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AYNI BÜYÜKLÜKTE 8 CAM BARDAK 

SU 

1 KURŞUN KALEM 

MALZEMELER

BARDAKTA MÜZİK 
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DENEYİN YAPILIŞI

1. Bardaklara her biri farklı seviyelere gelecek şekilde su
doldurunuz.
2. Sonra her bir bardağın kenarına kalem ile hafifçe vurunuz. İyice
kulak kesiliniz.

Fark ettiniz mi? Hepsinden ayrı tonda ses çıkıyor. Sizce neden böyle
oluyor olabilir? Su seviyesi ile çıkan ses arasında bağ kurmaya
çalışın. Su ne kadar az ise ses o kadar ince çıkıyor. Bunun nedeni
ise titreşim. Ses, maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda
oluşur. Bardağa vurunca titreşim başlar, ses dalgaları yayılır ve
bardakta ne kadar az su varsa ses o kadar ince çıkar.
 

DENEYİN SONUCU
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MALZEMELER

KIRILAN IŞIK

 

1 ADET ÇUBUK ŞEKER
 1 ADET BARDAK

YEMEKLİK YAĞ (AYÇİÇEĞİ VEYA
ZEYTİN YAĞI)
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DENEYİN YAPILIŞI
1. Yarısına gelecek şekilde bardağa yağı koyunuz.
2. Çubuk şekeri bardağın içine koyunuz. Yağın yüzeyine baktığınızda
şeker ortasından kesilmiş gibi gözükecektir.
3. Şekeri bardağın kenarına yaslayınız (Düzgün bir şekilde yaslanması
için şekeri alt kısmından biraz eğerek bardağın dibine oturtabilirsiniz.)
Bardağın kenarına bakınız ve bardağı yavaşça döndürünüz. Şekerin bir
pastel boya kalınlığı gibi genişlediğini ya da bir çubuk makarna gibi
inceldiğini görebiliyor musunuz? Ya da tamamen görünmez   bir hale
geldiğini görebiliyor musunuz?

 

DENEYİN SONUCU
Aslında hepimiz bir bardak suyun içindeki kaşığın nasıl kırılmış gibi
gözüktüğünü biliriz. Bunun sebebi, suyun ışığı kırarak nesnelerin
kırılmış gibi gözükmelerini sağlamasındandır. Peki deneyimizde neden
su değil de yağ kullandık? Çünkü yağ, suya göre ışığı daha fazla
kırmaktadır. Hatta o kadar fazla kırar ki bardağa doğru açıdan
bakarsanız, bardağın içindeki nesneyi kaybolmuş gibi görebilirsiniz. 



5

MALZEMELER

LİMON TEKNESİ

 

 
2 LİMON
SU İLE BİR CAM SÜRAHİ
BİR SOYACAK
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1. Sürahiyi suyla doldurun ve içine iki limondan birini koyun. Limon
yüzeyde yüzer.
2. Limonu soyucu ile tamamen soyun. İdeal olarak, limonun içinde
bulunan sarı kısımları artık açıkça görülebilmelidir.
3. Kabukları soyulmuş ve daha hafif olan limonu sürahiye koyun. Dibe
batmasını gözlemleyin. Kabuğu soyulmamış limon ise yüzeyde yüzer.

DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN SONUCU

Bu deneyde, Arşimet'in yüzen limonları kullanma ilkesini
öğreneceksiniz. Kabuklu bir limon kesinlikle kabuksuz limondan daha
ağırdır, ancak konu bir isim yüzerken sadece ağırlıkla alakalı değildir.
Çünkü limonun kabuğunda binlerce minik hava kabarcığı vardır.
Bundan dolayı kabuğu soyulmamış limon yüzeyde kalması için ihtiyaç
duyduğu kaldırma kuvvetini bu hava kabarcıklarından sağlar ve bu
sayede yüzeyde kalır. 
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MALZEMELER  

DANS EDEN HAYALET

 

1 ADET KAĞIT MENDİL
1 ADET BALON
MAKAS
KEÇELİ KALEM
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DENEYİN YAPILIŞI
 Kağıt mendili keserek yaklaşık 4 cm uzunluğunda ve kollarını V
şeklinde yukarıya kaldırmış bir hayalet yapınız. Keçeli kalem
kullanarak hayalete bir yüz çiziniz. Eğer iki katlı bir kağıt mendil
kullanıyorsanız, olabildiğince ince yapmak için her bir katı birbirinden
ayırınız. 
 Hayaletin ayaklarını şeffaf bant yardımıyla bir yüzeye sabitleyiniz.
 Balonu şişiriniz ve ucunu bağlayınız. Sonra balonu saçınıza sürtünüz.
Bu, statik elektrik oluşmasına yol açacaktır.
 Balonu yavaşça hayaletin yanına yaklaştırarak onun yukarıya, yani
balona doğru süzülmesini sağlayınız. Hatta eğer ayaklarını bir yüzeye
sabitlemezseniz, biraz pratikle, hayaletin havada dans etmesini
sağlayabilirsiniz.

