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MATEMATİK YARIŞMASI KONUŞMASI
ASO Eğitim Vakfımızın çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri
Yarışmacı öğrencilerimizin değerli öğretmenleri ve okul müdürleri,
Sevgili öğrenciler ve onların kıymetli anne babaları.
Matematik tarihin başlangıcından beri var olan en eski bilimlerden biridir ve günlük hayatımızda
karşılaştığımız sorunların çözümünde kullandığımız önemli bir araçtır. Başlangıçta şekillerin ve sayıların
ilmi olarak tanımlanırken şimdi ise geçirdiği gelişmeler sonucunda onun büyüklüğü birkaç cümleyle
anlatılamayacak boyuta ulaşmıştır.
Bundan dolayı matematikle ilgili davranışlar ilköğretimden yükseköğretim programına kadar her
alanda yer alır. İlköğretimde ortaöğretime hazırlık olarak, ortaöğretimde yükseköğretime hazırlık olarak
matematik öğretimi yapılır. Matematik öğretiminin temel amacı; kişiye günlük hayatın gerektirdiği
matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, problem çözmeyi öğretmektir. Matematik insan tarafından
yaratılan zihinsel bir sistemdir.
İnsanlar hayatın akışını zenginleştirip geliştirdikçe matematiğin günlük hayatımızın her alanında
kullanımı daha da artmıştır. Matematiksiz bir hayatı düşünmek neredeyse imkansızdır. Günümüzde;
robot ve bilgisayar oyunlarının modellemeleri, dinamik sistemlerin değişimlerinin ölçülmesi, uçak
ve uydu modellemeleri, canlı üremeleri ve hastalıkların yayılma mekanizmalarını modelleme, ilaç
modellemeleri, elektrik devresi ve bilgisayar programlama, her türlü mühendislik uygulamaları, finans
vb. alanları düşündükçe metamatiğin önemi daha bir öne çıkmaktadır.
Okul olarak bu yarışmayı düzenlememizdeki amacımız Matematik konusunda ortaokul öğrencilerimizde
bir farkındalık oluşturmaktır. ASO Teknik Koleji temel mühendislik eğitimi yaparak Türkiye’ nin ihtiyaç
duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bünyemize dahil ettiğimiz öğrencilerin
aldıkları temel mühendislik eğitimini üniversite eğitimi ile sürdürmesini hedeflemekteyiz. Okulumuzun
uyguladığı program Fen Liselerinin ders çizelgesi ile eşdeğer olup üzerine teknik derslerin ilavesi
ile zengileştirilmiş kapsayıcı bir eğitim içeriğini oluşturmaktadır. Temel kurgumuz, çocuklarımızın ne
öğrendiği değil, öğrendiği ile neler yapabildiğidir. Bu nedenle fen ve teknolojinin buluştuğu okul sloganını
çokça dillendiriyoruz.
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Okulumuzun eğitim-öğretiminde bu nedenle de matematik önemli bir yer tutmaktadır. En fazla öğretmen
istihdam ettiğimiz bölüm matematik zümresidir. Milli Eğitim Bakanlığının öğretim programlarının ötesinde
matematik alalında ilerlemek isteyen, buna ilgi duyan öğrencilerimize ayrıca ders dışı zamanlarda İleri
Matematik kursu da vermekteyiz.
Bu gün burada matematiğe ilgi duyan bir öğrenci grubu, onların aileleri, öğretmenleri ve okul müdürlerine
hitap ediyor olmak ASO Teknik Koleji olarak bize mutluluk vermektedir.
Bu yarışmaya ilgi gösterip katılan öğrencilerimize, onları destekleyen ebeveynlerine ve okullarına
teşekkür ediyoruz.
Bu yarışmanın yapılmasına imkan sağlayan

ve bizleri teşvik eden Ankara Sanayi Odası Eğitim

Vakfımızın çok kıymetli başkan ve yönetim kurulu üyelerine verdikleri destek için sonsuz şükranlarımızı
arz ediyoruz.
Yarışmada üstün başarı gösteren ve derece elde eden öğrencilerimiz ile onları yetiştiren öğretmenlerini,
okul müdürlerini de tebrik ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Cemil ALPER
OKUL MÜDÜRÜ
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Innovative Smart Maintance in Solar Energy Systems
gerçekleştirildi. Bu alana ilgi duyan arkadaşlarımızla
yapay zeka uygulamalarını yapabilecekleri GPU
destekli TensorFlow kurulumu için gerekli kurulum
adımlarını sizlerle paylaşıyorum. TensorFlow, makine
öğrenmesi ve derin sinir ağlarında kullanılmak
üzere Google’s Machine Intelligence araştırma
organizasyonu tarafından geliştirilmiş açık kaynak
yazılım kütüphanesidir.

A

SO Teknik Koleji’nin Değerli Okurları,
2021-2022 eğitim öğretim yılının sonuna
geldik. Bu yıl okul olarak birçok başarıya imza
atarken, birçok başarının temellerini de attık. Sizlere
okulumuzun aktif devam eden ISMSES(Innovative
Smart Maintance in Solar Energy Systems)
projesinin ilerleyişini ve önümüzdeki proje dönemi
için başvurusunu yaptığımız VETinMETA(Vocational
Education Trainings in Metaverse Universe) Erasmus+
projelerinden kısaca bahsetmek istiyorum.
İlk olarak okulumuzun çatısında kurulu bulunan 27
kW kurulu güç kapasitesine sahip güneş panellerinin
bakımının yazılım vasıtasıyla doğru periyotlarda
yapılarak verimlilik sağlanmasını amaçlayan bir
yazılım geliştirilmesi için çabaladığımız ISMSES
projesini ele alalım. Bu projede bu eğitim öğretim
yılında eylül ayında Fransa’nın Paris şehrine ve nisan
ayında Yunanistan’ın Atina şehrine olmak üzere iki yurt
dışı hareketliliğinde bulunuldu. Bu hareketliliklerde
yapay zeka hesaplamalarının ve analizlerinin
yapılabilmesi için gerekli olan big data(büyük veri)
olarak bahsedilen verilerin doğru kısımlarının
işlenebilmesi amacıyla python programlama dilinde
kodlama çalışmaları yapıldı. Ayrıca proje ortaklarının
görevlerindeki ilerlemeleri yorumlamak ve bilgi
paylaşımı yapmak amacıyla ulus ötesi toplantılar

