kuşu, mücadele, eğlence,
kararlılık, dostluk, yeni buluş

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Bir adet LEGO MindstormsEV3 beyin
(Brick), 2 large motor ve medium
motor, 3 Işık/Renk sensörü, 1 Gyro
sensör
bulunmaktadır.
Large
motorlar hareket amaçlı kullanılırken
medium motorların hareketleri farklı
eksenlere aktarılarak görevlerin
yapılmasında kullanılır. Sensörler
robotu daha isabetli hareketler
yapması ve kendi konumunu daha iyi
algılaması amacı ile kullanılmaktadır.
Robotumuzun adını takımımızın
konseptine uygun olmasından dolayı
Anka olarak seçtik. Robotumuzun
eni 15.5cm, boyu 16,5cm ve
yüksekliği 12,5cmdir. Robotumuzda
bisiklet tekerlekler kullanılmaktadır.
Robotumuzun önünde yer alan
medium motorlarımıza ise doggear
mekanizmasını yaptık. Bu şekilde
demonte kasalarımız robot üzerine
yerleştiğinde hareketi robottan
kasalara aktarmak daha kolay
olmaktadır. Demonte kasalarımızın
her birinin ağırlıkları birbirinden
farklı olmakla beraber farklı isimlere
de sahipler. Görevleri 6 parçaya
bölerek; 6 kasa ile 6 çıkış yazdık.
Zaman kazanmak için yakındaki
görevleri bitirmek için çıkışlar
gruplandırılmıştır. Bütün çıkışları
verimli ve hassas bir şekilde yapacak
özel demonte kasalar yapılmıştır.
Hassas hareketleri, jiroskop, renk ve
dönüş sensörleri kullanarak, artan ve
azalan hız kullanarak spesifik My
Blocklar yaparak elde ettik.

Hepimiz üyesi olduğumuz küçük
arkadaş gruplarının dışına çok zor
çıkarız. Fakat program sayesinde o
kabuklarımızdan çıkarak daha önce
belki
hiç
tanışmadığımız
arkadaşlarımızda bambaşka anılar
kazanmamızı sağladı.
Dünyanın
diğer
ucunda
arkadaşlıklar
edinmemizi;
araştırma, öğrenme ve birlikte
keşfetme duygumuzu geliştirdi.
Devlet okullarından arkadaşlarımız
ile eğlenceli oyunlar oynamamızı
ve onlara bir rakip değil tıpkı takım
arkadaşlarımızmış gibi eksiklerini
gidererek
yardımda
bulunabilmemizi öğretti.
Karşımıza çıkan sorunları ve
karşılaştığımız farklı fikirleri empati
yaparak doğru çözümü kolayca
bulabilmemizi öğretti.
Ama her şeyden önemlisi çok
eğlendik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
482

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ROBOTED 41
OKUL – KURUM ADI:
TED Kocaeli Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Sel
Yağmur
Tahliye
Yol
Beton

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Yağan yağmurlarda yollarda birikip
su baskınlarına sebep olan suların
tahliyesini
problememiz
olarak
belirledik.
Hedef kitlemiz ise;
belediye, şehir planlamacıları, inşaat
mühendisleri, mütahitler ve yolu
yoldan geçen herkes.

Geliştirilen,“Yağmur Suları Tahliye
Sistemi” ile yolların alt kısmına özel
su tahliye sistemi oluşturulmasını
amaçladık. Suyun ızgıra ile değil yol
boyu belirlenen kısmına su geçiren
asfalt veya beton ile oluşturulması
ile alt kısmının direnaj borusunun
suyu alması içinden geçen suyun
hatta elektrik üretip yol kenarlarının
aydınlatmasında
kullanılmasını
sağlıyoruz.
Bu
kadar
iklim
değişikliğine ait bu kadar asfalt ve
beton dökülünce daha fazla su
baskını yaşanması normal değil mi?
Sorun asfalt değil yenilikçi su geçiren
asfalt ve su tahliye sisteminin
olmamasıdır. Sadece tahliye etmekle
kalmayıp suları belirli alalarda
biriktirip şehir park sulamalarında
kullanılması akan sudan küçük ölçekli
elektrik elde edilip yol kenarlarının
aydınlatılmasında da kullanmaktayız.
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ROBOTUNUZUN ADI:

Pişmaniye

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlence, arkadaşlık,
sevgi, mutluluk.

yardımlaşma,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuz modüler parça takıp
çıkarılan bir prensiple tasarlandı.
Kenar hatları keskin ve düzgün
olması sağlamlık ve harekette görev
modellerine
takılmaması
için
tasarlandı. Motorlar orta kısmına
alınarak robotun ağırlık merkezi
ortada tutulmuştur. Göreve göre
parça ekleniyor ama parça sayısı göz
önüne alınarak fazla parçadan ziyade
işlevsel parçalar tasarlanmıştır.
Ön taraftaki haraketli motor y
ekseninde hareket sağlarken; arkada
bulunan motor ve oluşturduğumuz
çark sistemleri sayesinde yatay ve
dikey hareket oluşturulmuştur.
Kodlamada 4-5 çıkışa göre plan
yapılıp her çıkışta en az 2 görev
tamamlayarak dönmesi üzerine
strateji kurulmuştur.
Kodlamada
aynı anda 2 motorun hareket
durumu için paralel programlama
yapılmıştır.

Takım olarak güven ve takım
oyunları oynadık. Eşli futbol-basket
maçları yaptık. Yardımlaşmayı ve
birbirimizden
destek
almayı
benimsedik. Tartıştığımız anlarda
takım büyük olan arkadaşları bizleri
bir araya getirerek sorunları
çözmemize yardımcı oldu.
Takım olarak sosyal sorumluluk
Projesi yaptık. Okulumuzda pil
toplama kampanyası yaptık. 80 kg
atık pil topladık.
Antalya Uğur Okulları Çallı
Kampüsü Robotik Takımı Lise
takımımız Roboshaper ile görüştük.
Ulusal Turnuva’ya katılmaya hak
kazandıktan sonra yerel turnuvaya
gidecek olan takıma moral vermek
için Vizyon Koleji- Robovizyon ile
görüşmeler yaptık.
Projelerimizi onlarla paylaştık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
552

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Mind Benders
OKUL – KURUM ADI:
Konyaaltı Bahçeşehir
Koleji Fen ve
Teknoloji Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Damper
Yaya
Üst geçit
Kaza
Yaya geçidi

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Ülkemizde yayaya çarpma kazalarına
ve damperlerin açık unutulmasına
bağlı üst geçide çarpma kazaları her
geçen gün giderek artmaktadır. 2018
yılında 31.489 tane yayaya ve
hayvana çarpma kazası olmuştur. Bu
sayı sadece ölü veya yaralanma olan
kazalardan
oluşmaktadır.
Bu
sonuçlar trafikteki araçların 1/3’nün
yayalara çarptığının göstergesidir.
Bizim projemiz yaya yola çıkarken
100 metreye kadar uzaklıkta olan
araçlara yayanın yola çıktığı bilgisini
vermektedir. Ayrıca kamyonların
damper kısmının köprüye takılması
problemi de bulunmaktadır. Sadece
bir anlık dikkatsizlik ve uyarı
yetersizliği ile mal ve can kayıpları
yaşanmaktadır. Maalesef ki genel
olarak damperin köprüye takılma
anında köprüde olan vatandaşlarımız
yaralanmakta, hatta hayatlarını
kaybetmektedirler. Ayrıca hem
köprüde hem kamyonda aşırı
hasarlar oluşmaktadır. Bu projemizin
hedef kitlesi ise sürücüler, özellikle
dikkatini toplamakta sorun yaşayan
sürücülerdir.

Hazırladığımız projemiz damperli
kamyonların
açık
unutulması
durumunda köprülere çarpıp can
kayıpları veya yaralanmaları ve
maddi hasarları engellemek için
köprü yakınlarında arabaya iletilen
erken uyarı sistemi oluşturmaktır.
Aynı zamanda yayaların karşıdan
karşıya geçerken yayaların ve
şoförlerin dikkatsizliği ve kurallara
uymamaları sonucu oluşabilecek can
kayıpları ve yaralanmaların, maddi
hasarların oluşmaması için damperli
kamyonlarda yaptığımız gibi bir
erken uyarı sistemini yaya geçitlerine
ve
arabalara
yerleştirmektir.
Böylelikle başta bu prototipi kullanan
kullanıcılar olmak üzere insanların
bilinçlenmesini ve kurallara uymasını
hedefliyoruz. Bu projenin amacı
insan hayatını da içinde barından
trafik kazalarını en uygun ve kolay
yoldan çözümlemektir. Projemizde
Arduino, MZ80, RF433, kızılötesi
sensör, buzzer, LCD ekran ve led
kullandık. Bu şekilde maliyetimizi en
düşük noktaya indirdik.

61

ROBOTUNUZUN ADI:

TOSUNCUK

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Mutluluk, dayanışma, birlik, eğlence,
dostluk

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Saha içinde manevra kabiliyetinin iyi
olması, kolay bir şekilde pil değişimi
ve gerekirse parça değişiminin
yapılabilmesi, stabil bir şekilde
hareketin gerçekleştirilebilmesi ve
sapmaların en aza indirilebilmesi için
gyro sensor kullanılarak, ağırlık
merkezi hesaplanarak üzerine takılan
eklentilerin kolayca takılıp çıkarılıp
takılmasının sağladık. Çerçeveli
tasarım sayesinde pit alanındaki
ızgaralara
rahatlıkla
hizalanabilmesini sağladık. Tüm
bunların haricinde robot yerden
yüksekte tutularak sahada bir
görevin yapılması sırasında veya
başka bir durumda yere düşen
parçaların robota sürtmesinin önüne
geçtik. Ayrıca hepsinin yanı sıra
mühendisliğin ana ilkelerinden biri
olan az parça ile yüksek verimlilik
kuralını esas aldık.
En sık kullanılan kodları fonksiyon
(MyBlock) dediğimiz yapıda tek bir
blok içinde farklı bir program
çalıştırarak görüntü karışıklığının
engellenmesi ve olabildiğince sade
bir kod kullandık. Örneğin, robotun
düz şekilde gyro sensor kullanılarak
zaman ve açı ayarı da dahil edilerek
ilerlemesini sağladığımız bu kodları
teker teker yazmaktansa fonksiyon
kullandık. Bu sayede derli toplu bir
kod elde ettik.

