
SAYI:2    YIL:1                                                                        ŞUBAT 2017                                                                                 ÜCRETSİZDİR 

 

GENÇBEYİNLER 

“İlim ilim bilmektir, 

ilim kendin bilmektir, 

Sen kendini bilmezsen, 

Bu nice okumaktır.” 

Yunus Emre  



KOCATEPE MİMAR KEMAL ANADOLU LİSESİ 

BAŞARI ÖYKÜSÜNDE İLK ADIMLAR; 

Kültürel doku bilimsel öğreti harcıyla karılırsa uygarlığa yolculuk başlar. Bu yolculuk eğitim_öğretim kurumlarında desteklendi-

ğinde çabaların, emeklerin karşılık bulacağına inanmaktayım.Bu yolculukta öğrencilerim ; Eren YAYLACI,Fatih ÇULCUOĞ-

LU,Furkan TAUN,Cemal Anıl DOĞAN ‘ı çabalarının ülkemiz teknolojisine katkı vereceği düşüncesiyle yürekten kutluyorum. 
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İSTİKLÂL MARŞI 

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

 

 

 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâ-mahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dînin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 

MEHMET AKİF ERSOY 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_%C3%82kif_Ersoy
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inovasyon 

İnovasyon Nedir? 
En basit tanımıyla inovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve 
bunları uygulamaktır. 
Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek veya daha önce 
karşılanmayan ihtiyaçlara 
cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da zaten var olan pek çok ürün 
ve hizmeti daha güzel, 
daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hâle getirmeyi 
amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata 
geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış yöntemlerinin 
çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve 
hizmetlerin satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya 
başlanmasıyla inovasyon yapılmış 
olur. 
İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya 
dönüştürülmesi olarak tanımlanır. 
Bu nedenle de teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir 
bütündür. Bireylerde ve 
toplumda değişime olan istek, yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla 
özdeşleşen bir kültür gerektirir. 
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İnovasyon Örnekleri: 
Bir firma, yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen 
kumaş geliştirip üretir 
ve satarsa inovasyon yapmış olur. Başka bir firmanın daha iri, bol 
ürün veren, hastalıklara dayanıklı 
domates üretmek için domates tohumlarını geliştirmesi de 
inovasyondur. Diğer bir firmanın, insan 
sağlığı için yararlı bir yağ olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi 
ve bunları çocukların ilgisini 
çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde güzel paketler 
içinde satması da bir 
inovasyondur. Ya da bir hastane, hastalarının tahlil sonuçlarını 
internetten görebilmelerini sağlıyorsa 
o da inovasyon yapmış olur. 
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İnovasyon Neden Önemlidir? 
Yukarıdaki örneklerde bahsettiğimiz, hasta tahlil 
sonuçlarını internetten veren hastane, 
buruşmayan kumaşı, verimli domates tohumlarını ve 
Omega 3’lü yumurtaları üretip satan firmalar 
diğer hastanelere ve firmalara göre rekabet avantajı 
kazanırlar. Yani bu tür hizmet ve ürünlerin 
alıcıları ve kullanıcıları, rakip konumdaki diğer 
hastanelerin ve firmaların yerine bu hastaneyi ve 
firmaları tercih ederler. Dolayısıyla bu hastane ve 
firmalar daha çok müşteri çeker; daha çok ürün 