6

E-BÜLTEN HAZİRAN 2022

1. Python kurulması: Python kurulumu için Anaconda
paket yöneticisini kullanacağız. Burada dikkat
edilmesi gereken husus günümüzde TensorFlow’un
desteklediği son sürüm olan Python 3.5’den daha
yüksek bir versiyonun kurulmamasıdır.
https://www.anaconda.com/download/
linkinden
Anaconda’nın son versiyonu indirilebilir ancak
güncel Anaconda versiyonu ile birlikte gelen Python
3.5’den yüksek bir Python versiyonu içermektedir.
Google’da “anaconda archive” anahtar kelimelerini
girerek buradan başka bir sürüm indirilebilir.
2. Daha sonra bilgisayara NVIDIA CUDA Toolkit
kurulmalı. Kurulum detayları şu linktedir: http://docs.
nvidia.com/cuda/cuda-installation-guide-microsoftwindows/index.html#axzz4ltMmoDsF
a. Sahip olunan GPU’nun, CUDA-destekli olup
olmadığını kontrol edilmeli:
i. GPU modelinizi öğrenebilmek
için Aygıt Yöneticisi >Görüntü bağdaştırıcısı yolunu
izleyin. Burada karşınıza çıkan NVIDIA …. şeklindeki
yazı sizin GPU modelinizdir.
ii.Şu linkten kontrol edebilirsiniz:
http://developer.nvidia.com/cuda-gpus
Karşınıza
çıkan sayfada sahip olduğunuz GPU modelini
görüyorsanız GPU’nuz CUDA-desteklidir.
b. NVIDIA CUDA Toolkit’in kurulum aşamaları:
i. Kuruluma başlamadan önce
bilgisayarınızda Visual Studio (VS) yüklü değilse VS’yi
kurmanız gereklidir. CUDA 8.0, günümüz itibarıyla en
yüksek versiyon olarak VS 20015’i desteklemektedir.
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Desteklemeyen sürümlerin yüklenmesi durumunda
hatalar ile karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir.
https://www.visualstudio.com/tr/ linkinden VS’yi
indirip kurulum yapılabilir. Kurulum için birden fazla
seçenek mevcut. Community versiyonu ücretsizdir.
ii. NVIDIA CUDA Toolkit http://
developer.nvidia.com/cuda-downloads
linkinden
erişilebilir. Linkte, Download butonuna tıkladıktan
sonra sisteminizin özelliklerini seçerek dosyayı
indiriniz ve indirdiğiniz dosyayı kurunuz.
3. CUDA derin sinir ağları kütüphanesinin
sistemimize eklenmeli:
NVIDIA CUDA Toolkit’i kurduktan sonra NVIDIA
CUDA® Deep Neural Network kütüphanesi olan
cuDNN indirilmelidir. https://developer.nvidia.com/
cudnn linkine tıklayıp “Download” butonuna tıklayınız.
Siteye kayıt olduktan sonra sistem özelliklerinize
uygun cuDNN kütüphanesini indiriniz. İndirdiğiniz
dosyayı açtıktan şu klasörleri göreceksiniz:

Bilgisayarınıza CUDA Toolkit’i kurduktan sonra
Program Files dosyanızda NVIDIA GPU Computing
Toolkit klasörünün geldiği görülecek. Bende C:\
Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\
CUDA\v8.0 yolunu izleyerek aşağıdaki ekran
görüntüsü elde edilmiştir:

Daha sonra cuDNN klasöründeki her klasör tek tek
açılarak içindeki dosyaları C:\Program Files\NVIDIA
GPU Computing Toolkit\CUDA\v8.0 yolundaki
aynı isme sahip klasörün içine kopyalanmalıdır.
Yani: cuDNN’in içindeki bin klasöründe bulunan
cudnn64_5.dll isimli dosya C:\Program Files\NVIDIA
GPU Computing Toolkit\CUDA\v8.0\bin klasörüne
kopyalanır.
4. TensorFlow’un yüklenmesi:
a. Komut istemcisine aşağıdaki komutu yazarak
tensorflow isimli sanal ortam oluşturulmalıdır:
c:> conda create -n tensorflow python=3.5
b. Oluşturulan sanal ortamı aktif hale getirilmeli:
C:> activate tensorflow
(tensorflow)C:> # Burada olduğu gibi C:>’nin
önüne tensorflow gelmeli
c. Son olarak aşağıdaki kod komut satırında yazılır:
(tensorflow)C:> pip install --upgrade
https://storage.googleapis.com/tensorflow/
windows/gpu/tensorflow_gpu-0.12.1-cp35-cp35mwin_amd64.whl
NOT: TensorFlow.org sitesinde GPU destekli
TensorFlow’un kurulması için aşağıdaki kod yer
almaktadır.
(tensorflow)C:>
pip
install
--upgrade tensorflow-gpu

--ignore-installed

Anaconda üzerindeki oluşturduğumuz tensorflow
isimli ortamımızı açtıktan sonra Python yazıyoruz:
c:\>python
Daha sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz:
>>> import tensorflow as tf
>>> hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!')
>>> sess = tf.Session()
>>> print(sess.run(hello))
“Hello, TensorFlow!” çıktısı elde ettiyseniz başarılı
bir kurulum gerçekleştirmişsiniz.
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VETinMETA projesine gelecek olursak, bu projedeki amacımız okulumuzun
uluslararası bilinirliğini arttırmak amacıyla günümüzde tüm dünyada oldukça
popüler olma eğiliminde olan metaverse sanal evrenine okulumuzu taşımak
istedik. Projemizde İspanya, İtalya, Avusturya ve Yunanistan olmak üzere 4
Avrupa ülkesinden ortaklarımız bulunuyor. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli olacaktır.
Teknolojik ve ilgi çeken projelerle sonraki yazılarda buluşmak dileklerimle.
Kazım DURAKLAR
Müdür Başyardımcısı
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KİMYASAL TEPKİMELERE YÖN
VERMEK
Sarımsak kokusu nasıl giderilir?