4 - 6 yaş grubu minik dostlarımıza
Makey
Makey
ile
meyvelerin
konuşabileceğini göstererek onların da
birer minik kahraman olmasını
sağladık. Kapak kampanyamızla elde
ettiğimiz
kapaklarla
sokaktaki
dostlarımıza mama kabı aldık,
düzenlediğimiz kermesle de elde
ettiğimiz gelirle kaplarımızı doldurduk.
Şehrimizde, sokak hayvanlarımızın
çokça
bulunduğu
bölgelere
mamalarımızı özenle yerleştirdik. 14
Şubat Kitap Değişim Günü’nde sahip
olduğumuz
kitapları
birbirimizle
paylaştık ve ayrıca takım arkadaşımız
Ege, yazmış olduğu kitaptan bizlere
hediye etti. İmzalamayı da unutmadı.
Diğer takımlarla devamlı iletişim
içerisinde kaldık. Yurt içi ve yurt
dışındaki takımlarla da görüştük. 8
Mart Dünya Kadınlar Günü için
ellerimizle hazırlamış olduğumuz gül
rozetlerimizle
turnuva
gününde
farkındalık yarattık. Turnuva alanına
bir gün erken giderek ortaokul kardeş
takımımız Loopious’a desteğimizi
sahneye çıkıp macarena dansını
yaparak verdik. Ayrıca turnuva alanına
adapte olduk. Pandemi sürecinde
siperlik tasarladık ve 3D yazıcıdan
bastık. Bu siperlikleri gerekli sağlık
kuruluşlarına gönderdik. Takım olarak
birlikte
yaptığımız
aktivitelerimiz
anlatılmaz yaşanır. Düzenli olarak
lahmacun geceleri yaptık. Yeri geldi
bowling oynadık, yeri geldi lunaparka
gittik. Unutulmaz anlar yaşayarak
doyasıya eğlendik. Ama en önemlisi
biz Mind Benders takımı olarak bir aile
olduk.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
598

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
MEGA MEKA
OKUL – KURUM ADI:
Gaziantep Bahçeşehir
Koleji
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

Trafik sıkışıklığı
Geçiş öncelikli araçlar
Zaman tasarrufu
Can kaybı
Kolaylık

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Takım olarak yaptığımız araştırmalar
sonucunda ambulans, itfaiye ve polis
gibi geçiş önceliği olan araçların
trafikte ciddi anlamda zaman
kaybederek olay yerine geç gittiğini
öğrendik. Bu zaman kaybı da
beraberinde olay yerinde hayatını
yitiren onlarca canla sonuçlanıyor.
Özellikle:
-Kalp krizi gibi acil müdahale
gerektiren hastalıklarda,
-Kontrol altına alınması gereken
yangınlarda,
-Rehine durumları gibi,
-Deprem ve diğer afet durumlarında,
her bir saniye canlı için hayati önem
taşıdığı durumlarda bu tür araçların
hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi
büyük önem taşımaktadır ama
sadece yaşadığımız ülkede değil
dünyanın her tarafında geçiş önceliği
olan
araçlara
yol
verilmesi
konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Bulduğumuz çözümle birlikte tek bir
kitleye değil tehlike altındaki tüm
insanlar ve hayvanlara yardımın hızlı
bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız.

Sistemimizin mantığı acil durumlarda
geçiş
önceliği
olan
araçların
(ambulans, itfaiye, polis gibi) trafik
hattına girdiğinde algılanması ve bu
araçların bulundukları hattın ışığının
yeşile çevrilmesidir. Bunu şöyle
sağladık: yoğun trafik kavşaklarda
hattın son 50 metresinden öncesine
bir kart okuyucu panel yerleştirdik.
Bu panel geçiş önceliği olan araçlara
yerleştirdiğimiz ve yalnızca acil
durumlarda aktif hale gelen kartları
RFID sistemi ile algılayacak ve aracın
bulunduğu hatta bağlı trafik ışığını
yeşile çevirecektir. Aynı kart okuyucu
paneli trafik ışığının altına yani aracın
hattan çıktığı noktaya da yerleştirdik.
Böylece araç hattan çıktığı anda
trafik lambasının düzeni eski haline
dönecektir.
Buna benzer çalışmalar ses dalgaları
ve
bluetooth
ile
yapılmaya
çalışılmıştır ancak RFID yani radyo
frekansıyla tanımlama teknolojisi
doğal afet ve hava olaylarında
etkilenmemesi,
arızalanma
durumunun en az olması, menzilin
fazla olması, güç kullanımının az
olmasından kaynaklı tercih ettiğimiz
bir sistemdir.
Ayrıca yarı-pasif türü sayesinde
araçlar görev başında değilken ışığın
yeşil yanmasını önlemiş olacaktır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

GANDALF 3

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Güven, aile, saygı, eğlence, dans

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu yarışlarda daha kullanışlı
hale getirmek ve zaman kazanmak için
tasarım değişikliği yaptık. Bunun için
robotumuzun boyutunu olabildiğince
küçülttük ve hafifleştirdik. Yerden
kazanmak için ise medium motorlarımızı
large motorlarımızın altına yerleştirdik,
dişli çarklar ve çubuklar yardımıyla
medium motorlarımız aşağıda olmasına
rağmen yukarı çıkarttık ve çarklı,
modüler, sisteme geçtik. Bu sayede
modüllerimizi takarken fazlasıyla zaman
kazandık ve bu parçalarla görevleri daha
yaratıcı şekillerde tamamladık. 3 adet
renk sensörü ve 1 adet gyro sensörü
kullandık. 2 adet renk sensörümüz
robotumuzun sağ ve sol ön alt
köşelerinde bulunuyor ve çizgi takibi
yapıyorlar. Diğer renk sensörümüzü
daha hızlı çıkış yapmak için kullanıyoruz,
Gyro sensörümüzü ise robotumuzun
motorlara en yakın ve en alt kısmına
koyduk. Çünkü dönüş yaparken gyro
tekere ne kadar yakın olursa o kadar iyi
olacağını düşündük. Çıkışlarımızda en
çok önem verdiğimiz kısım çıkış başına
alınan puan sayısını yüksek tutmak oldu.
Bu sayede görevlerimizin sıralamasını
rahatça yapıp, riskli/dikkatli yapılması
gereken görevlere daha çok zaman
ayırdık. Kodlamamızda zor olanı
başarmak için biraz farklılık yapmak
istedik. Bunun doğrultusunda "Tek kod"
adını verdiğimiz sisteme geçtik. Bu
sistemde kodumuzu başlangıçta bir kere
başlattıktan sonra belirlediğimiz sırayla
modüllerimizi takıyoruz örneğin vinç
görevi için olan çıkışta modülümüzü
takıyoruz ve kırmızı rengi okuyor ve
kırmızı rengin görevini yapıyor gibi bir
düzenleme yaptık.

Takım olarak birbirlerimizle çok fazla
zaman geçirdik. Takımdan daha çok
bir aile olduk da diyebiliriz çünkü
kötü günümüzde ailemizin bizleri
desteklediği
gibi
birbirimizi
destekledik, dertlerimize derman
bulmak için uğraştık ve bizim için
takım olmak buydu.
Bu enerjimizi de herkesle paylaşmak
ve
duyarlı
profesyonelliği
hayatımızın bir parçası yapmak için
başta okulumuzda çeşitli rozet,
anahtarlık, afiş ve broşürler dağıttık.
Sonrasında da yüz yüze ve online
olarak
takımlarla
görüşmeye
başladık. Hatta arkadaşlıklarımız o
kadar güçlendi ki online oyunlar bile
oynamaya
başladık.
Kardeş
takımımız Octo Mentis’e her alanda
yardım etmeye çalıştık. Gaziantep
Gezegenevi ve Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi takımlarının ziyaretlerine
gittik ve birbirimize çalışmalarımızı
anlattık. Bunun yanı sıra RoboTrak
Energy, Strada, Tempestas, Istech,
Ventum Anatolia, Voltran, MindTed
gibi çeşitli takımlarla da görüntülü
görüşmeler yapıp turnuva için
hazırlıklarımız anlattık.
Ama bizim için en özeli köy
ilkokuluna gidip oradaki çocuklara
turnuvadaki
robotumuzu
ve
projemizi anlatmak oldu. Onların
gözlerinin içindeki sevince tanıklık
ettik. Umarım onlara ilham kaynağı
olup minik bilim kahramanları
yetişmesine yardımcı olmuşuzdur.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
668

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
INTERCEPTOR
OKUL – KURUM ADI:
Osmanbey Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Pnömatik
Basınç
Sismik İzolatör
Deprem
Stabilize

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

En büyük doğal afetlerden birisi olan
depremlere karşı dayanıklı yapılar
tasarlayarak can ve mal kaybını en
aza indirecek önlemlerin alınması
zorunlu hale gelmiştir. Özellikle
stratejik öneme sahip yapıların
herhangi bir basınç sonucunda
yapının taşıyıcı unsurlarına isabet
alması
durumunda,
yapının
yıkılmadan ayakta kalması oldukça
önemlidir.
Deprem
yalıtımı
uygulaması ile binanın taşıyıcı
sistemini oluşturan kolon ve kiriş gibi
elemanların
hasar
görmesi
engellenecektir.
Özellikle
depremden hemen sonra ya da acil
durumlarda kullanılması gerekli olan
hastane, iletişim binaları, enerji
santralleri gibi kritik binaların
uygulama ile faaliyetlerine aktif
olarak devam etmesi sağlanacaktır.
Bu uygulama ile daha yüksek katlı
yapılar inşa edilip tarımsal faaliyetler
gibi çeşitli alanlarda kullanılmak
üzere
daha
fazla
alan
oluşturulabilecektir.

Pnömatik stabilize programı iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm
sismik
izolatörlerin
kullanılması, ikinci bölüm ise
pnömatik
stabilizenin
uygulanmasıdır. Birinci bölümde
binadaki zemin kat kolonların temel
ile birleştiği bölüme çelik bilyelerden
oluşan, deprem anında deprem
şiddetini düşürecek ve binanın
salınımını
azaltacak
deprem
izölatörleri kullanılacaktır. İkinci
bölümde ise; bizim tasarladığımız
pnömatik
stabilize
programı
kullanılacaktır.
Deprem
anında
binanın taşıyıcı kolonlarında hasar
oluşması durumunda, zemin katta
bulunan
kirişlere
sabitlenen
silindirlerle gaz basıncıyla elde
edilecek güç yardımıyla binanın
dengede kalması sağlanacaktır.
Pnömatik stabilize programı iki
sistem
tarafından
binayı
dengeleyebilecek
şekilde
tasarlanmıştır. Binamızda taşıyıcı
kolonlara zarar gelmesi durumunda
ya da bina belirli bir açıyla eğilse de
açı sensörü ya da manometre
yardımıyla bina dengeli konumda
kalabilecektir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

MINICEPTOR

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Ehlikeyif, komik,
hoşsohbet

gamsız,

meraklı,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robot tasarımı sürecinde Kazcıoğlu
Otomotiv
Fabrikası
ziyaretinde
gördüğümüz lift sistemleri bize robot
tasarımı için ilham kaynağı oldu.
Takım arkadaşlarımızla bir araya
gelip nasıl bir tasarım yapabiliriz diye
düşündüğümüzde lift sistemini biraz
daha geliştirmemiz gerektiğine karar
verdik ve 4 yöne hareket edebilen
bir lift sistemi tasarladık.
Robotumuzun masadaki görevleri
yerine getirebilmesi için çok
karmaşık olmayan, robotumuza
kolayca takılıp çıkarılabilen eklentiler
tasarladık. Açı, renk ve mesafe
sensörleri vasıtasıyla, mat üzerinde
bulunan renklerden ve mesafelerden
faydalanarak, masa ile etkileşen
kodlarımızı yazdık.