satar ve daha büyük gelir elde ederler. Böylece daha 
hızlı büyürler; daha çok insana iş imkânı 
sağlarlar. Ürünlerini iç pazarda satmakla yetinmeyip 
ihraç da ederler. Bu da işlerini daha da 
büyütmeleri ve kendi ülkelerinin kalkınmasına ve 
gelişmesine büyük katkı sağlamaları anlamına 
gelir. 
Bu nedenle, inovasyon yapan firmaların, hastanelerin, 
restoranların, marketlerin, otellerin, 
bankaların vb. (yani işletmelerin) bulunduğu ülkelerde 
işsizlik azalır; kişilerin kazançları artar; herkes 
daha iyi şartlarda yaşamaya başlar. Bir ülkede ne kadar 
çok inovasyon yapan işletme varsa, o 
ülkenin insanlarının yaşam kalitesi ve refahı o kadar 
artar. İnsanlar çok daha iyi şartlarda yaşar; çok 
daha iyi hizmetlerden yararlanır ve çok daha yüksek 
gelirler elde ederler. Aynı zamanda ülkenin de 
rekabet gücü artar. Bunun anlamı ise, o ülkenin diğer 
ülkelere göre daha güçlü bir konuma 
yükselmesidir. Hepimizin arzusu ve isteği, herkesin daha 
iyi şartlarda yaşaması, ülkemizin ve 
toplumumuzun kalkınıp gelişmesi olduğuna göre bize bu 
kapıları açacak anahtar inovasyondur. 
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BURUŞUK GÖMLEĞİN HİKÂYESİ 
Türkiye’ye seminer vermek üzere Almanya’dan gelen danışman Avrupa 
Patent Vekili Mr. 
Karl Rackette Türk buluşçunun ilginç bir hikâyesini anlatır. 
Buluşun kahramanı Almanya’ya çalışmak için giden Yücel Yamaç isimli 
bir jeoloji 
mühendisidir. Uzun zaman iş bulamaz. Hayat şartları ağırdır ve cebin-
deki para günden güne 
azalmaktadır. Parasının bittiği son günde bir iş görüşmesine gidecektir. 
İş görüşmesinde 
karşısındaki insanı etkilemek için kıyafetinin düzgün olması gerektiğini 
bilmektedir. Fakat kaldığı 
otel odasında ütü bulunmadığının ve gömleğinin temiz ama ütüsüz ol-
duğunun farkına varır. İş 
görüşmesine az bir zaman kalmıştır ve çıkış yolları aramaktadır. Hemen 
hızlı bir çözüm üretmek 
zorunda olan Yücel, bir demir levha ile gömleğini ütülemeyi düşünür. 
Demir parçası soğuk 
olduğundan gömleği ütüleme konusunda işe yaramamaktadır. Demiri 
ısıtması gerektiğini düşünen 
Yücel, bulduğu demir parçasına odada bulunan saç kurutma makinesini 
bağlamayı, demiri onunla 
ısıtmayı düşünür ve öyle de yapar. Sonuç oldukça tatmin edicidir ve 
gömlek ütülenmiştir. 
İş görüşmesine gider ve işin kendisi için taşıdığı önemi ve durumunu 
anlatır. Konuşma 
sırasında “buruşuk gömlek” hikâyesini de firma yetkililerine aktarır. Fir-
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nakit sıkışıklığı içinde olduğundan bir 
bankaya kredi için müracaat eder ve patenti teminat olarak göstermeyi 
teklif eder. Patent önemli bir 
değer olduğu için banka patenti teminat olarak kabul eder. Sonrasında 
firma borcunu ödeyemediği 
için patent bankaya kalır. Banka bir süre sonra patenti satışa çıkarır. Pa-
tenti büyük bir ütü ve küçük 
ev eşyası üreticisi bir şirket satın alır. Böylece demiri sıcak hava ile ısıtma 
tekniği ütünün 
bulunmadığı, pratik bir çözüm bulmanın zorunlu olduğu her yerde kulla-
nılmaya başlanmıştır. Saç 
kurutma makinesinin yanında eşantiyon olarak bu ürünü veren firma sa-
tışlarını dünya çapında %50 
artırmıştır. 
Yaşanmış bu hikâye buluşun genellikle acil ve önemli bir ihtiyaçtan çıktı-
ğını, buluşların basit 
ama etkili çözüm üretmek olduğunu açıkça ortaya koyar. Buluşlar zanne-
dildiği gibi her zaman uzun 
ve pahalı araştırmalar sonucu ortaya çıkmaz. Acil bir ihtiyaç hisseden ya-
ratıcı her insanın 
bulunduğu yerde buluş yapma potansiyeli mevcuttur. 
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STEM EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR? 
 