K

oku gidermenin yolu vücuttaki kimyasal
tepkimeleri yönlendirmekten geçiyor.
Sarımsak sevenler bilir, kokusu uzun
süre vücutta kalır. Yediğiniz sarımsaklı
yemeğin üzerinden 24 saat geçse bile kokusu
hala nefesinizde ve terinizde hissedilir. Hatta
sarımsak kokmak için ağzınıza sarımsak
sürmüş olmanız bile gerekmez.
1936 tarihli Journal of the American Medical
Association dergisinde yayımlanan bir
makalede doktorlar, hortumla midesine
sarımsaklı çorba verilen bir hastanın nefesinde
birkaç saat sonra sarımsak kokusu geldiğini
tespit ettiler.
Başka bir doktor ise sarımsak kokan hamile bir
kadına doğum yaptırdıktan sonra bebeğin de
aynı şekilde koktuğunu yazmıştı.

kaynağı ağızdaki sarımsak kalıntısı değil,
vücudun içerisinde gerçekleşen kimyasal
işlemlerdir.
Birkaç yıl önce Ohio Devlet Üniversitesi'nden
Sheryl Barringer sarımsakla yenen bazı
yiyeceklerin kokuyu ortadan kaldırması
konusunu araştırdı. Marul, hindiba, kereviz,
patates, maydanoz, nane, reyhan, fesleğen,
mantar gibi bazı yiyeceklerin sarımsak
kokusunu giderdiği biliniyordu. Barringer
öğrencileriyle bunun neden ve nasıl olduğunu
inceledi.

Marul, nane, elma
En çok işe yarayan yiyeceklerin marul, nane
ve elma olduğu görüldü. Bunlar piştiğinde
aynı etkiyi göstermiyordu. Demek ki bu
yiyeceklerdeki bazı enzimler pişme esnasında
parçalanıyor ve işe yaramıyordu.
Barringer'e göre özellikle nane fenolik
bileşikler bakımından zengin. Nanenin içerdiği
rosmarinik asit sarımsaktaki sülfür bileşiklerine
tutunarak kokusuz bir molekül oluşturuyor.
Elmada da benzer maddeler olsa da daha
düşük seviyede. Fakat maruldaki fenolik
bileşikler yeşil çaydakinden de az çıkmıştı.

Sülfür Bileşikleri
Sarımsak çok miktarda sülfür bileşikleri içerir.
Bu madde sindirildiğinde kana karışır. Kandan
akciğerlere geçer ve nefes verirken ağızdan
dışarı çıkar. Dişlerinizi istediğiniz kadar
fırçalayın gitmez kokusu; çünkü kokunun
E-BÜLTEN HAZİRAN 2022 9

Elmanın sarımsak kokusunu nötralize ettiği
biliniyor.
"İşte burada ne olup bittiğini tam anlamıyoruz"
diyor Barringer. Tek başına saf enzimler sülfür
bileşiklerini etkisiz kılmada pek işe yaramamıştı.
Ama marulun koku giderme etkisini yaratan,
fenoliklerle birlikte enzimlerdi muhtemelen.
Kokuyla hastalık teşhisi
Henüz tümüyle anlaşılamayan bu kimyasal
dansla sarımsak kokusu asgariye indirilebilir. Ama
unutmayalım ki, istediğiniz kadar koku giderici
işlemlere tabi tutun insan yaşayan, nefes alıp
veren bir kimya fabrikasıdır.
Yediklerimizin yanı sıra, ağzımızda kamp kurmuş
belli bakteriler, hatta belli hastalıkları taşıyıp
taşımadığımız bile soluğumuz ve terimizdeki
kokuyu belirler.

Marulun koku giderme etkisi içerdiği fenoliklere ve
enzimlere bağlanıyor.
Bilim insanları, soluk verirken çıkan molekülleri
inceleyerek akciğer kanserini teşhis etmenin ne
kadar mümkün olduğunu anlamaya çalışıyor. Kan,
idrar ya da doku örneklerindeki kokuları inceleyen
elektronik koku alma cihazlarıyla yumurtalık kanseri
ya da beyin zedelenmesi gibi hastalıklara özgü
uçucu moleküllerin tespit edilip edilemeyeceği
araştırılıyor.
İnsanın kendisinden çıkan kötü kokuları asgariye
indirme çabası genel bir görgü kuralıdır; ancak bu
kokuların değerli bilgiler içerdiği düşüncesi de az
heyecan vermiyor

KİMYA ZÜMRESİ
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N

anoteknoloji bilimi, ilk ortaya atıldığı 1974 yılından bu yana yapılan araştırma-geliştirme faaliyetleri ile pek çok alanda öngörülenler kadar öngörülmeyen değişikliklere de sebep oldu. Bilgi
teknolojileri, ulusal güvenlik, ulaşım, tıp, gıda güvenliği, çevre bilimleri gibi farklı alanlarda
nanoteknolojik gelişmeler bazen devrim sayılabilecek ölçüde ilerlemelerin önünü açtı.
Nanoteknolojinin günlük hayatımızı birçok evrede etkisi altına aldığını söylemek mümkün. Bugün nanoteknoloji, mobil iletişim araçlarından hastalıkların teşhis ve tedavilerine, verilerin şirketler ve devletler
tarafından kullanılarak bulut sistemlerde depolanmasına kadar farklı alanların gelişiminde önemli rol
oynuyor. Nanoteknoloji atomik ölçekteki özellikleriyle insanlığın geçmişte yaşadığı gelişmelere kıyasla
çok daha büyük sıçramalara olanak sunuyor.
Ancak tüm insanlık için kökten değişim ve dönüşümleri beraberinde getirecek bu gelişmelerin olası
sonuçları da var. Genler aracılığıyla doğanın manipüle edilmesi veya yapay zekâ yoluyla fiziksel dünyada yaşanan gelişmelerle otonomlaşmanın bir araya gelmesi hayatımızda iyi ya da kötü değişimler
yaratabilir.