FIRST LEGO League programına
çalışma sürecimizde gittiğimiz
uzmanlardan,
akademisyenler,
belediye başkanından, belediye
personellerindan ve diğer iş
yerlerinde çalışanlardan görmüş
olduğumuz yoğun ilgi bizi mutlu
ederken bir yandan da düşünmeye
sevk etti.
Anladık ki bilim için bir şeyler
yapınca ve yeni fikirler üretince
toplum tarafından büyük bir ilgi ve
destek görüyoruz. Aynı zamanda
diğer
arkadaşlarımıza
bilim
konusunda ilham veriyor bizden
sonrakiler için örnek oluyoruz.
Sonuç olarak bu süreçte toplumun
bilime ihtiyacı olduğunu ve bu
konudaki
farkındalığın
arttığı
gözlemledik. Bizler de birer “Bilim
Kahramanı” olarak bunun öncüleri
olduğumuzu hissediyor ve gurur
duyuyoruz.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
785

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
KodKades
OKUL – KURUM ADI:
Saltukbey Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Demokrasi
Planlama
Yönetim
Şeffaflık
Sorumluluk

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Medyada Kanal İstanbul diye bir
projenin sürekli tartışıldığını ve hep
gündemde olduğunu gördük. Bazı
insanlar Kanal İstanbul projesinin
yapılmasını savunurken bazılarının
bu
projeye
karşı
çıktığını
gözlemledik. Her iki tarafında kendi
düşüncelerinin
haklı
çıkaracağı
birçok belgesi ve dokümanı vardı
ancak tartışmalar bitmiyordu.
Buradan hareket ederek biz de
geleceğin şehirlerini o şehirde
yaşayan insanların düşüncelerine
göre şekillenmesi gerektiğinden
hareket ederek, şehri ilgilendirecek
kararların
alınmasında
halka
sorulmasını sağlayan bir uygulama
ile birlikte şehrin bazı noktalarına
bilgilendirme ve oylama ofisleri
kurulması yönünde bir proje
yapmaya karar verdik. Bu bağlamda
birçok bilim insanı ve belediye
yöneticisi ile görüştük ve çok olumlu
geri dönüşler aldık.
15 yaşını
doldurmuş her kişi, ikametgâhının
bulunduğu şehir hakkında yapılacak
projeler
hakkında
detaylı
bilgilendirecek ve o projenin geleceği
hakkında karar vereceği bir proje
yapmayı hedefledik. Sistemi hep
uygulama yazılımlarından hem de
ofislerden uygulanabilecek şekilde
tasarladık. Erişilebilirlik kavramından
hareketle bu ofisler engellilere ve
yaşlılara kaliteli bir hizmet sunacak
şekilde tasarlanacaktır.

Şehrin genelini ilgilendiren projelerin
yapılmadan önce halka iyi anlatılarak
halkın proje hakkındaki fikirlerinin
hızlı ve sistemli bir şekilde alınmasını
sağlamak, aynı zamanda daha önce
yapılmış projeler hakkında da halkın
değerlendirmelerini
istatistiksel
olarak ortaya koyarak hizmetlerin
iyileştirilmesini
sağlamak
amaçlanmaktadır.
Bu tarz oylamalar çok kısıtlı da olsa
ülkemizde yapılmaktadır. Ancak biz
şehrin genelini ilgilendiren yapılmış
ve yapılacak tüm projelerin halk
tarafından
oylanmasını,
değerlendirilmesini,
projeler
hakkında fikir beyan edilmesini
sağlayan bir cep telefonu uygulaması
ve oylama ofisleri ile bu tarz
çalışmaları daha sistemli hale
getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca şehrin
belli başlı bölgelerine şeffaf oylama
ve
bilgilendirme
ofisleri
tasarlayacağız. Geleceğin şehirlerini
yöneticilerin değil o şehirde yaşayan
insanların
şekillendirmesini
amaçlıyoruz. Bu sayede daha
demokratik, katılımcı ve şeffaf bir
yerel yönetim anlayışının oluşmasını
da hedeflemekteyiz. Oylamanın
sonucunun bir yaptırımı olmamakla
birlikte halk bir sonraki seçimlerde
taleplerinin karşılık bulup bulmadığı
sandıkta
değerlendirecektir.
Uygulama bağımsız bir kurum
tarafından yönetilecektir. Ülkemizde
böyle
bir
uygulama
bulunmamaktadır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ORTAK

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Ortak, fedakârlık, sorumluluk, aile,
gülmek

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu
tasarlarken
rahat
kullanım açısından tuğlamızı eğik bir
şekilde yerleştirdik bu sayede ekranı
daha rahat gördük. Ayrıca tam
tepesine zemine göre dik açıyla
yerleştirdiğimiz touch sensörlerle
komutları başlatabiliyoruz. Böylece
robotumuz
sarsıntılardan
dolayı
başlangıç
noktasını
saptırmıyor.
Komutlarımız sade anlaşılır şekilde
yazarak tüm arkadaşlarımızın komut
kısmına hâkim olmasını gerektiğinde
müdahalede bulunmasını sağladık.
Ayrıca başlangıç noktamızı tam
ayarlama için garaj dediğimiz içine
robotumuzu yerleştirdiğimiz aparatlar
kullandık. Çift Colour Sensör çizgi
takiplerinde daha az sapma yapmasını
amaçlayarak
yerleştirdik.
Touch
Sensör
robotumuzun
mevcut
pozisyonunu bozmadan daha hassa bir
şekilde harekete geçmesini sağladık.
Gyro sensörümüzü robotumuzun
ağırlık
merkezine
yerleştirdik
sarsıntılardan daha az etkilenmesini
amaçladık.
Kafes
koruma
ile
robotumuzun kablolarının mattaki
görevlere takılmaması ve estetik
açıdan daha güzel görünmesini
sağladık. Büyük teker robotumuzun
görevleri yaparken daha hızlı hareket
etmesini sağladı. Robotumuzu her
yönüyle tam bir simetrik yapıda
tasarladık. Bu şekilde daha düz bir yol
almasını sağladık. Medium motoru
robotumuzun
ana
gövdesiyle
bütünleştirdik bu sayede forklift
araçlardaki
benzeri
kaldırma
sistemimizi daha tutarlı hale getirdik.

Takımımızın ismi KodKades, Kades
İçişleri Bakanlığı tarafından kadına
şiddeti önleme adına yapılmış bir cep
telefonu uygulaması, bu uygulamanın
bilinirliğini arttırmak için ismimizi bu
şeklide verdik. Ayrıca kadına şiddeti
azaltmak ve toplumda farkındalık
oluşturmak adına yürüyüşlere katıldık.
TRT radyoda söyleşiye katıldık, Aile ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gittik.
Okulumuzda bu konuda sunumlar
yaptık.
Kades
uygulamasını
okulumuzdaki kadın öğretmenlere
tanıttık. Bunun dışında Lösev için bağış
topladık. Ekip olarak ata bindik, ebru
sanatı eğitimi aldık, profesyonel
dansçılarla
dans
koreografisi
hazırladık, fidan diktik, birçok takımla
görüştük, birbirimizin evlerine gittik
orada kendimiz pastalar yaptık,
ailelerimizi tanıştırmak adına hep
beraber tiyatroya gittik, oyuncularla
söyleşi yaptık, birçok sempozyum ve
panele katıldık, her gün Whatsapp
grubumuzdan belirlediğimiz konu
hakkında kısa kısa videolar atarak akıcı
konuşma kabiliyetimiz geliştirdik, öz
güvenimiz arttırdık. Hastane ziyareti
yaptık, hastalara çiçekler verdik. Kendi
aramızda sürekli anketler yaparak
birbirimizi değerlendirdik hatalarımız
gördük düzeltmeye çalıştık, geç
vakitlere kadar okulda kaldığımız için
okulda yemekler yaptık, ailelerimizin
sıra ile okula yemek getirdiği zamanlar
oldu. Buz patenine gittik ekiple sabah
sporları yapıp güne o şekilde başladık.
Kermes düzenledik kazandığımız para
ile turnuva masraflarını karşıladık.
Erzurum’dan ilk kez katılan bir takıma
destek verdik ve daha birçok etkinlik
yaptık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
874

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Flash of the Future
OKUL – KURUM ADI:
Ahmet Şimşek
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Yenilikçi
Güvenilir
Teknolojik
Çözüm odaklı
Pratik

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Projemizde hedef kitlemiz, bir
şehirdeki genel olarak bütün kamu
alanları ile bağlantısı olan kişilerdir.
Zaman kaybı sebebiyle insanlar
bazen
çevrelerindeki
sorunlara
çözüm üretmek için duyarsız
kalabiliyorlar. Bir şehrin düzen ve
işleyişini
sağlamak
üzere
vatandaşlar,
kamu
alanlarında
karşılaştıkları sorunları ilgili kamu
kurumlarına iletmek için hızlı erişim
sağlayacak bir yönteme ihtiyaç
duymaktadır.
Kamu
kurumları
itfaiye, zabıta, park ve bahçeler gibi
alt hizmet birimleri oluşturarak
genellikle arama ve mail bildirim
yoluyla dilek ve şikâyet hatlarıyla
erişim imkânı sağlıyor ancak
vatandaşlar kamu alanlarındaki bir
sorunu en kısa yolla daha hızlı bir
şekilde nasıl ve nereye ileteceklerini
ya bulamıyor ya da ilgili irtibat
merkezlerine erişimleri 2. veya 3.
kişilere bağlı olduğu için işlemler
yavaş ilerliyor. Bu sebeplerle
projemizde şehirlerdeki düzeni ve
işleyişi daha iyi organize etmek ve
kamu alanlarında yaşanan bir sorun
sırasında çözüm mercilerine hızlı
erişimi
sağlayabilmek
problem
olarak belirlendi.

Çevremizde bir sorun gördüğünüzde
bunu nasıl ilgili kamu kuruluşlarına
iletiyorsunuz? Tek “tık” la her şeye
ulaşabiliyorsak neden tek “tık”la
şehir sorunumuzu iletmeyelim? Bu
sorulardan yola çıkarak projemizde
çözüm önerisi olarak bir mobil
uygulama ön yüzü tasarladık.
Uygulamada; karşılaşılan sorunun
fotoğrafı, bulunduğunuz konum,
hangi hizmet alt birimi ile bağlantı
kuracağınız ve sorunu kısaca anlatan
yazılı iletim sağlayan bir bölüm
bulunmaktadır. Ayrıca çocukların,
engelli vatandaşların ve okuma
yazma bilmeyen bireylerin söz
haklarını da göz önüne alarak sesli
mesaj iletme bölümü uygulamaya
eklendi. Güvenirliği sağlamak için
isteğe bağlı olarak ve KVK kanuna
göre
gizli
tutulmak
üzere
adı/soyadı/kimlik numarası kişisel
veriler
doldurulmaktadır.
Bu
uygulama
sayesinde
projedeki
hedefimiz vatandaşların bireysel
olarak hizmet kurumlarına kolay
erişim hakkıyla çevre sorunlarına
karşı daha duyarlı bir hale
gelmelerini sağlamaktır.