“STEM” ingilizce kök anlamına gelmektedir. Aslında bu proje-
nin ilham noktalarından biri işte bu anlamdır. Bugün küçük 
öğrencilerimiz yarın büyüyüp mesleklerinde çalışmaya başla-
yacak ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaklar. 

İşte bir çiçeğin kökleri gibi öğrenciler daha küçükken ken-
di yetenekleri ve geliştirilebilecek yetenekle-
ri doğrultusunda yetişirlerse o bitki büyüyecek ve kendi 
genlerinden gelen çiçeğini oluşturacaklardır.  

O çiçek o bahçede eksik bir mavi, bir kırmızı, bir yeşil ola-
caktır. Belki eksiği tamamlayan bir yaprak belki sussuz or-
tamda yaşamını sürdürmeye yetenekli bir kaktüs. 

Bu paragraftan az çok yeni fikirler uyandırdığımı düşünüyo-
rum. “STEM” Türkiyede henüz sayılı çalışma gruplarının he-
def ve amaçları iken, Amerika’da bu projenin ülke için 
önemli olduğuna inanan devlet 2012 yılında STEM eğitimi 
konusunda öğretmen yetiştirmek amaçlı bir bütçe ayırmıştır. 

STEM Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin bir-
leşiminden oluşuyor. 
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MKEK JNG-90 (BORA-12), Jandarma Genel Komutanlığı ve 
MKE'nin çalışmalarıyla BORA-12 (JNG-90) modeli Türk tasarımı bir 
keskin nişancı silahı geliştirilmiştir. Jandarma Lojistik Komutanlığı'nın 
uzun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan BORA-12 sonrasında 
MKE'yle yapılan müşterek çalışmaların sonucunda günümüzdeki halini 
almış ve seri üretime geçilmiştir. 
2011 yılında Pakistan Kara Kuvvetleri'nin yaptığı test atışlarında 
‘Accuracy AS50' , Almanya - İsviçre ortak yapımı Sig Sauer ve Güney 
Afrika yapımı Truvelo keskin nişancı tüfeklerini de geride bırakmıştır. 
 

Özellikler: 
Tür: Keskin nişancı tüfeği 
Uyruğu: Türkiye 
Kullananlar: Türkiye, Azerbaycan 
Tasarım ve üretim: MKE 
Uzunluk: 1080 mm 
Atış hızı: 860 m/s 
Menzili: 1200 m 
Mühimmat: 7.62* 51 mm NATO 
 

MKEK JNG-90 (BORA-12) 
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Vecihi Hürkuş (6 Ocak 1896, İstanbul - 16 Temmuz 1969), Türk pilot, 
mühendistir.Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biridir, Tür-
kiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisidir, Türkiye'nin ilk yerli uçağını 
üretmiştir 
1896 yılının Ocak ayında, İstanbul’da doğmuştur. İstanbullu bir ailenin 
çocuğu olan Gümrük Müfettişi Ali Feham Bey, Vecihi Hürkuş’un babası-
dır. Annesi ise, Vidin’de doğmuş, küçük yaşlardayken İstanbul’a getiril-
miş olan Zeliha Niyir Hanım’dır. Daha bebek sayılabilecek yaşlarda iken 
babası ölmüş, annesi ve geriye kalan geniş ailesi ile birlikte yaşamıştır. 
Daha sonra,Edirne’ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla görev-
lendirilmiştir. Bu hizmeti karşılığında, o uçağa “VECİHİ” adı verilince, 
uçak tasarlama ve yapma düşüncelerine yoğunlaşmıştır. 

Vecihi Hürkuş  
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İzmir Seydiköy Hava Okulu’nda (bugün yerinde Gaziemir Hava Teknik 
Okullar Komutanlığı bulunan askeri tesis), uçak yapımı projesine devam 
etmiştir. Kendi ürettiği ilk uçağında, 1923 yılında Yunanlılar’dan savaş ga-
nimeti olarak elde edilen motoru ve bazı parçaları kullanmıştır. Aynı za-
manda bu uçak, imal edilen ilk Türk uçağıdır. 28 Ocak 1925 tarihinde, 
“VECİHİ K-VI” adını verdiği uçağını uçurmuştur. Ancak, bugün gururla 
anlatılan bu olay, izinsiz uçuş yaptığı için, Vecihi Hürkuş’a ceza getirmiş-
tir. Uçuş için istediği izin nedeniyle bir heyet toplanmış, ancak havacılık-
tan pek de anlamayan kimselerce izin işi geciktiği için, çeşitli telkinlerle 
uçuş kararı alan Vecihi Hürkuş’a, heyet tarafından ceza verilmiştir. Bu ce-
za, havacılık tarihi açısından, bir dönüm noktasıdır. 
Vecihi Hürkuş, 23 Nisan 1931de, Çekoslovakyalı yetkililerin düzenlediği 
bir törenle, başköşesinde Yaşasın Türk Tayyareciliği yazan bir pankartla 
onurlandırılarak, uçuş izni almıştır. 25 Nisan 1931 de Çekoslovakyadan 
uçuşuna başlamış, 5 Mayıs 1931’de Türkiye’ye ulaşmıştır. 
Hayatının sonlarına doğru çok sıkıntı çekmiş, borçlandırılmaya sürüklen-
miş, icra takipleri ve davalarla boğuşurken, vatana hizmet nedeniyle ken-
disine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konulmuştur. 
 

Ankara’da anılarını yazdığı zaman diliminde, beyin kanamasından koma-
ya girmiştir. Hayatı boyunca havacılıkla uğraşmış olan Vecihi Hürkuş, in-
sanoğlunun aya ayak basmak üzere Dünya’dan ayrıldığı tarihte (16 Tem-
muz 1969), Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi’nde, hayata gözleri-
ni yummuştur. 
 