Nanoteknoloji Nedir?
Nanoteknolojinin olası risklerini
ve faydalarını anlayabilmek için
öncelikle tanımına bakmakta fayda var. Nanoteknoloji, yaklaşık 1
ila 100 nanometre olarak hesaplanan, nano ölçekte yürütülen
bilim, mühendislik ve teknolojilerin genel tanımıdır. Metrenin
milyarda biri ölçekte yapılan bu
çalışmalar maddelerin güçlendirilmesinde, hafifletilmesinde, ışık
spektrumunun daha iyi kontrol edilmesinde ve büyük ölçekli türevlerine göre daha iyi kimyasal reaktivite elde edilmesinde kullanılmaktadır.
Nanoteknoloji uygulamaları çok basitten oldukça karmaşık olanlara kadar çeşitlilik göstermektedir. Ancak bu teknolojinin kullanım alanlarında maliyet oldukça yüksek olsa da genellikle ikinci planda tutulmaktadır. Buna rağmen üretim maliyetleri aşılması gereken bir engel olmaya devam etmektedir.
Nanoteknoloji Nerelerde Kullanılır?
Nanoteknolojinin alanı oldukça geniştir ve genişlemektedir. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji,bilgisayar,malzeme bilimi,elektronik gibi
alanlarda kullanımının yanında, tıp
alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkan sağlamaya başlamıştır.
Gelişmekte olan bir teknolojidir,kısıtlı
sayıda uygulamaları olsa da gelecek
adına çok daha geniş yelpazelere
yayılacağı ortadadır .
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Bu teknolojiyle üretilebilecek birçok mikroskobik
aygıtlar belki de damarlarımızda dolaşacak
ve birer uzman gibi tedavi sağlayacaklardır.
Nano boyuta sahip yapıların fiziksel özelliklerini
anlaşılması ile yeni bir nanoskopik dünya ile bir
köprü kurulabilir.
Nanomateryallerin üretimi ile birlikte çok daha
dayanıklı ulaşım araçları ve kirlenmeyen,
paslanmayan eşyalar;hatta kendi kendini
temizleyen giysiler üretilebilecektir.
Gelecekte en büyük sorunlardan biri olacak
olan kullanılabilir su kaynakları da, bu teknoloji
ile kendisini yenileyebilecektir. Belki de yakın
bir tarihte insan vücudunda çalışabilecek
biyolojik ve farmokolojik bilgisayarlar bu şekilde
üretilebilir. Nanoteknoloji için, çağımızın anahtar
teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.
Nanoteknolojinin Etkileri
Nanoteknoloji
modern
günlük
yaşamın
vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İster
ofisinizde çalışırken ister tatilde güneşlenirken
hayatın
her
anında
nanoteknolojiden
etkilenmemiş bir ürüne denk gelmek artık
imkânsız.
20’nci yüzyılın sonlarından itibaren kuantum
araştırmalarından yapay zekâya, endüstriyel
uygulamalardan sayısız cihaza kadar pek
çok alanda nanoteknolojinin etkilerini görmek
mümkün oldu.
Kuantum
teknolojisinin
ortaya
çıkış
noktalarından
biri
aslında
nanoteknolojidir. Birçok nanomalzeme
kuantum özelliği de gösterdiğinden
buradan yola çıkılarak kuantum
teknolojisinde
önemli
gelişmeler
sağlandı. Kuantum hesaplamaları da bu
durumdan etkilenerek büyük ilerleme
kaydeden başka bir araştırma alanı
oldu. Bu teknoloji, hesaplamaya devam
etmek için nano ölçekte mümkün olan
dolanımlı kuantum bilgilerini kullanır.
Nanoteknoloji ile nano ölçekte kullanılan
bellekler ve bilgi kaynaklarının desteğiyle
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bilginin kullanılabilirliği de artırıldı. Bu bilgilerden
çıkarımlar yapabilme becerisi, yapay zekâ
olarak da bilinen makine öğrenmesini ön plana
çıkardı. Veriler analiz edilirken doğru kararlar
makineler tarafından bağımsız olarak verilebilir
hale geldi. Robotik bilimine eşlik eden yapay
zekâ aynı zamanda yavaş yavaş fabrikalardan
insan odaklı uygulamalara da yönelmeye
başladı. Örneğin algılama, çıkarım, kontrol etme
ve çalıştırma özelliklerinin bir araya gelmesiyle
ortaya çıkan otonom sürüş sistemleri bunun bir
ürünüdür.
Son yıllarda dikkat çeken alanlardan biri olan
nesnelerin interneti (IoT) veya “Endüstriyel
Nesnelerin İnterneti (IIoT)” de nanoteknolojiden
etkilenen alanlardan. IoT, doğru verilerin
kaydedilmesi ve otomatikleşen veri analiz
yöntemlerinin gelişmesiyle büyümeye devam
ederken, nanoteknoloji uygulamaları geliştikçe
bu alanda ortaya çıkacak yenilikler büyümeyi
daha da hızlandırabilir.
Nanomalzemelerin IoT sensörlerinde algılama
aracı olarak kullanılması yüksek algılama
özellikleri sayesinde çok daha doğru verilere
ulaşılmasına destek olabilir. Nanomalzemelerin
uzak mesafeden optik değişiklikleri ölçebilme,
yüzeyindeki atomları özümseme, esneyebilme,
gerilebilme ve sıkıştırılabilme gibi birçok özelliği
bu noktada fayda sağlıyor.

Ferudun ÖNDER
FİZİK ÖĞRETMENİ

EN GÜZEL PARKLAR:
ULUSAL-MİLLİ PARKLAR
Bu yazımızda siz okurlarımıza ulusal-milli
parkları sunacağız. Milli parklar, ulusal
ve uluslararası öneme sahip olan doğa
parçalarıdır. Estetik ve tarihi özellikleri içinde
barındıran milli parklar, kültürel kaynak
değeri taşımaktadır. Bu bakımdan devletlerce
koruma altına alınmış bölgelerdir. Milli park
nedir sorusuna kısaca şu cevabı verebiliriz;
Gelecek nesillere aktarılmak için korunan ve
ulusal gururun simgesi olan coğrafi alanlardır
ve aslında sadece tarihçesine bakıldığında
doğa koruma alanları neredeyse insanlık tarihi
kadar eskidir. Örneğin Güney Hindistan’daki
Tamil Nadu Kutsal koruluklarının, Yontma
taş ve cilalı taş devirlerine (MÖ 8000 - MÖ
6000) tanıklık ettikleri belirtilmektedir. Ve
bu kapsamda Dünya Doğayı Koruma Vakfı
(WWF)’nin 1995 raporunun sonucuna göre;
kutsal yerler muhtemelen gezegendeki en
eski habitat koruma yöntemidir. Osmanlı
İmparatorluğunda ise ilk bilinçli koruma
Fatih Sultan Mehmet’e aittir. 15. yüzyıl
ortalarında, bazı derelerin Haliç’i çamurla
doldurmaması için akarsuyun havzalarında
hayvan otlatılmasını, tarım yapılmasını ve
inşaatı yasaklamış, dik yamaçlara ayrık otu
ektirerek toprağın sıkı bir şekilde tutulmasını
temin etmiştir. Dünya’da günümüz anlamında
ilk Ulusal Park 1872 yılında Amerikan Başkanı
Ulysses S. Grant’ın imzasıyla resmileşmiştir.
Yapılan biyolojik ve jeolojik araştırmalar
sonucunda Yellowstone’un ulusal park ilan
edilmesi için birçok neden bulunmuş ve
Amerikan Başkanı’nın imzasıyla resmiyete
dökülmüştür. Yellowstone sadece sahip
olduğu biyolojik çeşitlilik değil aynı zamanda
içerisinde bulunan volkanik tepeler ve aktif
halde olan gayzerlerle de Dünya’nın ilgi
odağıdır.