69

ROBOTUNUZUN ADI:

FUTURIST

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Yenilikçi,
mücadeleci,
yaratıcı, paylaşımcı

eğlenceli,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu tasarlarken öncelikle
sağlam olmasına yönelik çalışmalar
yaptık.
Robotun
iç kısmında
parçaların tam oturması için
pencereler, akslar, pinler ve kirişler
kullanarak bağlantıları güçlendirdik.
Bu süreçte takım arkadaşlarımızla
fikir alışverişi ve buna bağlı olarak
çokça denemeler yaptık. Ayrıca
robotumuzun dengeli bir şekilde yol
alarak görevleri yapmasını sağlamak
için tasarımımızın simetrik olmasına
dikkat ettik. Robotumuzda 3 large
motor, 1 medium motor, iki
tekerlek, arkada sarhoş teker ve bir
gyro sensör kullandık. Large
motorlardan birini medium motorun
gücünün yetmediği görevlerde kol
olarak kullandık. Gyro sensör
kullanarak
robotumuzun
daha
kontrollü
dönüşlerle
görevleri
hatasız bir şekilde yapma olasılığını
arttırdık. 3 farklı eklentiyle 10 görev
yapmaya çalıştık. Robotumuzun enboy olarak küçük; yükseklik olarak
biraz uzun olması masada rahatça
dolaşarak
görevleri
yapabilme
imkanı sağlamıştır. Kodlamalarımızı
robotumuz üç farklı çıkış yapacak
şekilde
oluşturduk.
Başlangıçta
sarsılma sonucu sapma olmaması
için bekleme süresi ekledik. Ayrıca
herhangi bir aksilik sonucu istenilen
görevin yapılamadığı durumlarda
hazırladığımız yedek kodlamalarla
maksimum puanları almaya çalıştık.

Flash of the Future takımı olarak
araştırma, takım ruhuyla hareket
etme ve paylaşım her zaman
önceliğimiz oldu. Öncelikle ihtiyaç
analizi için sokak röportajları
yaptık. Proje fikirlerini paylaşmak
ve fikir alışverişinde bulunmak için
Mersin
Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi’nde görevli Prof. Dr.
Yüksel Keleş, Prof. Dr. Ahmet
Akbaş ve ekibiyle harika zaman
geçirdik. Mersin Mimarlar Odası
üyelerinden Gülistan Çor ve Sema
Sarı ile mimarlık, mühendislik ve
şehir tasarımı üzerine konuştuk.
Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nü
ziyaret
ettik,
fikirlerimizi paylaştık. Çocuk odaklı
şehir tasarımı atölyesine katılarak
kendi şehrimizi tasarladık. Diğer
takımlarla işbirliği ve paylaşım
bizim için çok önemliydi. Bu
nedenle Mersin Bahçeşehir Koleji
Titania takımı ile karşılıklı ziyaretler
gerçekleştirdik, harika dostluklar
kurduk.
Ayrıca
mesafeler
paylaşımlara engel olamaz diyerek
Erzurum takımı KodKades ile video
konferans yoluyla dostluk köprüleri
kurduk. Şehir sorunlarına dikkat
çekmek için kamu spotu çektik ve
Mersin Akdeniz Belediyesi’yle
paylaştık. Sosyal medya aracılığıyla
yurtdışındaki takımlarla yazıştık.
“CODEWEEK” kapsamında kodlama
çalışmaları yaptık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
933

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
İTÜROBEE JR.
OKUL – KURUM ADI:
İTÜ Geliştirme Vakfı
Özel Dr. Natuk Birkan
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Sağlıklı
Yenilikçi
Çevreci
Ekonomik
Ulaşım

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Kozmopolit
şehirlerin
temel
sorunlarından biri olan trafik
sorununun çözülmesi amaçlanmakla
beraber günlük hareket imkanı
azalan modern insanın obezite ile
mücadelesine de ciddi katkı
sağlaması
amaçlanmıştır.
Bu
bağlamda, toplu taşımayı özendirici
faaliyetlerin
trafik
sorunun
çözümünde önemli bir adım olduğu
dünyanın birçok ülkesinde kabul
gören bir gerçektir. İstanbul gibi
dünyanın en kalabalık modern
şehirlerinde her geçen gün bireysel
araçların sayısındaki artış dikkat
çekmektedir. Gerekli alt yapı
çalışmaları yapılmasına rağmen, bu
çalışmaların kısa süreli çözüm
sunması ve maliyetlerinin yüksek
olması kalıcı çözüm sunmamaktadır.
Her ne kadar bu alt yapı çalışmaları
çözüm yolundaki önemli planlamalar
olsa da asıl ihtiyacımız olan temel
şeyin insanların anlayışlarının ve
hayat
tarzlarının
değişmesi
gerektiğidir. Bu sebepten ötürü
toplu
taşıma
araçlarının
özendirilmesi önem arz etmektedir.
Yaptığımız çalışmanın asıl odak
noktası da tam olarak budur.
Projemiz toplu taşımanın olduğu her
alanda ve okul, hastane, resmi
kurumlarda, park ve bahçelerde
hayata geçirilebilecektir.

Bu proje ile sunulan çözüm insanların
oturdukları yerlerde hareket edebilmelerine
ve sportif faaliyetlerde bulunmalarına imkan
sağlayarak toplu taşımayı teşvik etme
çalışmasıdır. Metro, durak ve park gibi
alanlarda aydınlatma için gerekli olan
enerjinin bir bölümünü sağlamaya da katkı
sunmak çözümünün diğer bir ayağını
oluşturmaktadır. Yapılan çalışmanın sağladığı
faydalardan biri de insanların hareket etme
imkanlarını arttırarak çağımızın modern
insanının en önemli sorunlarından biri olan
obezite ile mücadeleye katkı sağlamaktır. Bu
süreçte pedal çeviren vatandaşlar kinetik
enerjiyi elektrik enerjisine çevirirken bu
üretilen elektrik enerjisi depolanacaktır.
Depolanan elektrik aydınlatma lambalarında
kullanılarak bu bölgelerin ihtiyacı olan
elektriğin bir kısmı kurulum maliyeti
haricinde
bir
maliyet
gerektirmeden
üretilebilecektir. Pedal çeviren vatandaş
sağladığı bu katkının karşılığında toplu taşıma
araçlarında kullanabileceği İstanbulKart’a
yükleme
yapabilecektir.
Sponsorumuz
BELBİM tarafından desteklenmektedir. Sosyal
sorumluluk
açısından
değerlendirmek
gerekirse,
toplu
taşıma
maliyetlerini
düşürme, parasız ulaşım imkanı sunma
açısından fırsat eşitliği sunmasının yanında
sağlıklı yaşama teşvik etme açısından da
değerli bir proje olacaktır. Projemizin en
yenilikçi yanı var olmayan bir ürünü ortaya
çıkarmak değil var olan potansiyeli ortaya
çıkarmaktır. Yoğun bir temponun hakim
olduğu metropollerde insan davranışları
uygun yönlendirme araçları ile (reklam ve
kamu
spotu
gibi)
farkındalık
arttırılabilmektedir. Milyonlarca insanın en
temel sorunlarından birkaçına tek seferde
çözüm getirebilecek bir potansiyele sahip
olması, uygulanabilir olması ve düşük
maliyeti bakımından önemli bir proje
olduğunu düşünmekteyiz. Bunlara ek olarak,
enerji üretimini ve verimli kullanılmasını
teşvik etmesi, hareket imkanı her geçen gün
azalan modern insanın obezite ile savaşmada
imkan sunması projenin önemli çıktılarıdır.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ROBEE

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlenen, merak eden, üreten,
sorgulayan, yardımlaşan

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzun eni 18 cm, boyu 20
cm ve yüksekliği yaklaşık olarak 25
cm’dir. Robotumuzda 3 büyük, 1
küçük motor; sensör olarak ise color
ve touch sensör kullandık.
Öncelikli hedefimiz stratejik olarak
hangi görevleri ve hangi sırada
yapacağımıza karar vermek, gerekli
olan yardımcı kolları tasarlamaya
başlamak oldu. Tasarladığımız tüm
yardımcı kolların ve robotumuzun
küçük eve sığmasına özen gösterdik.
Bizi en çok heyecanlandıran ilk
görevi yapmış olan vinç görevinde
kullandığımız yardımcı koldur. İlk
çıktığında robotumuz hem vinci
çevirmiş, kancaya asılı olan mavi blok
bağımız bir mavi bir blok üzerine
indirilmiş hem de bu görev 1. kat
mavi
çemberin
içerisinde
gerçekleştirilmiştir. Bir başka bizi
heyecanlandıran görev kolu ise mavi
bir blok ağacın küçük dalına
bırakılırken yarasa ağacın B dalı
tarafından
desteklenmesi
sağlanmıştır. Bloklarımızın yüksek
olması
için
blok
tasarımları
araştırırken eylemsizlik prensibi ve
ağırlık merkezi gibi fizik kurallarını da
öğrenmek bizim için bir kazanç
olmuştur. Robotumuz altı çıkış
yaparak dokuz görevi eksiksiz olarak
yerine getirmiştir.

Takımımızla
tanışmamızdan
sonra
çalışmalarımız
sırasında,
arkadaşlık
bağlarımız kuvvetlendi. Gün geçtikçe
birbirimizi daha iyi tanıdık. Farklı mekanlar,
çalışma alanları ve şekilleri keşfettik. Takım
olarak, daima birlik içinde olduk. Takım
çalışmalarımız dışındaki zamanlardaysa
“başkalarının özeline ve çevremize karşı
saygılı olmada duyarlılık kazandık. Takımca
birbirimizin fikirlerine değer verdik ve bu
hissettirebildik çünkü zamanla birbirimizi
daha iyi tanıdık, tanıdıkça değerli hissettik /
hissettirdik. Turnuvada ve hazırlık sırasında
ihtiyacı olana birebir ve grup olarak daima
destek verdik, birbirimizi önemsedik.
Çalışırken, öğrendik. Zaman zaman diğer
takımlarla da paylaşımlarda bulunduk.
Kazan-kazan
politikasını
uyguladık.
Paylaşım yaptığımız takımlar ve destek
aldığımız uzmanlar: İsrail’den 1799
numaralı Green Effect takımı ile WhatsApp
grubu oluşturulup iletişim kuruldu.
Japonya dan Tsky_Shenron takımı ile
Instagram hesabından iletişim kuruldu. İTÜ
Maslak Kampüsü öğrencileri ile projemiz
paylaşıldı. BELBİM Proje Yönetim Şefi Esin
Polat, BELBİM İdari ve Sosyal İşler Şefi
Yusuf KARAHAN, BELBİM Müşteri Kazanımı
ve İş Geliştirme Personeli Merve ARSLAN
ile görüştük.İzmir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, İTÜ Genel Sekreter Yardımcısı
Serdar Bilgi, İTÜ Şehir Bölge Planlama
Bölümü Prof. Dr. Aliye Ahu Akgün, İTÜ
Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr.
Mahmut
Altınbaş,
İTÜ
Elektrik
Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya
Ahmet Kocabaş gibi uzman isimlerden
destek alındı. Sosyal sorumluluk açısından
projemiz BELBİM sponsorluğu sayesinde
verilen tek kullanımlık İstanbul Kartları,
diğer takım arkadaşlarımız
ve jüri
üyelerimizle paylaştık. İzmir ayağını
gerçekleştirebilseydik
İzmir
Belediye
Başkanı Tunç Soyer ile görüşülmüş olup
desteği ile tek kullanımlık İzmirim Kart
dağıtılacaktı.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
964

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
ROBOKOD SUPHİ
OKUL – KURUM ADI:
Suphi Koyuncuoğlu
Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Co-housing
Sosyalleşme
Paylaşmak
Çevrecilik
Enerji Tasarruf

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Ülkemizin enerji ihtiyacının %35’ini
binalarda kullanmaktayız ve bu
durum
ülkemizin
ekosistem
dengesini bozmaktadır.
Kullandığımız enerjinin %73’ünü ise
yurt dışından ithal ediyoruz ve
genellikle fosil yakıtlar kullanıyoruz.
Yapacağımız projemizdeki hedef
kitlemiz tüm yaş gruplarıdır.