Ölümünün ardından, Ankara / Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilmiştir. 
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inşa edilecek yapılarda kullanmak üzere demir, nikel ve titanyum, ast-
ronotların bu yapılarda çalışmalarını devam ettirebilmeleri için gerekli 
su ve oksijen, roket yakıtında kullanmak için hidrojen ve oksijen temin 
etmek gibi görevler üstlenir. Uzay araştırmalarında bu aktivitelere 
"yerinde kaynak temini" denir 
Maden araştırması yapılacak asterotin seçiminde göz önünde bulundu-
rulması gereken en önemli faktörlerden biri yörüngesel hızdaki değişim 
ve hedefe gidiş-geliş süreleridir. Bu durumda çıkarılan materyallerin 
çoğu yüksek hızlı yörüngelerde itiş gücü olarak ve az bir kısmı da yük 
olarak kullanılacaktır. 

UZAY MADENCİLİĞİ 
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Dünya dışında madencilik, literatürde ilk ortaya çıktığından beri sadece 
bilim kurgudan aşina olduğumuz, gerçek hayatta ise çok ciddiye alınma-
yan bir konu olmuştur. Garret P. Servisstarafından 1898’de yazılan 
“Edison’s Conquest of Mars”romanı tamamen saf altından bir asteroid 
ile hayalleri süslediğinden bu yana 117 yıl geçti. Bugün hala tamamen 
saf altından oluşan bir asteroide rastlamamış olsak da, şüphesiz ki aste-
roidlerde şu ana kadar Dünya’da çıkardığımızdan çok daha fazla ham-
madde bulunmaktadır. Bunlara bol miktarda altın ve platinyum da dahil-
dir.33 kilometre uzunluğunda ve 13 kilometre genişliğinde olan, 79.2 
trilyon ton kütlesindeki 433 Erosasteroidinde, tahminlere göre Dün-
ya’da şimdiye kadar çıkarılandan daha fazla altın ve platin vardır. İnsan-
lık tarihi boyunca çıkarılan altın miktarı 2012 yılında yaklaşık olarak 
174.000 ton olarak kabul edilirken ve platinin bundan çok çok daha az 
olduğu bilinirken, bu tahmin oldukça isabetlidir. Üstelik yine Eros’ta 
bulunan magnezyum, aluminyum, silikon, potasyum ve demir gibi ham-
maddeler, Dünyada ki ekonomiyi altüst edecek kadar bol olacaktır. 
NASA Gelişmiş Kavramlar Enstitüsü (NASA Institue for Advanced 
Concepts – NIAC)“Robotic Asteroid Procpector” denen bir proje hazır-
ladı. Eylül 2012’de başlatılan bu proje asteroid madenciliğinin pratik 
yolları, gereken teknolojiler, görev ve araç tasarımları üzerine bilgiler 
verirken, bir yandan da 2025’te NASAnın, bütçesinin 5/1’i ile yatırım 
yapılması halinde ilerleyen yıllarda bu yatırımın nasıl bir geri dönüşü-
nün olacağını öngörüyor. 
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Yeni bir sanayi devriminin başlarındayız… 
Bilişim ile sanayi üretiminin kesişme noktası… 
Üretimin zamandan ve mekandan bağımsız olarak yapılabileceği “3D 
yazıcı teknolojisi” ile gerçekleştirilebilen, bilgisayar ortamında tasarlan-
mış nesnelerin üç boyutlu olarak katı formda basılmasına “üç boyutlu 
baskı” deniliyor. 
Bu baskı yöntemi, herhangi bir üç boyutlu bir nesnenin sanal olarak kat-
manlara bölünmesine ve her bir katmanının eritilen ham madde döküle-
rek üst üste gelecek şekilde basılması mantığına dayanır. 
Bu teknoloji ilk olarak 1980’li yıllarda kullanmaya başlamasına rağ-
men 2010 yılından sonra tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yayılmaya ve 
gelişmeye başladı. 
İlk üç boyutlu yazıcı 1984 yılında üretilmiş olsa da şimdilerde birçok fir-
ma üç boyutlu yazıcı üretimi yapabilmektedir. 
Son günlerde kendi parçalarını basabilen yazıcılardan bile bahsedilmeye 
başlandı… 
*** 
 