1.

2.
3.

4.

Balonu saçınıza ya da yünlü bir giysiye sürttüğünüzde, (negatif elektrik
yüke sahip) elektronlar balonun yüzeyine toplanırlar. Elektronlar,
pozitif yüke sahip hafif nesneleri (kağıt mendilden yapılmış bir hayalet
gibi maddeleri) kendilerine çekebilirler. 

DENEYİN SONUCU
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MALZEMELER  

DALIŞ SU BALONLARI 

4 ADET BALON 
 SU DOLU BÜYÜK BİR KAP 
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DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN SONUCU

1. Bir balonu suyla doldurun ve ağzını bağlayın.
2. Bir sonraki balonu daha az suyla doldurun. Biraz daha hava alması
için içerisine üfleyin ve ağzını bağlayın.
3. Üçüncü balonu çok az suyla doldurun. Sonra şişirin ve ağzını bağlayın.
4. Dördüncü balona su koymayın. Basitçe şişirin ve ağzını bağlayın.
5. Su bombalarını suyla dolu büyük bir kapta sırayla yüzdürün.

Sudan daha hafif olan her şey yüzer. Hava sudan daha hafiftir. Bu
yüzden çok fazla havası olan su bombaları yüzer. Sadece su ile
doldurulan su bombası batar. 
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MALZEMELER

NE NEREDE DURACAK?

BAL
SIVI YAĞ 
SU

UZUN, DÜZ VE  ŞEFFAF BARDAK
VİDA
KÜÇÜK BİR SÜNGER PARÇASI
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DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN SONUCU

 Bardağa önce yaklaşık 2 santimetre yüksekliğinde bal doldurun.
 Balın üzerine onunla aynı yükseklikte olacak biçimde yavaşça su
ekleyin.
 Suyun üzerine yine aynı yükseklikte olacak biçimde sıvı yağ ekleyin
ve birkaç dakika bekleyin.
 Vidayı ve sünger parçasını sırasıyla bardağın içine atın. Neler
oluyor?

1.
2.

3.

4.

Bardağa eklediğimiz sıvılar, yoğunlukları birbirinden farklı olduğundan
birbirlerine karışmadan katman katman dizilir. Yoğunluğu en fazla olan
bal en altta, yoğunluğu en az olan sıvı yağ ise en üstte kalır. Vidayı
bardağın içine attığımızda vidanın bardağın dibine indiğini gözlemleriz.
Sünger parçasını attığımızda ise sünger parçasının yağın üzerinde
yüzdüğünü gözlemleriz. Çünkü sünger ve süngerin boşluklarını
dolduran havanın yoğunluğu bardaktaki sıvı yağın yoğunluğundan
daha azdır.
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MALZEMELER

SES DALGALARI KULAK ZARINI NASIL
TİTREŞTİRİR? 

BÜYÜK PET ŞİŞE
MAKAS

BALON

PAKET LASTİĞİ
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DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN SONUCU

1. Pet şişenin dibini keselim.
2. Buraya kesilen balon parçasını paket lastiğiyle gerdirerek tutturalım.
3. Sonra şişenin ağız bölümüne elimizle vurarak balon parçasını
gözlemleyelim.

Kulak zarı çekiç kemiği ile bağlantılı olduğundan, zarı titreştiren ses
dalgaları aynı zamanda çekiç kemiğini de titreştirir ve çekicin hareketi
diğer iki kemiği (örs ve üzengiyi) de hareket ettirir. Üzengi tabanının iç
kulaktaki oval pencereyle bağlantılı olması sayesinde, bu titreşimler iç
kulağa iletilir.
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MALZEMELER

HANGİSİ SIKIŞTIRILABİLİR? 

ÇELİK VEYA CAM BİLYE 

ENJEKTÖR 
SU 
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DENEYİN YAPILIŞI

DENEYİN SONUCU

1. Enjektörün pistonunu çıkararak içine bir bilye koyunuz. Pistonu
yerine koyup itiniz.
2. Bilyenin hacminin değişip değişmediğini gözleyiniz.
3. Enjektörün pistonunu çekerek içine hava dolmasını sağlayınız.
Parmağınızla enjektörün ucunu kapatınız. 
4. Havanın hacminin değişip değişmediğini gözlemleyiniz.
5. Enjektörün pistonunu çekerek içine su dolmasını sağlayınız.
Parmağınızla enjektörün ucunu kapatınız. Enjektörün pistonunu itiniz. 
6. Suyun hacminin değişip değişmediğini gözlemleyiniz.
 