Yellowstone;Idaho, Montana ,Wyomin(ABD)

Yine ABD’de bulunan Yosemite milli parkı
tüm Dünya’dan ziyaretçi toplamaktadır ve
Dünya’nın en çok bilinen ulusal parklarından
birisidir.

Yosemite; Kaliforniya(ABD)

Jeolojik açıdan farklılığını hemen hissettiren
Zhangjiajie Milli Parkı (ÇİN), yine Düyna’dan
en çok turist çeken ulusal parklardandır.
Zhangjiajie Milli Parkı (ÇİN)

Zhangjiajie Milli Parkı (ÇİN)
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Japonya'nın Hakone kasabasında Tokyo gibi
dünyanın en kalabalık metropol şehirlerinden
birinde böylesine çiçekli, yemyeşil ağaçlı bir
park bulmak çölde vaha bulmakla aynı değerde
olacaktır. Fuji Dağı eteklerinde geniş bir alana
yayılan parkta Fuji gölleri, Izu yarımadası
ve Izu adaları gibi pek çok doğal oluşum
bulunmaktadır. Milli Park'ta 100'den fazla
volkanik ada bulunması nedeniyle çok çeşitli
coğrafi özellikleri de görebilirsiniz.

Özellikle belgesellere konu olan meşhur
Serengeti düzlükleri ve Afrika’nın en
yüksek volkanik alanı olan Kilimanjaro Dağı
çevresindeki otlaklar Tanzanya ve Dünya
için oldukça önemli biyolojik alanlardır.
Aslan, fil, leopar, bufalo, zürafa, gergedan,
çıta, ceylan gibi birçok hayvanın yaşam
alanı olmakla beraber özellikle ;zebra, gnu
ve antilopların göç yolunda bulunmaktadır.
Almanya sömürgesi döneminde başlayan
safari turları günümüzde de oldukça rağbet
görmektedir.

Hakone Izu Milli Parkı (JAPONYA)

İçerisinde
Dünya’nın
en
heybetli
şelalelerinden birisini barından Brezilya’da
bulunan İguaçu ulusal parkı 1939 yılında
kurulmuş ve 1986 yılında UNESCO
tarafından Dünya Mirası listesine alınmıştır.

Kilimanjaro(TANZANYA)

Serengeti (TANZANYA)

İguaçu Milli Parkı (BREZİLYA)

14
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Türkiye’de Ulusal Park kavramı 1950’li yıllarda akademisyen Selahattin İnal tarafın ortaya atılmış
ve 1956 yılındaki Orman kanunuyla yasal düzenlemede yer almıştır. İç Anadolu’da bulunan kalıntı
ormanları içeren Yozgat Çamlığı 1958 yılında ilan edilen ilk milli parkımız olmuştur ve günümüzde
46 adet milli parkımız bulunmaktadır. Yazımızı okuyan tüm okurlarımızı aşağıda liste halinde
verilmiş Milli Parklarımızı ziyaret etmeye ve doğayla iç içe günler geçirmeye davet ediyoruz.

Akesen, Aytuğ. "‘PERT’yönteminin ulusal park çalışmalarında uygulanması." Journal of the Faculty of
Forestry Istanbul University 27.2 (1977): 146-165.
https://www.haber7.com/seyahat/haber/2906908-dunyanin-en-etkileyici-10-milli-parki
https://www.pexels.com/trhttps://www.freepik.com

Halil YAMAN
Coğrafya Zümresi
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İSTİKBAL GÖKLERDEDİR
Astronomi Havacılık ve İHA Kulübü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Türk Hava
Kurumu Müzesi'ni ziyaret ettiler. Bağımsızlığımızın sembolü olan savaşlarda kullanılmış
uçaklarımızın tarihsel sürecini öğrendik ve gururlandık. Vecihi Hürkuş, Sabiha Gökçen ve
adını sayamadığımız birçok gökyüzü neferlerini sevgi ve rahmetle anıyoruz.
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Astronomi Havacılık
ve İHA Kulübü
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S

1 HAZİRAN DÜNYA SÜT GÜNÜ

üt ve süt grubu besinler başta çeşitli memeli
hayvanlardan (inek, koyun, keçi, manda)
sağlanan süt ile yoğurt, peynir, kefir, dondurma
vb. sütlü tatlılar ve süttozu gibi sütten yapılan
ürünlerdir. Süt ve ürünleri yüksek kalitede protein,
kalsiyum, fosfor, çinko, B1(tiamin), B2 (riboflavin),
B6, B12 ve niasin olmak üzere birçok besin ögesi
için önemli kaynaktır. A, D, E ve K vitaminleri süt
yağında bulunur.
Başta çocuklar ve gençler, doğurganlık çağındaki
kadınlar ve yaşlılar olmak üzere tüm yaş grubundaki
bireylerin süt ve ürünlerini her gün tüketmesi
gerekmektedir. Süt ve ürünleri grubunda yer alan
yiyecekler, kalsiyumundan zengin olmaları nedeniyle
özellikle çocuk ve adolesanlarda kemiklerin ve
dişlerin sağlıklı gelişmesi, yetişkinlerde ise kalpdamar hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, Tip II
diyabet, osteoporoz, kolon kanserinden korunmada
ve vücut ağırlığının yönetiminde önemlidir.
Süt ve süt ürünleri, doymuş yağ asitleri ve
kolesterol içerir. Yağ ve kolesterol alımının diyette
sınırlandırılması gereken kişilerin; yağ miktarı
azaltılmış veya yağsız süt, yoğurt ve peynirleri
tercih etmeleri gerekir. Yağsız veya az yağlı süt ve
ürünlerinin tercih edilmesi, tam süt ve ürünlerindeki
aynı besin ögelerini sağlar, daha az doymuş yağ
asitleri içerir, bu nedenle de daha az enerji sağlar.
Çiğ süt ve pastörize edilmemiş sütlerden yapılan
peynir ve benzeri besinler Brusellozis hastalığına
neden olacağından sokakta satılan kaynağı
bilinmeyen sütler tüketilmemeli, ambalajlı pastörize
veya UHT (uzun ömürlü) süt tercih edilmelidir.