YENİ SANAYİ ve ÜRETİM DEVRİMİ;  
3 BOYUTLU YAZICILAR 
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Üç boyutlu yazıcılar, CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) programları 
ile tasarlanmakta, özellikle kopya oluşturmakta ve kalıp oluşturmada 
3D tarayıcılar ile nesneler bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. 
Genç ve üretken/inovatif nüfus her türlü son kullanıcı ve küçük üretici 
seviyesindeki teknolojileri hızlı kabul eden Türkiye, bu teknolojiyi ne-
dense hızlı kabullenemedi… 
Obama’nın ulusa sesleniş konuşmalarında “geleceğin sanayi devrimi-
ni yaratacak” dediği 3 boyutlu yazıcı teknolojisine yatır ım yapa-
cakları sözünü vermesi bu teknolojinin gelecekteki önemini daha iyi 
anlamamıza yeter sanırım. 
“Fabrikanın küçük bir kutuya sığdırıldığı” bu teknoloji ile fabrika 
bu teknoloji ile “evdeki bir kişi olacak” görünüyor. 
Üretim aşamalarında tasarımcı ile tüketici arasındaki tüm aracıla-
rın kaldırılmış olmasının sonuçlarını düşünmek bile gerçekten baş 
döndürücü. 
Fabrikanın işçisinin olmadığı, enerji tüketimi en az, nakliye masrafının 
cepte kaldığı, mağazacılığın buharlaştığı, Çin’de üretim yaptırmanın 
anlamsızlaştığı bir dünyaya ulaşıldığında tarih bugünleri “II. Sanayi 
Devrimi” olarak yazacaktır… 
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Sanayide ve üretimde çığır yaratacak bu teknolojinin Türkiye'de de üre-
tilmeye başlanması kesinlikle şart. En azından küçük boyutlu yazıcıla-
rın üretimi ve sanayi tipi olanlarında sanayiye kazandırılması gerek. 
Teknik liseler ve meslek liselerinde sanayiye ve üretime yönelik 3D ta-
sarım ve geliştirme konularının ders içeriğine eklenmesi doğru bir karar 
olacaktır. Her teknik okulda küçükte olsa bu yazıcılardan olmalı, bütçe 
bulunamaması durumunda da parçalarının ayrı ayrı alınarak maliyeti 
yaklaşık 400$ olan modelleri ile gençlerin hayal dünyaları aralanmalı-
dır. 
BUGÜNE KADAR NELER ÜRETİLDİ? 
Princeton Üniversitesi geçtiğimiz günlerde insan kalçasından alınan 
hücreler ve gümüş nano parçacıklarla insan kulağı üretmeyi başardı, 
henüz insan vücuduna uyumlu olmasa da geleceği görmek adına iyi bir 
örnek teşkil ediyor. 
Hollanda’da 3D yazıcılar ile basılan ve kullanılan bisiklet, teknoloji-
nin son kullanıcılar açısından geldiği noktayı görmemiz açısından 
önemli. 
 
Hobi amaçlı; akustik gitar, ateşli silah,  değişik müzik aletleri, deko-
ratif ürünler, cep telefonu aksesuarları, medikal modellemeler, pro-
tez, oyuncak, ayakkabı, elbise, dakikalar  içer isinde üretilebiliyor. 
Çok ilginçtir, bu yazıcılar aracılığıyla gıda üretimi bile tartışılır hale 
geldi. Hatta Çinliler bu teknoloji ile ev inşa etmeye başladılar. 
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NASA, 2012 yılında yeni nesil ağır yük roketleri için bu teknoloji 
ile basılmış parçaları test etmeye başladı. 
Boeing son ürettiği uçaklarda 30 tane yazıcıda basılmış parça kullanı-
yor ve iki 3D baskı firmasını “3D havacılığın geleceğini belirleye-
cek” sloganı ile satın aldı. Boeing önümüzdeki 15 yıl içerisinde uçak-
ların %85’ini yazıcılarda basmayı düşünüyor. 
Son teknolojik gelişmeler ile 3D yazıcılarda titanyum, seramik ve 
reçine gibi malzemeler kullanılmaya başlandı ve yeni malzemelerin 
kullanım testleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 
SAMSUN BU NOKTADA MODEL OLABİLİR… 
Samsun üç boyutlu yazıcı teknolojisi ve üretimi ile tüm Türkiye’ye 
örnek olabilir. Bu halen Samsun’da 10 “teknik ve endüstri meslek 
lisesi”nde 10.348 öğrenci bulunmakta… 
Bu öğrencilerin ve bölümlerinin geleceğin sanayi devrimine hazır ha-
le gelmesi laboratuvarlara yapılacak olan küçük yatırımlar ve üç bo-
yutlu üretime yönelik “eğiticilerin eğitimi” konuları ile altı ay gibi 
kısa bir sürede hazır hale getirilebilir… 
*** 
Geleceğe güvenle bakabilmek için üretim ve teknoloji yarışından 
kopmamış bir Samsun dileğiyle… 
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2012 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark (DEPARK)'ta 
çalışmalarını sürdüren ve gömülü sistemler konusunda teorik ve pratik uz-
manlığı olan Bilims ekibi, ülkemizin ilk "tek kartta bilgisayar" ürününü 
olan POYRAZ'ı geliştirdi.  
  
