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Orta Doğu Teknik Üniersitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından yürütülecek ve TÜBİTAK 111B067 kod numarası ile 

desteklenen “Bilimin Beşiği Sallasın Sizi” adlı proje hakkında etkinliğin 

gerçekleşeceği siz ev sahibini kısaca bilgilendirmek istiyoruz.  

 

BİLİMİN BEŞİĞİ SALLASIN SİZİ 

ÖZET 

Bilimin bir toplumu olumlu yönde etkilemesi için her şeyden önce bilimsel düşünme biçiminin geniş 

halk kitleleri arasında yayılması, ortak düşüncenin bir parçası haline gelmesi gerekmektedir.  Bununla 

birlikte, birçok ilköğretim ve lise öğrencisi fen ve fizik derslerinin sıkıcı, öğrenmesi zor, bilgi yüklü 

olduğunu düşünmekte; onların bilime yönelik tutumlarını olumsuz yönde etkilemekte; gelecekte bir 

kariyer olarak seçmelerini engellemekte; bu alanlardaki akademik başarılarını düşürmektedir.  Aynı 

zamanda, kaliteli bilim insanları ve özellikle kadın bilim insanları sayısındaki azalış ve bilimden 

uzaklaşan, gittikçe artan öğrenci sayıları, toplumdaki fen okuryazarlığının tüm öğrenciler için ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. “Bilimin Beşiği Sallasın Sizi” adlı proje kapsamında bilimi topluma 

götürerek; (1) bilimi sevdirmek ve bilime yönelik tutumları artırmak, (2) bilimin hayatımızın her 

alanında olduğunu ve yaşamımızı kolaylaştırdığını vurgulayarak toplumun bilimsel farkındalık düzeyini 

artırmak, (3) ODTÜ'yü hem bilime verdiği önemle, hem de sosyal hayata gösterdiği özenle  tüm 

topluma tanıtabilmek amaçlanmaktadır. Projenin hedef  kitlesini, Yatılı İlköğretim Bölge 

Okulları’ndaki, Bilim Sanat Merkezleri’ndeki ve örgün eğitim kurumlarındaki yaklaşık 8000 ilköğretim 

(6., 7., ve 8. sınıflar) ve lise öğrencileri ile öğretmenleri oluşturmaktadır. Proje içeriğindeki deney 

aletleri, ilköğretim ikinci kademe ve lise müfredatlarındaki konular incelenerek oluşturulmuş; basit 

malzemeler kullanılarak deney aletleri üretilmiştir. Tüm deneylerin gösteriminde, deneyler 

öğrencilerle birlikte etkileşimli, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme gibi farklı 

teknikler kullanılarak yapılacaktır. Deney gösterimi, projeksiyona bağlı kamera ile büyük bir 

projeksiyon perdesine aktarılacaktır. Salondaki herkesin bilim gösterisini görmesi perde üzerinden 

sağlanacaktır. 

İçerik 

“Bilimin Beşiği Sallasın Sizi” bilim gösterisi üç ana başlıktan oluşmaktadır. 

1) Sunum 

Öğrencileri motive eden, yeni teknolojilerle tanıştıran, buluşların önemini  ve bilimin hayatın 

her alanında olduğunu vurgulayan, Toplum ve Bilim Merkezi’nin gerçekleştirdiği diğer projeleri ve 

ODTÜ’yü tanıtan bir sunumdur.  
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2) Fizik deneyleri  

Gösteride kullanılacak fizik deneyleri farklı konuları içermektedir [Örn.basınç, Bernoulli prensibi, enerji 

çeşitleri, enerji korunumu, enerji aktarımı, lazer, ses dalgaları, göz yanılması, denge, ağırlık merkezi 

vs.]. Aşağıda bir kaç örnek sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alçak basınç mı; yüksek basınç mı?  
“Uçak kanadının görevi nedir?; Yarış arabaları yüksek hızla 

giderken nasıl havalanmıyor?; Evin çatısı neden uçar?; 

Rüzgar nasıl oluşur?” sorularının cevabını bu etkinlikte 

bulacağız.  