Bazı bireyler, alerji, süt şekeri olan laktoza karşı
duyarlılık (laktoz intoleransı) nedeniyle veya yanlış
inançlarından dolayı süt tüketmezler. Laktoz
18
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duyarlılığı olan bireyler için, düşük laktoz içeren süt
veya laktozsuz süt ürünleri bulunmaktadır. Alerji
veya duyarlılık durumunda hekim ve diyetisyen ile
görüşülmelidir.
Her gün, çocukların ve gençlerin, gebe ve emzikli
kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2–4 porsiyon,
yetişkin bireylerin 2,5-3 porsiyon süt ve ürünlerini
tüketmeleri gerekmektedir. (Bir kupa (240 ml) süt
veya yoğurt ile iki kibrit kutusu büyüklüğünde (60
gr) peynir bir porsiyondur). Günde bir porsiyon süt,
bir porsiyon yoğurt ve bir porsiyon peynir olabildiği
gibi tolerans durumuna göre eşdeğeri tüketimler
olabilmektedir.
Türkiye Sağlık ve Beslenme Araştırması (TBSA)
2017 verilerine göre;
15 yaş üzeri kişilerde süt ve süt ürünleri (süt,
peynir, yoğurt) grubunda günlük tüketim 188,2 g
bulunmuştur. (Orta Anadolu’da en düşük 161.7 g,
Güneydoğu Anadolu’da en yüksek 227.2 g )
*Kişi başı süt tüketimi günlük 34.5 ml, yıllık 12.5 L’dir.
*Kişi başı yoğurt tüketimi günlük 112.7 g, yıllık 41.1
kg’dır.
*Kişi başı peynir tüketimi 39.0 g, yıllık 14.2 kg’dır.
15 ve üzeri yaş bireylerde süt ve süt ürünleri
alımı toplam 1.35 porsiyondur. TÜBER’ e göre süt
ve süt ürünlerinden toplam 3 porsiyon alınması
önerilmektedir. Önerilen miktarın altında süt ve
süt ürünleri tüketilmektedir. (1 porsiyon süt: 240
mL, 1 porsiyon yoğurt: 200 mL, 1 porsiyon beyaz
peynir: 60 g’ dır). Günlük süt tüketiminin artırılması
önemlidir. Her gün, çocukların, gençlerin, gebe ve
emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2–4
porsiyon, yetişkin bireylerin 2,5-3 porsiyon süt ve
ürünlerini tüketmeleri gerekmektedir.
Çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve bizlerin süt dolu
günler geçirmesi dileğiyle.

Biyoloji Zümresi

MATEMATİK

KÖŞESİ

Penrose Üçgeni ve
Penrose Merdivenİ

Penrose üçgeni

Gözleriniz bir resim gördüğünde, beyninize
bir görüntü gönderir ve beyninizin onu
anlamlandırması gerekir. Ama bazen beyniniz
yanlış anlar. Sonuç, optik bir yanılsamadır.
Optik illüzyonlar, beynimize oyun oynayan
ve algımızı şaşırtan resimlerdir. Bunlar,
hatalı görmenin sonucu değildir. Işığa, görüş
açısına veya resmin çizilme şekline bağlı
olarak, orada olmayan şeyleri görebiliriz.
Aslında benzer sebeplerle çoğu zaman da
burnumuzun dibinde olanı göremeyebiliriz.
Optik illüzyonlar, tarihin başlangıcından
itibaren, insan deneyiminin bir parçası
olmuştur. Antik Yunanlılar, yarattıkları
tapınaklarının
görünümünü
mükemmelleştirmek için optik illüzyonlardan
yararlandılar. Daha yakın zamanda ise,
grafik sanatlarının gelişmesi ile çok daha
fazla illüzyon karşımıza çıkmaya başladı.
Bunlar arasında, yanılsamalar dünyasında
benzersiz ve oldukça yeni bir tür oluşturan
“imkansız şekiller” vardır.
İMKANSIZ ŞEKİLLER NELERDİR?
İmkansız şekiller gerçek hayatta var
olamayacak ancak iki boyutlu düzlemde ifade
edilebilen, fizik kurallarına aykırı geometrik
şekillerdir. Örneğin yukarıda görmüş

olduğunuz bu üçgenin gerçek hayatta
var olması imkansızdır. Eğer var olursa
Öklid geometrisinin kurallarını çiğnemek
zorundadır. Bu geometrik şeklin imkânsızlığı,
her bir kenarı oluşturan dikdörtgenler
prizmasının, ikili ikili olacak şekilde birbiriyle
90 derecelik açılarda kesişiyor olmasıdır.
Penrose üçgeni veya imkansız üçgen olarak
isimlendirilen yukarıda görmüş olduğunuz
bu üçgen, ilk olarak 1934’te İsveçli sanatçı
Oscar Reutersvärd tarafından tasarlandı.
Kendisi bu resmi henüz 18 yaşındayken
Latince dersinde rastgele karalamalar
yaparken yarattı.

Gerçek hayatta penrose üçgeni

Üçgen, 1950’lerde, bir psikiyatrist olan
Lionel Penrose ve onun oğlu Nobel ödüllü
matematikçi Sir Roger Penrose tarafından
bağımsız olarak yeniden keşfedilince daha
yaygın bir ilgi gördü. İkili 1958 yılında konu
ile ilgili bir de kitap kaleme aldılar. Penrose
bu üçgeni ilk başlarda üç çubuk olarak
isimlendirmişti. Ancak daha sonraları onun
adıyla Penrose üçgeni olarak anıldı. Ancak
elbette, bu imkansız şekillerin yaygınlaşması
Hollandalı grafik sanatçısı M. C. Escher’in
eserlerinde bu nesnelere de yer vermesi
sayesinde oldu. Aslında Penrose’da bu
üçgeni 1954 yılında Escher tarafından
verilen bir konferansa katıldıktan sonra
ortaya çıkarmıştı.
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Penrose üçgeninin fiziksel bir modeli. Yapı sadece bir açıdan üçgen
olarak görünür.