POYRAZ ile ister televizyonlarınızı akıllı TV/medya merkezi, isterseniz 
ofis bilgisayarı yada mühendislik problemlerini çözebilen, çok düşük 
enerji tüketen bir sunucu kümesi yapabilirsiniz. Sadece bunlarla sınırla-
mayın kendinizi yapabileceleriniz hayal gücünüz ile sınırlıdır! 
Yerli Tek Kartta Bilgisayar olan POYRAZ'ın ilk versiyonunda 4 çekirdek-
li 1.5 GHz işlemci, 1 GB DDR3 RAM ve rakiplerinin çoğunda bulunma-
yan 8 GB dahili hafıza bulunmaktadır. 
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Ayrıca Linux desteği ile çalışabilen POYRAZ 1080p@30fps HDMI görüntü 
çıkışı, 10/100 ethernet, 2xUSB, LVDS, GPIO, MIPI, IR alıcı gibi birçok pro-
je için kullanışlı giriş ve çıkışlara sahiptir. 12x7x3 cm boyutlarında dayanıklı 
bir kutuya sahip olan POYRAZ kutu içerisindeki vidalı bağlantıları sayesin-
de düşmesi halinde bile dağılmaz. 
Peki POYRAZ'a nasıl sahip olabilirsiniz. POYRAZ, satışa hazır son ürün 
durumundadır. Fiyat rekabeti için gerekli olan tek adım seri üretim kapasite-
sidir. En büyük rakiblerinin POYRAZ'dan tek farkı 100.000 (yüzbin) adetlik 
seri üretim girişidir. Bu sebeple en uygun fiyat için POYRAZ projesini des-
teklemeniz çok önemlidir. 
 
POYRAZ projesini desteklemek için poyraz.io adresine giriş yaparak E-
Posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir. Unutmayın ne kadar çok 
destek o kadar iyi fiyat ! 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Türkiye Uzay 
Ajansını kurmak için çalışmalar tamamlandı. Taslak, yeni yasama 
yılında Meclise sevk edilecek.” dedi. 
Türkiye Uzay Ajansı Kanun Taslağı’nın yeni yasama yılında Mec-
lis’e sevk edileceğini bildiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, “Başbakanımızın, bakanlığı döneminde baş-
lattığı ve çok önem verdiği bu projeyi hayata geçirmek için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Uzay Ajansının kurulması ile Türkiye, uzay 
teknolojileri alanında çok daha hızlı yol alacak. Çeşitli kuruluşlar ta-
rafından yürütülen projelerin koordinasyonunu sağlamak amacıyla 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın başkanlığında ilgili bakanların 
da dahil olduğu Uzay Stratejileri Yüksek Kurulu oluşturulacak. Böy-
lece Türkiye’nin uzay alanındaki mevcut altyapı ve yetenekleri hızla 
geliştirilecek.” ifadelerini kullandı.“Birçok ülke ile iş birliği içerisinde-
yiz” 
Uzay konusunda uluslararası iş birliklerine de çok önem verdiklerine 
dikkati çeken Arslan, Bakanlığının koordine ettiği bir heyetle mayıs 
ayı içinde Alman Uzay Ajansı ile iş birliğini geliştirme yönünde gö-
rüşmeler yapıldığını, Japon Uzay ve Havacılık Ajansı ile de çok ya-
rarlı iş birliği programlarını geliştirdiklerini söyledi. 
 

Türkiye Uzay Ajansı  
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Bakan Arslan, bu kapsamda Uluslararası Uzay İstasyonunda ortak 
deneyler yapılması hususunda iş birliği protokolünün 8 Eylül’de im-
zalandığını anımsatarak, “Aynı şekilde bir deneysel uydumuzu yi-
ne Japonya ile iş birliği çerçevesinde 2017 yılı başlarında Uluslara-
rası Uzay İstasyonundan dünya yörüngesine bırakacağız.” diye 
konuştu. 
Amerika Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Japonya Havacılık ve 
Uzay Araştırmaları Ajansı(JAXA), Almanya Havacılık ve Uzay 
Araştırmaları Merkezi (DLR), Fransa Uzay Araştırmaları Merkezi 
(CNES) olmak üzere çeşitli ülkelerin havacılık ve uzay ajanslarının 
incelediğine dikkati çeken Arslan, çeşitli ülkelerin temel uzay ka-
nunları ve temel uzay politikalarına ilişkin metinlerin incelendiğini 
ve kanun taslağı çalışmalarında bu dokümanlardan istifade edildi-
ğini belirtti. 
“Ar-Ge destek sürecini başlattık” 