Maddelerin her birinde tanecik yapılarının farklı olduğunu söylemek
mümkün olmaktadır. Madde de bulunan atomların birbirine sıkı bir
şekilde bağlı olması durumunda katı, biraz gevşek ve boşluklu bir
yapıda olması durumunda sıvı ve atomlar arasındaki boşluğun oldukça
fazla olması durumunda gaz olduğu ifade edilebilir.
Gaz maddelerin belirli bir basınçla birlikte sıkıştırılabildiğini söylemek
mümkündür. Sıvı ve katı maddeler ise sıkıştırılamaz.
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MALZEMELER

RENKLERİN GÖLGESİ

KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ RENKLİ
LAMBA
ADAPTÖR

PİPET
BALON
BANT
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DENEYİN YAPILIŞI VE AÇIKLAMASI

1. Kırmızı, yeşil, mavi lambaları ve minik adaptörü seri bir şekilde
birbirine bağlayın. Pipetin ucuna balonu bant ile bağlayıp balonun
pipet yardımıyla şişmesini sağlayın. Adaptör yardımıyla da lambaların
yanmasını sağlayın.

2. Kaynaktan yayılan ışık ışınları saydam olmayan engele çarptığı yerlerde
gölge, saydam engele çarpmadığı yerlerde ise aydınlık yerler oluştuğunu
gözlemledik. Buradaki önemli olan nokta kaynağın rengi ne ise aydınlık
bölgelerin o olması idi. 
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3. Şimdi sıra geldi renkli yarım gölge oluşumlarını gözlemlemeye;
kırmızı-yeşil, kırmızı-mavi, mavi-yeşil renkli lambaların birlikte
kullanılması ile tam gölge ve yarım gölgelerin ayırt edilmesi daha kolay
olur. Ayrıca, ışık kaynaklarının farklı renklerde olması sayesinde, yarı
gölgelerin de ışık kaynaklarının rengine bağlı olarak renkli olduğunu
görürüz. Tüm ışık kaynaklarından ışık alan bölgeler ise renklerin ikili
karışımı sonucunda Sarı, Cyan ve Magenta renklerinin oluştuğunu
gözlemleriz. 

4. 3 ışık kaynağını aynı anda kullanırsak; yukarıda bahsettiğimiz renkli
yarı gölgelerin bu sefer (sadece iki ışık kaynağından ışık alan) Cyan,
Magenta ve Sarı renk şeklinde göründüğünü gözlemleriz. Buradaki ilginç
durum ise, Kırmızı, Yeşil, Mavi ışık kaynağından çıkan ışınlar saydam
olmayan engelin önüne ulaştığında balon beyaz renkli gözüktü. Çünkü
kırmızı, mavi ve yeşil ışık karışımı beyaz rengi oluşturur. Kırmızı, yeşil ve
mavi olarak gördüğümüz bölgeler ise sadece tek kaynaktan ışık alan
bölgelerdir.



20

CYAN YARI GÖLGE

MAGENTA YARI
GÖLGE

SARI YARI GÖLGE
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Türk gençleri olarak son 7 yıldır FIRST Robotics
Competition adlı uluslararası robotik yarışmasında
ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor, her yıl değişen
bir tema üzerine 6 haftalık bir süreçte endüstriyel
boyutlarda robotlar inşa ediyoruz. Ege Bölgesi'nin

ilk takımı, aynı zamanda 2018, 2021 ve 2022
sezonu şampiyonlarıyız. 2022 sezonunda Dünya
Şampiyonası’nda da "Chairman’s Award Finalist"

ödülünü almaya hak kazanarak dünyadaki yaklaşık
10.000 aktif takım arasından ilk 6'ya girmeyi

başardık. Amacımız STEAM eğitimini hiçbir ayrım
gözetmeksizin olabildiğince çok öğrenciye yaymak

ve gelecek nesilleri hiçbir cinsiyet ayrımı
gözetmeksizin bilim ve teknolojinin sağladığı

imkanlarla güçlendirmektir. 
 
 

Biz Kimiz ?



Açılımı "For Inspiration and Recognition of
Science and Technology" olan FIRST Vakfı,

gençlere bilim ve teknoloji alanlarında ilham
vermek ve onları bu alanlara

cesaretlendirmek amacıyla ABD’li başarılı bir
mühendis, mucit ve girişimci Dean Kamen

tarafından 1989 yılında kuruldu. Vakıf, çocuk
ve gençlerin yaş gruplarına göre global

ölçekli farklı STEM etkinlikleri düzenleyerek
küçük yaşlardan STEM eğitiminin temellerini

atmayı hedefliyor.
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FIRST Nedir ?



FRC, fen ve teknolojinin getirdiği titizliği ve
zorluğu sporun heyecanıyla birleştiren bir

robotik yarışmasıdır. (yarışmaya katılan lise
öğrencileri tarafından

“karşılaşabileceğiniz en zor eğlence”
şeklinde de tanımlanır.) Katı kurallar
altında takımların destek bulma ve

kendilerine özel bir “marka” oluşturmaları
gerekir. Takımlar ayrıca robot yapımı için
verilen sınırlı sürede potaya top atan, disk
atan vb. endüstriyel bir robot tasarlar ve

uygun bir yazılımla programlarlar. Bu
robotlar yaklaşık bir basketbol sahası

boyutundaki yarışma alanında görevleri
gerçekleştirmeyi amaçlar.
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FRC Nedir ?