Çevreci bina özelliklerine sahip bir
co-housing yaşam alanı tasarladık.
Çevreci bina tasarımı ile %50’ye
varan; çevreci co-housing yaşam
alanı ile de %75’e varan enerji
tasarrufu yapılabilmektedir.
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ROBOTUNUZUN ADI:

ROBOKOD SUPHI

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlence,
yaratıcılık,
sadakat, azim

arkadaşlık,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robot
tasarımımız
7
görevi
yapabilmektedir. Yeni bir takım
olduğumuz için kolay ama çok puan
getiren görevleri seçtik. Görevleri
tamamlamak için 5 aparat kullandık.
Uzaktaki görevlere düz giderken
sapma olmaması için gyro sensörünü
kullandık. Hata payını en aza
indirecek,
ufak
tefek
yön
değiştirmelerde
bile
görevi
tamamlayacak bir tasarım yaptık.
Ekstra güç istemeyen hafif bir
tasarım
ile
görevleri
hızla
tamamlamayı hedefledik.

1+1=3 takım olmadan büyük
başarılar elde edemeyiz.
Yasaklı
Kelime:
“Bence”
Fikirlerimizi sunmadan önce çok iyi
araştırma
yapmalıyız.
Kendi
düşüncelerimizi mutlaka bilimsel
kaynaklara dayandırmalıyız.
Bilgiyi paylaşarak yayıyoruz ve
bildiklerimizi
kendimize
saklamıyoruz. Elon Musk’ın da
dediği gibi “Deliklerle dolu bir
gemideyiz-dünyayı kastediyor- ve
bu gemi su alıyor. Biz Tesla’yla bu
suyu boşaltan bir kova yaptık. Siz
olsanız
kovanın
tasarımını
paylaşmaz mısınız?”
Bu sloganları yaşam biçimi haline
getirdik ve bunu tüm ilişkilerimize
yansıttık. Farklı şehirlerden 6
takımla görüntülü konuşmalar ve
yüz yüze görüşmeler yaptık.
Turnuva günü robotumuzun şarj
aletinden yemeklerimize kadar her
şeyimizi diğer takımlarla paylaştık.
Centilmenlik oyununda gönüllü
olduk. Sokak hayvanları ve
yaşlılarımızla ilgili planladığımız 2
projeyi ise pandemi yüzünden
gerçekleştiremedik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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TAKIM NUMARASI:

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

965

2020/03839

TAKIM ADI:

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

ROBOKOD BUCA
OKUL – KURUM ADI:
Süleyman Şah
Mesleki ve Tekinik
Anadolu Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:

Dezavantajlı birey
Şehir içi erişilebilirlik

Lise

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Büyük şehirlerdeki uzak mesafeler
ulaşım için toplu taşıma kullanmayı
zorunlu hale getirmektedir. Şehir içi
ulaşımda toplu taşımayı kullanan
bireylerin %10’unu görme engelli,
yürüme engelli gibi dezavantajlı
bireyler oluşturmaktadır. Dezavantajlı
bireylerle
yapılan
görüşmelerde
başkalarına bağımlı olmadan şehir içi
erişebilirliklerini
kolaylaştıracak
yeniliklere ihtiyaçlarının olduğunu,
özellikle toplu taşımayı kullanırken
binecekleri aracı takip edip, binmede
güçlükler yaşadıklarını ve genellikle
başkalarına
bağımlı
kaldıklarını
öğrendik. Engelli bireylerin şehir
yaşantısında karşılaştıkları güçlükler
nelerdir? Dezavantajlı bireylerin şehir
içi
erişebilirlikte
karşılaştıkları
güçlükler nelerdir? Dünya şehirlerinde
dezavantajlı bireylerin erişebilirliklerini
kolaylaştıracak uygulama örnekleri
nelerdir? Üç boyutlu tasarım ve
Arduino kullanımı nasıl yapılır?
konuları hakkında incelemeler yaptık.
Yaptığımız ön çalışmalar sonucunda
“dezavantajlı bireylerin kamusal alan
olan şehir içi otobüs duraklarından
binmek
istedikleri
otobüsü,
birilerinden
bağımsız
takip
edememeleri ve erişim güçlüğü
yaşamaları.” problemini çözmek üzere
fikirler üretmeye başladık. Sistemimiz,
şehir içi toplu taşımayı kullanan
bireylerin %10’unu oluşturan görme
engelli, yürüme engelli vb dezavantajlı
bireylerin kullanmasına yöneliktir.

Şehir içi otobüs duraklarında,
dezavantajlı bireyin binmek istediği
ve otobüsün şoförüne engelli bireyin
duraktaki varlığını bildirecek bir
sistem
oluşturmayı
hedefledik.
Sistemimiz durak ve otobüs olmak
üzere iki bölümden oluşuyor.
Sistemin durak kısmı için kablosuz
sinyal gönderici, dijital ekran,
numaratör, kart okuyucu, sesli uyarı
sistemi otobüs kısmı içinse kablosuz
sinyal alıcı ve dijital ekranımız olacak.
Dezavantajlı
bireyimiz
otobüs
durağında bulunan sisteme kartını
okutarak
aktif
hale
getirdiği
numaratörümüze binmek istediği
otobüsün numarasını girecek. Girilen
otobüs numarası durağın üzerindeki
ekranda sanıp sönmeye başlayacak
ve
kablosuz sinyal gönderici
sayesinde radyo dalgaları ile ilgili
otobüse sinyal yollayacak. İlgili
otobüs durağa yaklaştığı zaman
sinyali alacak ve otobüs şoförünün
önündeki ekranda bireyin engel
durumuna göre sinyal yanıp
sönmeye başlayacak. Bu sayede
otobüs şoförü durakta onu bekleyen
bir dezavantajlı birey olduğunu
anlayarak otobüsü durağa ona göre
yanaştıracak. Projemizin yenilikçi
yönü ise tüm dezavantajlı bireylerin
kolaylıkla kullanabilmeleri için ileri
teknoloji kullanmayı gerektirmeyen
internet sisteminden bağımsız olarak
tasarlandı.
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ROBOTUNUZUN ADI:

DÖRT YÜZ

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Saygı, sevgi, takım ruhu, eğlence,
paylaşım

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

İlk başta yaptığımız robot büyük ve
ağır
olduğu
için
köprüye
çıkamıyordu. Bu yüzden gereksiz
olan aparatları çıkararak daha ufak
hale getirdik bu sayede ufak yerlere
rahat
girip
süreden
zaman
kazandırdı. Robotumuza dört yönlü
hareket eden bir mekanizma (dört
yüz) geliştirdik ve bu sayede
görevleri
yaparken
manevra
kabiliyetimiz arttırarak zamanı daha
dengeli
kullanmamızı
sağladı.
Görevleri tek tek denedik süre
kısıtlamasından dolayı yaptığımız
aparatları
birleştirip
görevleri
beraberce yapmayı denedik. Kod
kısmında yaşanan sorunları yeni
kodlar yazarak giderdik. Robot hızlı
kalkarak gideceği yoldan şaştığı için
ivmeli kalkış fonksiyonu ekledik.
Göreve giderken sapmaması ve
dönüşlerin daha net olması için gyro
sensörü ekledik bu sayede görevleri
daha net yapma imkanı sağladı. Bazı
görevler için renk sensörü ekledik.
Bu sayede zemindeki renkleri
kullanarak dönüşlerimizi daha net
yapmamızı sağladı. Kod kısmına
görevlerin kodlarını arka arkaya
ekleyip pilot müdahalesinde buton
kontrolü ekledik ve gyro değerini
sıfırladık.
Robotun
takılma
durumunda
robotun
önündeki
tuşları görev atayıp kaldığımız
görevden devam ettik.

İlk
başladığımız
zamanlarda
elimizdeki LEGOlarla hayal ettiğimiz
şeyi tasarladık, sunum yaptık.
Şehrimizdeki antik yerleşim yerlerini
ziyaret
ettik.
Araştırmalarımızı
yaparken hep iş bölümü yaptık,
çalışmalarımızı birbirimizle paylaştık.
Dünyadaki
şehirlerin
sorunları
inceledik. Programı tanımak ve
anlamak için Eba’daki yetkililer ile
görüştük. Çalışma odamızı kendimiz
hazırladık. Duvar ve kapımızı
kendimiz oluşturup boyadık. Piccaso
Sergisi’ni ziyaret ettik. Sanata
verdiğimiz önem arttı. Birbirimize
hediyeler
aldığımız,
evimizden
getirdiğimiz yiyecekleri paylaşarak
çok eğlendiğimiz bir yılbaşı partisi
yaptık. Robokod Urla takımına,
bizden istedikleri robotumuzun
paletinin nasıl çalıştığıyla ilgili video
hazırladık. Robokod Kozmos ve İzmir
gruplarıyla görüştük ve bilgileri
birbirimiz ile paylaştık. Beş Robokod
ekibi kendi aramızda turnuva
düzenledik. Projemizin gereği görme
engelliler ile yaptığımız konuşmalar
sayesinde düşündüğümüzden daha
çok yardıma ihtiyaçları olduğunu
öğrendik. Oyunlarla birbirimize gözü
kapalı hem güvenmeyi öğrendik ve
eğlendik. Dokuz Eylül Üniversitesi
Depark
etkinliğine
katıldık.
Turnuvada takım birliğimiz için
saçlarımızı aynı renge boyadık.
Kolumuza sarı şeritler taktık.
Deprem sonrası sahaya gidip
depremzelere destek olmaya çalıştık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:
974