19



 Güneş Sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir. 
Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını 
yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır. Çıplak gözle izlenebilen 5 
gezegenden biri (diğerleri, Merkür, Venüs, Mars, ve Jüpiter) ola-
rak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. Büyük 
ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına 
girmektedir. 
Su yoğunluğu ile karşılaştırıldığında 0.69 olan bu de-
ğer, Yerküre'nin yoğunluğunun % 12'si kadardır. Düşük yoğun-
luk, gezegenin akışkan yapısı ve kendi çevresindeki dönüş hızı-
nın yüksekliği ile birleşerek, Satürn'e ekvatorda geniş, kutuplarda 
basık elipsoid görüntüsünü vermektedir.  
Satürn'ün ilk bakışta dikkati çeken belirleyici özelliği halka siste-
midir. Satürn‘ün halkaları, gökyüzünün basit teleskoplarla izlen-
meye başlandığı 17. yüzyıldan bu yana Satürn'ü diğer gezegen-
lerden ayırdeden eşsiz bir yapı olarak bilinegelmiştir. 1970'lerden 
sonra diğer gaz devlerinin de halkaları bulunduğu keşfedilmiştir. 
Satürn'ün resmi olarak ad verilmiş 53 uydusu vardır.2004 yılı 
içinde gözlenen ve 4 Mayıs 2005'te Uluslararası Gökbilim Birli-
ği'nin 8523 sayılı sirküleri ile duyurulan 12 yeni uydu ve 2005 yılı 
içinde gözlenen ve 5 Mayıs 2005' te 8524 sayılı sirküler ile duyu-
rulan bir yeni uydu ile bu sayı 56'ya ulaşmaktadır. Henüz doğru-

lanmamış uydular bu sayının dışındadır . 

SATÜRN 
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1973 yılında fırlatılan Pioneer 11 uzay sondası, Aralık 1974'te Jü-
piter yakın geçişini gerçekleştirdikten sonra 1 Eylül 1979'ta Sa-
türn'ün 21.000 km. yakınından geçti. Sınırlı teknik donanıma sa-
hip olmasına karşın bu araç daha sonra gerçekleştirilen uçuşla-
rın planlanması için yaşamsal önem taşıyan bilgiler topladı. 
Satürn'ün boyutları ve çekim gücü duyarlı biçimde ölçülerek yo-

ğunluğunun ve kütlesinin daha büyük kesinlikle hesaplanması-
na olanak sağlandı. 

Satürn'ün ve uydularının birçok fotoğrafı elde edildi. Gezegen ve 
halkaları ilk kez karanlık yüzlerinden gözlendi. 

F halkası keşfedildi. 

Pioneer 11 uzay aracı 
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1977 yılında fırlatılan ve birbirinin aynı olan Voyager 
1 ve Voyager 2 uzay araçları sırasıyla Kasım 1980 ve Ağustos 
1981 tarihlerinde Satürn'ün yakınından geçerek gözlemlerde bu-
lundular. 
Satürn atmosferindeki Helyum oranının Jüpiter'dekine göre az 

olduğu anlaşıldı. 
Gezegenin ve uydularının çok sayıda yüksek çözünürlüklü gö-

rüntüsü elde edildi. 
Satürn atmosferindeki bantlar, geçici oval yapılar gözlemlendi. 

1800 km./saat hızına ulaşan büyük ölçekli atmosfer akımları 
saptandı. 

Voyager 1 ve 2 uzay araçları  
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Gemi pruvası – Yunus 
Yunusların burun çıkıntısı, modern büyük gemilerin pruvasına 
model olmuştur. 
Günümüzde inşa edilen büyük gemilerde “V” şeklindeki pruvalar 
yerine yunusların burun çıkıntısına benzer bir yapı kullanılmakta-
dır. Bu biçimdeki pruva su yüzeyini daha iyi yarmakta, böylece 
daha az enerji harcamasıyla daha süratli yol alınması sağlan-
maktadır. Yunus burnu şeklindeki bu tip pruvalardan % 25’e ula-
şan oranda yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 
Concorde – Yunus 
Yunus pruvası aynı zamanda Concorde’un tasarımcılarına da 
model olmuştur. “Mühendisler, havanın Concorde’un dış yüzeyin-
de yaptığı sürtünmeyi engellemek için yaptıkları çalışmada, yu-
nus balığının iğ biçimindeki burnundan etkilendiler. Bu balığın 
kuyruk yüzgeci suyun içinde adeta bir motor görevi görüyor. 
Concorde’un da motorları yunustaki gibi arkaya yerleştirilmiş ve 
mükemmel bir sonuç elde edilmiştir  