PENROSE MERDİVENİ

MATEMATİK ZÜMRESİ

Bir kişinin bu merdivenleri çıktığı hayal edildiğinde sonuçta herhangi bir

Ascending and Descending – 1960; Bu çizimdeki merdivende, bir yöne

yükselme ya da alçalma olmadığı hep başladığı yere döndüğü sonsuza

giderken merdivenden çıkarsınız ve diğer yöne giderken de inersiniz.

kadar devam eden bir döngü ortaya çıkmaktadır.

Yukarıda ilginç bir merdiven görmektesiniz. Bu
merdiven Penrose merdiveni olarak bilinmektedir
ve gerçek hayatta var olması mümkün olmayan
bir merdivendir. Penrose merdiveni hiç
yükselmeden veya alçalmadan yukarıya veya
aşağıya iner. Bu merdiven Penrose üçgeninin
merdiven şeklindeki varyasyonu olarak kabul
edilmektedir. Bu merdivene de farklı bir açıdan
baktığınız zaman yanılsama ortadan kalkacaktır.
Bu merdiveni Escher aşağıda gördüğünüz
biçimde kullanmıştı.
Kaynakça: https://www.matematiksel.org/
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Bu noktada hatırlatmakta fayda var. Gördüğünüz
gibi Escher ve Penrose birbirleri ile karşılıklı
etkileşim içinde idi. Ancak her ikisi de bu imkansız
şekiller ilk olarak 1937’de Oscar Reutersvärd
tarafından tasarlandığından bilindiği kadarı ile
haberdar değildi.
Penrose merdivenleri bir çok filmde de yer
almıştır. Bunlardan bir tanesi de 2010 yılında
çekilen Başlangıç – Inception filmidir. nsanların
yaratıcılığının bir sınır yoktur. Bu şekillerin
gerçek dünyada var olmaları imkansız olsa da
bize aslında bunu anımsatmaktadır.
MATEMATİK ZÜMRESİ

SANAYİ VE MAKİNENİN TARİHİ
GELİŞİMİ
Keşiflere, icatlara, yeniliklere yön veren her zaman insan ve insanın ihtiyaçları olmuştur.
Makine ve makinecilik de insanın ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmış disiplinlerin en
eskilerindendir. Makinelerin tarihi, altın çağını yaşadığı Sanayi Devrimi yıllarından çok eskiye
dayanmaktadır. Dünyanınn dört bir yanında yaşamış topluluklar ilk başta keskin taşlara şekil
vererek çeşitli el aletleri üretmiş, ardından yerleşik hayata geçişle beraber başta tarım olmak
üzere çeşitli alanlarda üretim gücünü arttırmış ve daha gelişmiş aletler üretmeye başlamıştır.
Bu dönemde üretilen ilkel aletler makinelerin ve makineciliğin temellerini oluşturmuştur.
MAKİNELERİN ÇAĞI: SANAYİ DEVRİMİ
Yüzyıllar boyu yavaş ve basit bir şekilde ilerleyen makinelerin gelişimi, Sanayi Devrimi ile
beraber apayrı bir boyut ve hız kazanmıştır. Bu dönemde yapılan makineleri öncesinden
ayıran en önemli özellik insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıdır. Tek bir
devindirici güç ile birçok işi birden yapmayı sağlayan makineler ile birlikte insanlar yepyeni
icatlar, araçlar ve aletler ortaya koymuştur.
Sanayi Devrimi ile ülkeler sınaî tesislere yatırımlar yapmaya başlamıştı. XIX. yy.'a
gelindiğinde sanayideki rekabet ve makinenin gelişimi hızını arttırmıştı. XX. yy. ise tüm
dünyanın makinenin gücüne net bir şekilde tanık olduğu zamanlardı. I. ve II. Dünya Savaşları
ile makineler, yıkıcı gücünü göstermişti. Özellikle II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği ve
Almanya'nın çılgın savaş makineleri bütün Avrupa'da hayatın kökten değişmesine sebep
oldu. Dünya Savaşları döneminde üretim, hem nitelik hem de nicelik olarak had safhaya
çıkmıştı. Yeni üretim teknikleri ve kollarıyla sanayi gelişmiş ve yeni makineler doğmuştu. II.
Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerini gören devletler makinenin önemini kavramış ve özellikle
savunma sanayi alanında çalışmalarına ağırlık vermişti.
TÜRK SANAYİSİ VE MAKİNELEŞME
Sanayi ve üretim tarihimizde özellikle İstanbul'un fethi sonrası dönemde çeşitli meslek
erbablarınca kurulan imalathaneler, devlet tarafından kurulan Tersane-i Amire, Tophane-i
Amire gibi askeri alanda üretim yapan yerler ön plana çıkmaktadır. XVI. yy. sonrası dönemde
ise Osmanlı Devleti'nin duraklama ve gerileme dönemine girmesi, liyakat ve adaletin zarar
görmesi, bunun sonucu olarak siyasi ve askeri alandaki kayıplar Devlet-i Aliyye'yi zor duruma
düşürmüştür. Osmanlı’nın güç kaybettiği bu dönemde ise Avrupa teknik ve bilimsel çalışmalara
ağırlık vermiş, aradaki makası oldukça genişletmiştir. XIX. yy.'a gelindiğinde ise Sanayi
Devrimi'nin de etkileriyle Osmanlı Devleti, çeşitli fabrikalar kurarak sanayiyi canlandırmaya
çalışmıştır. İstanbul'da Cibali Tütün, Beykoz Deri Fabrikası, Feshane, Zeytinburnu Demir
Fabrikası, Yalıköşkü Makine Fabrikası gibi fabrikalar kurulmuş ve Anadolu'da pamuk üretimi
ön plana çıkmıştır. Özellikle Hicaz demir yolu projesi ve fabrikaların kurulması kapsamında
Avrupa' dan ustalar ve mühendisler getirtilmiş, yurt dışına öğrenci ve işçi gönderilmiş, ülke
içerisinde de usta ve mühendis yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmüştür.
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Takip eden yıllarda cereyan eden savaşlarda Türk milleti olağanüstü bir müdafaa göstermiş
ve Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu'da genç bir devlet olarak kurulmuştur. Bu dönemde sanayi
adına Türkiye'nin elinde Osmanlı'dan kalan yarı çalışır durumda bazı fabrikalar ve çeşitli el
tezgâhları bulunmaktaydı. İlk yıllarında siyasi ve ekonomik olarak varlığını güçlendirmek
isteyen Türkiye Cumhuriyeti yatırımlarını tarım ve sanayi alanına yöneltmiştir. Atatürk'ün,
sanayiyi
ithalatın
ve
gümrük
vergisinin
etkisinden
korumak,
sanayi yatırımlarını teşvik etmek gibi
amaçlarla çıkardığı Teşvik-i Sanayi
gibi kanun ve kararnâmeler ile
sanayi güçlendirilmeye çalışılmıştır.
Sanayi ve üretimin öneminin farkında
olan Mustafa Kemal ve Cumhuriyet
yönetimi sanayi ve üretimi bir ülkenin
bağımsızlığındaki en önemli etken
olarak görüyorlardı. Bundan dolayıdır
ki sanayiyi ve üretimi desteklemek
adına SümerBank'ın kurulması,
Kırıkkale'de MKEK'nin, Kayseri'de
uçak fabrikasının, Eskişehir, İzmit,
Bursa'da fabrikalar kurulması gibi adımlar atıldı.
İlk yıllarda devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan sanayi ve üretimdeki kalkınma Nuri
Demirağ, Şakir Zümre, Nuri Killigil gibi isimlerin öncülüğünde özel sektöre kaymış ve özellikle
makine alanında özel sektör gelişmeye başlamıştır. İlerleyen yıllarda cereyan eden II. Dünya
Savaşı, Marshall Yardımları, ABD-Sovyetler arasındaki Soğuk Savaş gibi gelişmeler özellikle
makine sanayisinde bağımsızlığın elde edilmesini zorlaştırmıştır. 1950'li yıllar ve sonrasında
ise çıraklıktan yetişen, Avrupa'da eğitim gören Türk mühendisler ve makineciler, makine
sanayiin gelişmesinde oldukça etkili olmuştur. Bu yıllarda kurdukları atölyelerde çeşitli
alanlarda üretim yapan, makineler üretip satarak gelişen ve büyüyen firmalar günümüzde
makinecilik alanında sahip olunan birikimin temellerini oluşturmuştur.
Günümüze gelindiğinde ise özellikle son 20 yıldır başta savunma sanayi alanında olmak
üzere atılan adımlar, gerçekleştirilen projeler ile Türkiye, hem makine sanayi hem de diğer
üretim kollarındaki yetkinliğini arttırmış ve arttırmaya devam etmektedir. Makine imalat
sektörü açısından baktığımız zaman Türkiye; iyi fakat yeterli olmayan bir konuma sahiptir.
Talaşlı imalat, kaynak, döküm, plastik enjeksiyon gibi birçok alanda Bursa, İzmit, Konya,
Ankara, İstanbul gibi şehirler başta olmak üzere üretim tecrübesine sahip olan Türkiye, sanayi
alanında tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi için çalışmalarına süratle devam etmektedir.
Dünyada her geçen gün gelişen yeni teknolojiler karşısında uyum sağlayamayan alanlar yok
olurken makine, bunlardan farklı olarak yeni gelen teknolojileri düzgün bir şekilde kullanmayı
biliyor. Gelişen teknolojinin yanında durarak kendini geliştiriyor. İşte bu sebeptendir ki
makineciliğin serüveni günümüzde olduğu gibi gelecekte de devam edecek gibi görünüyor.
Makine Bölümü
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ASO Teknik Koleji Projelerimiz