 

Ne Kadar Ekmek, O Kadar Köfte!!! 
Çoğumuz enerjinin hayatımızdaki öneminin farkında değiliz. Gerçekte 

ise hayatımızın her aşamasında enerji var. Enerjinin bu kadar önemli 
olması belki de bir formdan başka bir forma dönüşebilmesi özelliğinden 

ileri gelmektedir. Öğrenciler bu etkinlikte enerji dönüşümünün yanısıra 

enerji korunumu kanununu kavrayacaklardır. 

Bu işte bir terslik var!!!  
Hiçbir cisim kendi kendine yukarı doğru çıkamaz. Bu 

etkinlikte öğrenciler ağırlık merkezinin bir koniyi eğik 

düzlemde nasıl tırmandırdığını görecekler. Ağırlık merkezi 

kavramını ve yer çekimi ile arasındaki ilişkiyi 
kavrayacaklardır.  
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3) Kimya deneyleri 

Gösteride gerçekleştirilecek kimya deneyleri farklı konular içermektedir [Endotermik-ekzotermik 

reaksiyonlar, reaksiyon hızı, katalizörler, kütlenin korunumu, ısı-sıcaklık, sıvı azot gösterisi vs.]. 

Aşağıda bir kaç örnek sunulmuştur. 

 

Volkan!!! 

Kimyasal reaksiyonlar nasıl gerçekleşir? Kimyasal değişim nedir? Fiziksel 

değişim nedir? Reaksiyon sırasında gerçekleşen değişiklikler öğrenciler 

için daha kolay anlaşılır hale gelecek. 

 

 

Çılgın Duman!!! 

Neden kağıt hemen yanarken, metaller hemen paslanmıyor? Reaksiyonları 

hızlandırmak ya da yavaşlatmak mümkün mü? Bu etkinlikte öğrenciler 

katalizörlerin günlük hayatımıza etkisini yakından hissedecekler. 

 

 

Turuncu Rengin Dansı!!! 

Doğada her şey bir denge içerisindedir. Peki, bu denge kimyasal reaksiyonlar içinde 

geçerli mi? Denge bozulursa ne olur? Tüm bu soruların cevabı etkinlik içeriğinde 

cevap bulacak. 

 

 

Sıvı Azot’un Gizemli Dünyası!!! 

Yaşamın temel elementi olan Azot’u hiç bu şekilde görmemiştiniz. Fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ile birlikte sıvı azot bizler için tam bir görsel şova 

dönüşecek. 
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Hedef kitle: Projenin hedef  kitlesini, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’ndaki, Bilim Sanat Merkezleri’ndeki ve 

örgün eğitim kurumlarındaki yaklaşık 8000 ilköğretim (6., 7., ve 8. sınıflar) ve lise öğrencileri ile öğretmenleri 

oluşturmaktadır. Osborne, Simon, & Collins (2003) araştırmalarında, ilköğretim öğrencilerinin bilime yönelik 

tutumlarının 11 yaş itibari ile düşmeye başladığını ve düşüşün, ileriki yaşlarda devam ettiğini göstermişlerdir. 

Türkiye’deki çalışmalarda aynı doğrultudadır (Bakınız Senturk (2009)).  Bu yüzden ilköğretim ikinci kademe ve lise 

öğrencileri projenin öncelikli hedef kitlesini oluşturmaktadır. Proje içeriğindeki deney aletleri, ilköğretim ikinci 

kademe ve lise müfredatlarındaki konular incelenerek oluşturulmuş ve basit malzemeler kullanılarak deney aletleri 

üretilmiştir. Programın içeriği seviyeye göre değişmezken, deney anlatımlarının ayrıntı düzeyi seviyeye 

göre değiştiği için ilköğretim öğrencileri ve lise öğrencilerini aynı programa dahil etmemekteyiz. Günde 

sabah ve öğleden sonra oturumları olacak şekilde iki bilim gösterisi gerçekleştirmekteyiz. Genellikle 

sabah oturumları İlköğretim II. Kademe öğrencilerine, öğleden sonra oturumları Lise öğrencilerine 

gerçekleştirilmektedir. 

 

Etkinlik süresi yapılan denemeler sonucunda 2,5 saat olarak belirlenmiştir.  
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