TEKNOLOJİ VE HAYVANLAR 
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Süngerin iskeleti 
Deniz süngerinin, cam liflerinden ve ince iğnemsi yapılardan 
oluşmuş birbirine geçişli bir iskeleti vardır. Bu iskelet, süngeri her 
türlü denizaltı şartından korunmaktadır. Benzer teknikle yapılan 
BMW binası ise, denizaltı şartlarında yaşayan süngerin iskeleti-
ne oranla oldukça dayanıksızdır. 
Akbaba-Uçak 
Akbaba, kanatlarının ucundaki tüyleri, bir elin parmakları gibi 
açarak, kanatlarının oluşturduğu büyük hava girdaplarını küçültür 
(solda). Sağdaki resimde ise aynı aerodinamik yapıyı uçakta da 
gerçekleştirebilmek amacıyla hazırlanan model görülüyor. 
Helikopter-Yusufçuk 
Savaş araçları ve roketler üreten MBB firması, BO 105 tipi heli-
kopteri üretirken, Yusufçuğun yapısını ve uçuş stilini kendine ör-
nek almış. 
Helikopter üreten Amerikan Skorsky  firması da yusufçuğu doğ-
rudan helikoptere adapte ederek yeni bir tasarım yapmıştır. Yu-
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Radar – Yarasa 
Görme duyuları ‘kör’ denebilecek kadar zayıf olan yarasalar ult-
rason denilen çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayarlar. Bu 
sesler saniyede 20.000 titreşimin üzerinde olduğundan,  insan 
tarafından duyulamaz. Yarasının yaydığı ses dalgaları havadaki 
ve yerdeki hayvanlara veya hayvanın önündeki diğer engellere 
çarparak yansır. Yarasa, yansıyan ve kendine gelen bu titreşim-
lere göre yönünü ve hareket tarzını belirler. Radarın çalışma 
prensibi de aynıdır. 
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KÖY ENSTİTÜLERİNE SELAM OLSUN! 
Maker hareketi sadece bir kaç yıl kadar eski olsa da, insanın çevreyi anlamaya başladığı günden 

taştan alet yapımına; tekerleğin icadından 3D printerın icadına kadar uzanmaktadır. Eğitimde 

ise Pestalozzi, Montessori ve Papert başta olmak üzere birçok düşünür, öğrenci merkezli, an-

lamlı öğrenmenin önemini vurgulayarak yapıcı hareket yolunu açmıştır yıllar önce… Öğretmen-

den öğrenciye bilginin iletimi olarak görülen öğrenmenin yerini; yıllardır oyun ve deneyle keşfe-

derek; ve en önemlisi “üreterek” öğrenme alıyor. 

Do-It-Yourself ( Kendin Yap ) informal öğrenmeyi formal öğretime bağlamak için bir yol ola-

rak kullanılıyor. Böylece 3D baskı, robotik ve çocuk dostu kodlama gibi yeni teknolojiler tarafın-

dan yönlendirilen, STEM’ le desteklenen, özellikle tüketim çılgınlığına batmış endüstriyel dünya-

da yeni neslin üretip fayda sağlama güdüsüne hizmet ediyor. 

Arduino, hızlı prototipleme araçları ve 3D yazıcılar gibi mikro platformları da dahil olmak üzere 

ucuz dijital araçlarıyla ve hatta geri dönüşüm malzemeleri ile son yıllarda maker hareketi ke-

sinlikle teknik okul lezzetinde öğrencilerin var olma duygusuna yardımcı oluyor… 

2015 yılında Amerika’ da bizzat Başkan Obama’nın ev sahipliğinde bir ‘White House Maker Faire’ 

düzenlendi. ABD bir uygulama veya çalışmaya destek veriyorsa boşa değildir biliyoruz. Büyük 

yankılara sebep olan bu ağırlama Obama’nın konuşmasında gizliydi aslında: “Maker kültürü-

nün inovasyonu desteklediğini, inovasyonun da istihdam sağladığını, bu sayede ülke-

nin ve insanlığın geliştiğini” söyledi. Konuşmasına; “Bundan dolayı Maker kültürü çok 

önemlidir. Ulusal hatta global bir harekettir. Edilgen bir tüketici olmaktansa, inovatif 

bir üretici olmak mühimdir.” diyerek devam etti. 

Maker’ların ülkesinden de başka bir şey bekleyemezdik elbet… 

Yazımın sonunda başlığa sebep olan Köy Enstitüleri’ne bir selam yollamak istiyorum. Aslında 

başlığı okuyan konuya vakıf birçok kişi ne demek istediğimi gayet iyi anlamıştır.Dünya maker’ı 

2000’li yıllarda konuşurken biz 1940’larda köy enstitülerinde belki de bu kadar bilimsel olma-

dan, yani yokluktan, yani ihtiyaçtan; kendi bavulunu yapan, kendi mandolinini – kemanını ya-

pan, hatta kendi dersliğini ve yatakhanesini inşa eden “ÜRETEN” öğrenci nesli yetiştiriyorduk! 

Kim bilir belki de neden kapatıldığına dair bir sebep daha yazılabilir artık. 
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