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Robokod Sirius
OKUL – KURUM ADI:
Şehit Gazeteci Hasan
Tahsin Ortaokulu
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Ortaokul

Geri dönüşüm
Ayrıştırma
Robotik çözüm
Kolaylık
Sıfır atık

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Farklı
ülkelerdeki
şehirleri
incelediğimizde ilçemizde bulunan
sorunları merak ettik. Karabağlar Kent
Konseyi Başkanı okulumuza gelerek
sorularımızı cevapladı. Agora Antik
Kenti’ne giderek yıllar öncesinde
yapılan binaları inceledik. Binaların
dayanıklılığı dikkatimizi çekti. Ancak
yenilikçi projemizde hangi soruna
odaklanacağımızı belirleyemiyorduk.
İYTE’den okulumuza gelen öğrenci
ablalarımız bize Cluster tekniğini
gösterdiler. Cluster etkinliğinden çıkan
sonuç çevre kirliliği ve enerji verimliliği
oldu. Bu teknik sayesinde hangi
konuyu seçeceğimizi kararlaştırdık.
Çöplerin ayrıştırılması ve çöpten enerji
üretimine odaklandık. Akıllı çöp
kutularını araştırdık. Evlerde geri
dönüşümün ne oranda gerçekleştiğini
görmek
için
saha
çalışması
gerçekleştirdik. Bu çalışmada şu
soruları sorduk: Evinizde kaç çöp
kovası var? Çöplerinizi ayrıştırıyor
musunuz?
Saha
çalışmasının
sonucunda; 86 ailenin ortalama 3 çöp
kovası kullandığını ve %95’inin çöpleri
ayrıştırmadığını öğrendik.
Geri dönüşüm ile ilgili ayrıntılı bilgi
alabilmek için Harmandalı Atık
Toplama Merkezine gezi düzenledik.
Orada organik çöpler diğer atıklarla
birleştiğinde enerji üretiminin olumsuz
etkilendiğini, geri dönüşüme gitmesi
gereken çöpler merkezde bertaraf
edildiğinden ekonomik zarara yol
açtığını öğrendik.

Apartmanlar için bir çöp ayrıştırma
sistemi oluşturmaya karar verdik.
Evlerden atılan çöpleri poşetin
rengine göre organik (beyaz) ve geri
dönüşüm (siyah) olarak ayrıştıran bir
sistem tasarladık. Sistemimiz için bir
prototip oluşturduk. Prototip için 1
dc motor, 1 board ve 1 çizgi izleme
sensörü kullandık. Çizgi izleme
sensörü beyaz poşet atıldığında
motoru sağa, siyah poşet atıldığında
sola doğru döndürüyor. Böylece
organik çöpler ve geri dönüşüme
gidecek olan çöpler ayrışmış oluyor.
Projemizin yenilikçilik boyutuyla ilgili
araştırmalar yapmak için Kapella
Firması’na gezi gerçekleştirdik. Bu
gezide mühendislerden Kapella çöp
ayrıştırma
sistemi
ile
bizim
sistemimizdeki farklılıkları öğrendik.
Firmanın ürünlerinde atıklar düğme
yardımıyla
ayrılırken
bizim
projemizde atıklar robotik bir
tasarımla
sensör
aracılığıyla
ayrışıyor. Firmanın tasarımlarında
kapakların ısıya dayanıklı olması,
sistemin kendini temizlemesi, düşen
atıkların konteynıra zarar vermemesi
için
yavaşlama
dirseğinden
yararlanılması ise bizim projemizde
bulunmayan
özelliklerdi.
Prototipimizde
kullandığımız
ürünlerin
gerçek
maliyetlerini
araştırdığımızda; 6 katlı bina için
uygun boru ve sensor kullanımıyla
ortalama 15-20 bin TL olabileceğini
gördük.
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ROBOTUNUZUN ADI:

SIRIUS

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Eğlence, işbirliği, uyumluluk, takım,
dostluk

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robot tasarımda temel model ile
başlamıştık ama temel modelin
dayanıklı olmadığını ve sınırlı
sayıda ekipman takabildiğimizi
farkettik. Robotumuzu daha
sağlam, daha fazla ekipman
takabildiğimiz bir çekirdek haline
getirdik. Taktığımız ekipmanların
hem uyumlu, hem de dengeli
olduğundan emin olmalıydık.
Çünkü dengeli olmazsa sapma
olasılığı vardı ve bu riski göze
alamazdık. Bu yüzden denge
bizim için en önemli unsurlardan
biri oldu. En başta gyro sensörü
temel
modeldeki
yerinde
kullanıyorduk. Ege Üniversitesi
UZEM gezimizde Melih hocamızın
tavsiyesi ile gyro sensörü,
kablosunun
rahat
çıkartılıp
takılabileceği yüksek bir yere
çıkarttık.
Böylece
sapma
olduğunda çıkarıp takabilmemiz
kolay oluyordu. Işık sensörünü
başta kullanmayı düşünüyorduk.
O yüzden ışığı daha net ölçeceği
şekilde etrafını kapattık, yere
sürtmeyecek şekilde yerleştirdik.
Fakat ışık sensörünü kullanmadık,
çünkü
renkleri
hep
aynı
okumuyordu.Görev ekipmanlarını
çarpma olursa çıkmaması veya
oynamaması için sağlam yaptık.
Böylece ekipmanlarımız görev
yerine giderken çarpma olsa bile
sorun
çıkarmıyordu.
Ayrıca
ekipmanlarımızı hem dengeli hem
hafif olacak şekilde tasarladık.

İnsanları bilinçlendirmek amacıyla bir
tiyatro hazırladık. Tiyatromuz yenilikçi
projemizi tanıtıyordu ve eğlenerek
öğrenmeyi sağlıyordu. Tasarladığımız
broşürle projemizle ilgili insanları
bilinçlendirdik.
Okulumuzdaki
arkadaşlarımıza robot çalışmalarımızı ve
proje konumuzu anlatan sunumlar
yaptık. Robokod Suphi ile bir görüşme
yaptık. Yaptığımız proje ve robot oyunu
hakkında konuştuk, yeni arkadaşlar
edindik. Robokod HighFive ile yaptığımız
görüşmede; robot oyunu, turnuva ve
yenilikçi
projelerimiz
hakkında
konuştuk.
Birbirimizin
projelerini
yorumladık. Bu görüşme bize çok şey
kattı. Robokod Menderes ile görüntülü
konuşarak
onlarla
arkadaş
olduk. Takımca makarnalar ve oyun
hamurlarıyla yüksek kule etkinliği,
meyve salatası etkinliği, ben mesajı
etkinliği ve ben kimim etkinliklerini
gerçekleştirdik. Böylece birbirimizi daha
iyi
tanımaya,
problem
çözme
becerilerimiz üzerinde düşünmeye ve
takımca
iletişim
becerilerimizi
geliştirmeye
çalıştık.
Birbirimize
verdiğimiz el yapımı yılbaşı hediyeleri
ömür boyu saklayacağımız özel bir
hatıra oldu. Yerel turnuvada dağıtmak
için keçeden kitap ayracı tasarladık.
Turnuvada el yapımı hediyelerimizi
diğer takım arkadaşlarımıza dağıttık.
Ulusal turnuvada takımlara dağıtmak
için bileklik yaptık fakat turnuva
ertelendiği için dağıtamadık.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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VARSA
PATENT
NUMARASI:

TAKIM NUMARASI:

BAŞVURU

977
PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?

TAKIM ADI:
Robokod Highfive
OKUL – KURUM ADI:

TAKIM
SEVİYESİ:

Cahit Kora Anadolu Lise
Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

Kitin
Radyason
Manyetik Alan
Yapı Malzemeleri
Radyasyon Kalkanı

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

Projemize başlarken adımlarımızdan
ilki
problemimizi
belirlemekti.
Günümüz şehirlerinde önlemlerinin
alınmadığı ve gelecekte büyük
sorunlara
sebep
olabilecek
potansiyele
sahip
“radyasyon”
problemini
çözümümüzün
merkezine aldık.
Belirlediğimiz problemle günümüzde
karşı karşıya olan, doğal radyasyon
seviyesi yüksek veya radyoaktif bir
kaza sonucu radyasyon seviyesi
normalin üzerine çıkan bölgeleri
daha yaşanabilir bir hale getirmek ve
radyoaktif
ışımaların
sebebiyet
verebileceği
sağlık
sorunlarını
bertaraf etmek için çözümümüzü
geliştirmek adına adımlar attık.
Çalışmalarımızı Fukuşima ve Çernobil
gibi, ölümcül sonuçlarla karşılaşılmış
radyoaktif kazaların yaşandığı ve
yaşanma riskinin olduğu bölgelerde;
insanlara daha konaklanabilir ve
riskin düşük olduğu yaşam alanları
sunabilme amacıyla gerçekleştirdik.

Belirlediğimiz probleme yönelik
çözüm önerileri arasında en kullanışlı
ve avantajlı olanı; tamamen doğal ve
sağlığa zararsız bir hammaddede
yatıyordu. “Kitin” adı verilen,
kabuklu canlıların dış iskeletinde ve
mantarların gövde bölgesinde yer
alan bu madde; sahip olduğu
özellikleriyle problemimize çözüm
olmak için biçilmiş kaftandı. Kitin
yüzeyinde
oluşturduğu
elektromanyetik alan sayesinde,
alandan geçmeye çalışan zararlı
radyoaktif
ışımaları
sürtünme
kuvvetinin etkisiyle ısı enerjisine
çevirerek amacımıza ulaşmamızı
sağlıyordu. Bu sayede hücrelerde
bozulmaya, akabinde ağır sağlık
sorunlarına
yol
açan
zararlı
radyoaktif ışımalar, ısı enerjisine
dönüşüp kayboluyordu. Kitinin bu
inanılmaz özelliğini şehirlerimizde
kullandığımız yapı malzemelerinde
kullanmayı amaçladık. Fiziksel olarak
tanecikli yapıda olan kitini, temel
yapı
malzemelerini
oluşturan
materyallerin karışımlarına entegre
ederek;
“Radyasyon
Kalkanı”
özelliğine sahip prototipler ürettik.
Alçı harcının içine karıştırarak
radyasyona karşı dayanıklı alçıpanlar
yaptık. Kağıt karışımının malzemeleri
arasına dahil ederek, radyasyon
geçirgenliği minimuma indirgenmiş
duvar kağıtları tasarladık. Binaların
ve ihtiyaç duyulan bölgelerin dış
etkenlerine
göre
farklı
yapı
malzemelerine entegresini planladık
(Boya, tuğla vb.).
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ROBOTUNUZUN ADI:

CENGO 44

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5 Saygı, birlik,
KELİME:
araştırma

güven,

dostluk,

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzda;
-iki adet large motor,
-iki adet medium motor,
-iki adet renk sensörü,
-bir adet gyro sensör
-bir adet EV3 Brick bulunmaktadır.
Robotumuz küp şeklindedir.
Robotumuzun stabilizasyonu için
sarhoş tekerlek yerine kendi
tasarımımız olan denge tekerlerini
kullandık.
Robotumuzu,
eklentiler
kolay
sökülüp takılabilir şekilde tasarladık.
Toplamda 5 adet eklentimiz
bulunmaktadır.
Eklentilerimizden
ağaç ev eklentimizde 2 adet tetik
sistemi bulunmaktadır. Bir tetiğimiz
ağaç evin dalına çarpınca tetiklenip
yarasayı ağaca bırakmaktadır diğer
tetiğimiz ise dişliler tarafından
tetiklenmektedir ve dronu köprüye
asmaktadır.
Emniyet
faktörü
görevinde kullandığımız parçamız
motor
tahriği
kullanmadan
lastiklerin potansiyel enerjisiyle
çalışmaktadır ve 4 adet kirişi
indirebilmektedir.

Biz Robokod Highfive olarak FIRST
LEGO League sürecinde yüz yüze ve
son
zamanlarda
da
internet
ortamında olmak üzere çok çalıştık
ve bu süreçte de çok eğlendik.
Birlikte geçirdiğimiz bunca vakit bizi
yakınlaştırdı ve gerçek anlamda bir
takım haline getirdi.
Takım
ve
bireysel
olarak
yeteneklerimizin farkına vardık ve
bunları
ortak
bir
paydada
buluşturmak için nasıl çalışmamız
gerektiğini öğrendik. Öğrendiğimiz
her yeni bilgi bizi çok heyecanlandırdı
ve başka insanlarla da paylaşmak
istedik, bu kapsamda görüştüğümüz
takımlarla,
sınıf
ve
okul
arkadaşlarımızla ve ailelerimizle
bolca bilgi alışverişinde bulunduk.
"RobocoDeaf"
gibi
ziyaretine
gittiğimiz, "Xotor" gibi ziyaretimize
gelen ve "KodKades" gibi online
platformlar aracılığıyla görüştüğümüz
birçok farklı takımla yaptığımız çeşitli
etkinlikler ve sohbetler beraberinde
yeni dostluklar da getirdi.
İyiliğin
bulaşıcı
olduğuna
inandığımızdan biz de iyiliğe destek
olmak için elimizden geleni yaptık.
Sürecin hepimiz için faydalı olduğunu
ise bu sürede edindiğimiz bilgileri ve
becerileri, beraber kazandığımız
unutulmaz
anıların
yardımıyla
anlatmaya başladığımızda anladık.

TAKIM
ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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TAKIM NUMARASI:

VARSA PATENT BAŞVURU
NUMARASI:

1035

2020/02743

TAKIM ADI:
MFL Sci & Tech
OKUL – KURUM ADI:
Manisa Fen Lisesi
PROJE/PROTOTİP FOTOĞRAFLARI

TAKIM
SEVİYESİ:
Lise

PROJENİZİ ANLATAN EN ÖNEMLİ 5
ANAHTAR KELİME NEDİR?
Yenilikçilik
Sulama
Tasarruf
Bitki
Üretim

SORUN TESPİTİ VE HEDEF KİTLE

ÇÖZÜM ÖNERİSİ VE YENİLİKÇİLİK

İlk etapta projemizi ne alanında
yapmamız gerektiğini kararlaştırırken
şehrimizdeki Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nden, Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nden ve Yunus Emre
Belediyesi’nde çalışan ve alanında
uzmanlaşmış kişilerden randevu
alarak görüşmeler yaptık. Bu
görüşmelerimizin yanında sokağa
çıkarak
şehrimizdeki
kişilerle
röportaj yaptık. Bu çalışmalarımız
sonucunda
şehrimizdeki
yeşil
alanlarda ve tarlalardaki sulama
sistemlerinde birtakım sorunlar
olduğunu ve bu sorunlara çözüm
bulmamız gerektiğine karar verdik.
Sorunumuz şehrimizdeki güncel
sulama sistemlerinden olan fıskiye
ve hortum ile sulama sistemlerinin
suyu ve insan gücünü israf edip
sağlıklı ve düzgün bir sulama
yapılmasının önüne geçmesidir.

Karşılaştığımız sorunları çözmek için
öncelikle bir yol haritası belirledik. Bu
yol haritamıza göre öncelikle tarlalarda
ve peyzaj alanlarında bulunan
hortumlardan kurtulmalıydık. Bu ilk
sorunumuza
çözümümüzü
sistemlerimizi yer altından geçirmekle
çözdük. Biz projemizde damlama
hortumu yerine daha küçük ve işimizi
görebilecek olan daha ince hortumlar
kullandık. Hortumları bir pompaya
bağladık. Bu pompayı ise bir arduino
kartına bağladık. Bu kartımıza nem
sensörleri yerleştirdik bu sensörler
sayesinde toprak bitki için gerekli olan
nem seviyesinin altına düştüğünde
sistem çalışıyordu. Büyük bir alanı
düşündüğümüzde alanımıza su büyük
bir
ortak
depodan
alınarak
oluşturduğumuz küçük sistemlere
ulaşmaktadır. Sistemlerimiz ihtiyacı
olan suyu nem sensörleri aracılığıyla
pompalarımıza
alarak
suyu
bitkilerimize ulaştırıyoruz. Bu sayede
hem insan gücüne ihtiyaç olmadan
hem de daha az su kullanarak
bitkilerimizi
sulamış
oluyoruz.
Böylelikle hem iş gücünden hem de
sudan tasarruf etmiş oluyoruz. Manisa
Büyükşehir
Belediyesi’ndeki
uzmanlarla görüştüğümüzde, şehir
planlamacılarından Oğuz Tekcan ve
Esra Atalay’ın teyitleriyle projemizdeki
sistemin şu ana kadar belediyelerde
kullanılan
bir
sistem
olmadığı
anlaşılmıştır. Ayrıca takım olarak
2020/02743
numaralı
patent
başvurusunda bulunarak yenilikçi bir
proje
olduğunu
göstermek
istemekteyiz.
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ROBOTUNUZUN ADI:

SAGO

TAKIMINIZI EN İYİ İFADE EDEN 5
KELİME:

Çalışma, azim, beraberlik, eğlence,
saygı

ÖZ DEĞERLER POSTERİ:

ROBOT TASARIM ÇALIŞMALARI

ÖZ DEĞERLER ÇALIŞMALARI

Robotumuzu
tasarlamaya
başlamadan
önce
robotumuzu
oluşturduğumuz LEGO setlerindeki
parçaları ve motorları tanıdık. Daha
sonra tasarımımızı yaparken nelere
dikkat
etmemiz
gerektiğini
parkurumuzdaki görevlere dikkat
ederek değerlendirdik. Daha sonra
ise tasarım hakkında fikir alışverişi
yapmak amacıyla takımımız içinde
beyin fırtınası yaptık. Bu şekilde
yapmamız
ve
yapmamamız
gerekenlerin
listesini
çıkararak
tasarımımıza başladık. Tasarımımızı
şekillendirirken takım içinde “Bin
bilsen de bir bilene sor” düşüncesiyle
hareket ederek sık sık fikir
alışverişinde bulunduk.
Robotumuzu ilk tasarladığımızda bazı
görevleri
istediğimiz
şekilde
yapamadığını fark ettik. Bu yüzden
takım olarak hata ayıklama işlemi
gerçekleştirdik
ve
tasarım
sürecimizde geriye dönüş yaptık.
Robotumuzun tasarımında diğer
takımlardan farklı olarak dişli
sistemlerini bir vinç şeklinde aktif
olarak
kullandık.
Robotumuzu
kodlarken de her kodun her
seferinde
aynı
işlemi
gerçekleştirmesi için Gyro sensörüyle
düz gitme ve dönme işlemlerini aktif
olarak kullandık.

Takımımızda okulumuza yeni gelen
kişiler olduğu için ilk etapta
kaynaşmak için bir toplantı
gerçekleştirdik. Bu toplantıda
program
sürecinin
nasıl
işleyeceğini ve neler yapacağımızı
konuştuk. Daha sonra takım içi
etkinlikler düzenlemeye başladık.
Bu etkinliklere bir akşam yemeğiyle
başladık. Daha sonra okulumuzda
yaptıklarımızdan
ve
yapacaklarımızdan bahsettiğimiz
bir sunum gerçekleştirdik. Bir
sonraki çalışmamız ise okulumuzda
okuyan arkadaşlarımıza yönelik
oldu. Bu çalışmamızda Manisa
Celal Bayar Üniversitesi’ndeki
hocalarımızla konuşup okulumuzda
katılmak isteyen arkadaşlarımızla
bir atölye çalışması ve eğitim
gerçekleştirdik. Daha sonra ise
bizim için çok değerli olan Sayın
Doç. Dr. Yavuz Samur hocamız
okulumuza
gelip
teknoloji
bağımlılığı ile ilgili bir seminer
verdi. Bu seminerin çok faydalı
olduğuna dair olumlu geri dönüşler
aldık.
Çalışmalarımızı
gelecek
nesillere de aktarabilmek için
küçük
kardeşlerimize
robotik
alanında eğitim verdik. Bundan
sonra ise okulumuzda çanta
boyayıp bu çantalardan elde
ettiğimiz geliri Bilim Kahramanları
Derneği’ne
bağışladık.
Bu
çalışmalarımızı
gerçekleştirirken
takımca çok eğlendik.

TAKIM ÇALIŞMALARINDAN
FOTOĞRAFLAR
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ULUSAL TURNUVAYA ÇIKMAYA HAK KAZANAN TAKIMLARIMIZ
TAKIM NUMARASI
4

TAKIM ADI
FUNNY ALIENS

19

ISTECH

24

LEGOLARIN EFENDİLERİ

30

DOUBLE THINK

34

LE VENT SE LEVE

39
43
45
46
48
61
79
84
95
96
107
119
122
127
128
137
148
156
163

TEAM TNT
ROBOCODE
ROBOSHAPER
JUNIOR ROBOTICS
ISTECH JUNIOR
CITYSCAPE BY MİNİSKOP
INTERSECTION COLUMBA
ROTATECH
ROTABORN
JR ROBOTICS
TITAN ROBOTICS
BRAINSTORMS
ARTEFILLA
ROTASTARS
ROBOTIGER
ROBİSTEK
ROBUST
EXPLORER19
UNLIMITED

165

SPECTRUM

172

INSPRATION

173
175
180
182
192

INTERSECTION JUNIOR
HIRÇIN DALGA
JR. TORNADO
WEST UNIVERSE
YDROBOTIX

202

HİSARCS

208
235
252

ROTA EV-K
RODOSTO TEAM
QUASAR

253

CITY GENESIS

256
270

TARDİS
OCTO MENTIS

274

TEMPESTAS

278
313
317

HARMONIA
TEAM RAPTORS
JR. ROBOFORMERS

KURUM ADI
ŞEHİR
MAKER CENTER
DENİZLİ
İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANADOLU
İSTANBUL
LİSESİ
ÖZEL SAKARYA UĞUR DEĞİŞİM
SAKARYA
ANADOLU LİSESİ
BİREYSEL
İZMİR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ VECDİ ALTAY
İZMİR
ÇOCUK KULÜBÜ
JR ROBOTİCS ÜMİTKÖY
ANKARA
ÖZEL BURSA BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
BURSA
TED KOCAELİ KOLEJİ ÖZEL ANADOLU LİSESİ
KOCAELİ
ALBİREO EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
İSTANBUL
İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ORTAOKULU İSTANBUL
MİNİSKOP BİLİM VE SANAT ATÖLYESİ
İSTANBUL
ÖZEL BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ İSTANBUL
ÖZEL ROTA FEN LİSESİ
İZMİR
BORNOVA ÖZEL ROTA ANADOLU LİSESİ
İZMİR
JR ROBOTICS
İSTANBUL
FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU
İSTANBUL
75.YIL MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
YALOVA
ÖZEL BAHÇEŞEHİR LİSESİ
İSTANBUL
ÖZEL ROTA ORTAOKULU
İZMİR
İSTEK ÖZEL BİLGE KAĞAN ORTAOKULU
İSTANBUL
ÖZEL İSTEK KUŞADASI OKULLARI
AYDIN
YENİMAHALLE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ANKARA
ÖZEL ÇORUM BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
ÇORUM
ÖZEL ÇEVRE ORTAOKULU
İSTANBUL
ÖZEL SAMSUN ÇİZGİ ÜSTÜ FEN BİLİMLERİ
SAMSUN
OKULLARI FEN LİSESİ
ÖZEL GÜZELBAHÇE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
İZMİR
ANADOLU LİSESİ
ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
İSTANBUL
MERKEZ ORTAOKULU
TRABZON
ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
KAYSERİ
ÖZEL BATIŞEHİR DOĞA ORTAOKULU
İSTANBUL
ÖZEL YALOVA DOĞA ORTAOKULU
YALOVA
HİSAR EĞİTİM VAKFI ÖZEL HİSAR
İSTANBUL
ORTAOKULU
BORNOVA ÖZEL ROTA ORTAOKULU
İZMİR
ÖZEL ÇORLU AKA ORTAOKULU
TEKİRDAĞ
ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ
İSTANBUL
ÖZEL TEMAPARK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN
İSTANBUL
VE TEKNOLOJİ LİSESİ
KARŞIYAKA ÖZEL TAKEV ORTAOKULU
İZMİR
ÖZEL GAZİANTEP BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU GAZİANTEP
ÖZEL ESKİŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN VE
ESKİŞEHİR
TEKNOLOJİ LİSESİ
TED ÖZEL ATAKENT ANADOLU LİSESİ
İSTANBUL
ÖZEL BORNOVA BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
İZMİR
FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU
İSTANBUL
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ULUSAL TURNUVAYA ÇIKMAYA HAK KAZANAN TAKIMLARIMIZ
TAKIM NUMARASI

TAKIM ADI

348

ORONTES

351

PHILATHRONS

353

PARADOKS

358

MAGNETECH IMPERIUM

373

VALENTINUS

380

GREEN AND SMILES

413

FUTURE DESIGNERS

424
425
456
457

EX FAVILLA
TAKEVIANS
PROXIMA
LEGODTÜ

462

RO-BITHYNIA

482
508

ROBOTED 41
INTEGRITY

552

MIND BENDERS

557
563
598
668
670

A DIFFERENT BRICK IN THE
WALL
CONSTELLATION
PHENOTECH MONO
MEGA MEKA
INTERCEPTOR
LEGOMAYAMANIA

756

LUMENUS ORIENTIS

785
815
874
907

KODKADES
GAZİANTEP GEZEGENEVİ
FLASH OF FUTURE
ERBAKIR FEN LİSESİ

933

İTÜROBEE JR.

958

ROBOKODKAHRAMANLARI

964

ROBOKOD SUPHİ

965

ROBOKOD BUCA

970

ROBOKOD İZMİR GIRLS

974

ROBOKOD SIRIUS

977
982
1035

ROBOKOD HIGHFIVE
ROBOKOD MENDERES
MFL SCİ & TECH

554

KURUM ADI
ŞEHİR
ÖZEL İSKENDERUN BAHÇEŞEHİR
HATAY
ORTAOKULU
ÖZEL ANTALYA BAHÇEŞEHİR PARKORMAN
ANTALYA
ORTAOKULU
ÖZEL SAMSUN FİNAL FEN LİSESİ
SAMSUN
ÖZEL SAMSUN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
SAMSUN
ATAKUM FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ
ÖZEL DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR ANADOLU
DİYARBAKIR
LİSESİ
ÖZEL EYÜBOĞLU ÇAMLICA ORTAOKULU
İSTANBUL
ÖZEL SALİHLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
MANİSA
ORTAOKULU
TAKEV ÖZEL ORTAOKULU
İZMİR
ÖZEL SAMSUN TAKEV ANADOLU LİSESİ
SAMSUN
ÖZEL TOKAT BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
TOKAT
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU ANKARA
ÖZEL KOCAELİ BAHÇEŞEHİR ANADOLU
KOCAELİ
LİSESİ
TED KOCAELİ ÖZEL ORTAOKULU
KOCAELİ
ÖZEL GÜZELBAHÇE DOĞA ORTAOKULU
İZMİR
ÖZEL KONYAALTI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN
ANTALYA
VE TEKNOLOJİ LİSESİ
ÖZEL YÜKSEKÇITA ORTAOKULU

DENİZLİ

21.YÜZYIL BECERİLERİ EĞİTİM KURUMU
ANKARA
ÖZEL ORDU BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ
ORDU
ÖZEL GAZİANTEP BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ GAZİANTEP
OSMANBEY ORTAOKULU
KÜTAHYA
ÖZEL ANKARA MAYA ORTAOKULU
ANKARA
MUŞ SELCEN HATUN MESLEKİ VE TEKNİK
MUŞ
ANADOLU LİSESİ
SALTUKBEY ORTAOKULU
ERZURUM
GAZİANTEP GEZEGENEVİ VE BİLİM MERKEZİ GAZİANTEP
AHMET ŞİMŞEK ORTAOKULU
MERSİN
ERBAKIR FEN LİSESİ
DENİZLİ
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DR. NATUK
İSTANBUL
BİRKAN ORTAOKULU
KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK
İZMİR
ORTAOKULU
SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU
İZMİR
BUCA SÜLEYMAN ŞAH MESLEKİ VE TEKNİK
İZMİR
ANADOLU LİSESİ
ŞEHİT ÜSTEĞMEN MURAT YILDIZ MESLEKİ
İZMİR
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN
İZMİR
ORTAOKULU
KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ
İZMİR
ŞEHİT HAKAN İNCEKAR ORTAOKULU
İZMİR
MANİSA FEN LİSESİ
MANİSA

84

SEZON KİTAPÇIĞINDA YER ALAN TAKIMLARIMIZ
TAKIM
NUMARASI
4
30
34
39
43
46
84
96
107
119
127
137
148
156
172

TAKIM ADI

KURUM ADI

ŞEHİR

FUNNY ALIENS
DOUBLE THINK
LE VENT SE LEVE
TEAM TNT
ROBOCODE
JUNIOR ROBOTICS
ROTATECH
JR ROBOTICS
TITAN ROBOTICS
BRAINSTORMS
ROTASTARS
ROBİSTEK
ROBUST
EXPLORER19
INSPRATION

DENİZLİ
İZMİR
İZMİR
ANKARA
BURSA
İSTANBUL
İZMİR
İSTANBUL
İSTANBUL
YALOVA
İZMİR
AYDIN
ANKARA
ÇORUM
İZMİR

175
180
208
235
252
253

HIRÇIN DALGA
JR. TORNADO
ROTA EV-K
RODOSTO TEAM
QUASAR
CITY GENESIS

270
274

OCTO MENTIS
TEMPESTAS

313
317
348
373
413
424
482
552

TEAM RAPTORS
JR.ROBOFORMERS
ORONTES
VALENTINUS
FUTURE
DESIGNERS
EX FAVILLA
ROBOTED 41
MIND BENDERS

MAKER CENTER
BİREYSEL
KARŞIYAKA BELEDİYESİ VECDİ ALTAY ÇOCUK KULÜBÜ
JR ROBOTİCS ÜMİTKÖY
ÖZEL BURSA BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
ALBİREO EĞİTİM VE DANIŞMANLIK
ÖZEL ROTA FEN LİSESİ
JR ROBOTICS
FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK ORTAOKULU
75.YIL MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU
ÖZEL ROTA ORTAOKULU
ÖZEL İSTEK KUŞADASI OKULLARI
YENİMAHALLE BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ÖZEL ÇORUM BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
ÖZEL GÜZELBAHÇE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ANADOLU
LİSESİ
MERKEZ ORTAOKULU
ÖZEL BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
BORNOVA ÖZEL ROTA ORTAOKULU
ÖZEL ÇORLU AKA ORTAOKULU
ÖZEL KÜLTÜR FEN LİSESİ
ÖZEL TEMAPARK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE
TEKNOLOJİ LİSESİ
ÖZEL GAZİANTEP BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
ÖZEL ESKİŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ
LİSESİ
ÖZEL BORNOVA BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU
ÖZEL İSKENDERUN BAHÇEŞEHİR ORTAOKULU
ÖZEL DİYARBAKIR BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ
ÖZEL SALİHLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ORTAOKULU

598
668
785
874
933

MEGA MEKA
INTERCEPTOR
KODKADES
FLASH OF FUTURE
İTÜROBEE JR.

964

ROBOKOD SUPHİ

TAKEV ÖZEL ORTAOKULU
TED KOCAELİ ÖZEL ORTAOKULU
ÖZEL KONYAALTI BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE
TEKNOLOJİ LİSESİ
ÖZEL GAZİANTEP BAHÇEŞEHİR FEN LİSESİ
OSMANBEY ORTAOKULU
SALTUKBEY ORTAOKULU
AHMET ŞİMŞEK ORTAOKULU
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL DR. NATUK BİRKAN
ORTAOKULU
SUPHİ KOYUNCUOĞLU ORTAOKULU

TRABZON
KAYSERİ
İZMİR
TEKİRDAĞ
İSTANBUL
İSTANBUL
GAZİANTEP
ESKİŞEHİR
İZMİR
İSTANBUL
HATAY
DİYARBAKIR
MANİSA
İZMİR
KOCAELİ
ANTALYA
GAZİANTEP
KÜTAHYA
ERZURUM
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR
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SEZON KİTAPÇIĞINDA YER ALAN TAKIMLARIMIZ
TAKIM
NUMARASI
965
974
977
1013

TAKIM ADI

KURUM ADI

ŞEHİR

ROBOKOD BUCA

BUCA SÜLEYMAN ŞAH MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN ORTAOKULU
KARŞIYAKA CİHAT KORA ANADOLU LİSESİ

İZMİR

MANİSA FEN LİSESİ

MANİSA

ROBOKOD SIRIUS
ROBOKOD
HIGHFIVE
MFL SCİ & TECH

İZMİR
İZMİR
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