PROJENİN ADI: PET-FİLA

P

ROJENİN AMACI: Ülkemizdeki çoğunlukla geri dönüşümü sağlanamayan içecek
şişelerini, günümüzde hızla büyüyen 3 Boyutlu Baskı Teknolojisi hammaddesine(
Filamente ) dönüştürerek içecek şişelerinin geri dönüşümünü sağlamak.

PROJENİN YÖNTEMİ: Temizlenerek, ısıl işlem ve basınçlı hava ile desenleri yok edilip
düzleştirilen içecek şişemiz şişelerin et kalınlığına göre farklı ölçülerde şeritler haline
getirilip işleme sokulur temel 3 Boyutlu Yazıcı malzemeleri kullanılarak oluşturulan bu
sistemde uygun ölçülerde kesilen şeritlerimiz istenilen filament kalınlığına kadar 210
derecede ısıl işlem ile inceltilir çıkan filament sarılarak farklı uzunluklarda filament kesitleri
oluşur. Bu kesitlerin uçları düzgün formda kesilerek ısıya dayanıklı teflon boru içerisine
sokulur ve yüksek ısıya maruz bırakılır böylece kaynak işlemi gerçekleştirilir. Kaynak
çapakları ve şişlikler temizlendikten sonra filament sarılarak baskıya hazır hale gelir.
PROJENİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KATKISI: İklim değişikliğinin önemli sebeplerinden olan
plastik geri dönüşümünün yeteri kadar yapılamaması önemli ölçüde azaltılır. Bu sistem
sayesinde içecek şişeleri ikinci kez bir objeye dönüştürülür ve kullanıma uygun hale gelir
bu sayede plastiğin iklim üzerindeki zararı azaltılır.
Projemiz 2022 EKO İKLİM zirvesinde ilk 10’a girmiştir ve fuar alanında sergilenmiştir.

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ ALANI
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PROJENİN ADI:
YANGIN KULESİYLE YANGINI
BAŞLAMADAN SÖNDÜRELİM
Proje Alanı: BİYOLOJİ
Proje Adı (Başlığı): YANGIN KULESİYLE
YANGINI BAŞLAMADAN SÖNDÜRELİM
Özet
Ülkemizde ve dünyada son yıllarda ormanlık
alanlarda günlerce süren ve tahribatı çok geniş
alanlara yayılan yangınlar meydana gelmektedir.
Ülkemizde orman yangınlarının önlenmesi için
birçok önlem alınmıştır. Ancak orman yangınları
yine de oldukça büyük zararlara neden olmaktadır.
Yangın Kuleleri Projesi oluşacak zararları en aza
indirmek ve yangın söndürme ekipman ihtiyacını
azaltmak için tasarlanmıştır. Tasarımı yangın
tespitinde ve ilgili birimlere iletiminde aracılar
olmadan direkt bağlantı sağlayacak, yangına
hızlı müdahale şansını artıracak otonom ve
manuel yangın söndürme araçları ve yangın
söndürme birimlerine destek sağlayan olanakları
taşıyacak şekilde tasarlanmıştır. Dağlık,
orman yerleşim bölgelerinde ve ulaşılması
zor bölgelerde konumlandırılması ile bu
bölgelerde çıkan yangınlara müdahale süresini
kısaltarak, yangın söndürme araçları yerine
yangın söndürme birimlerinin ulaşımının yeterli
olmasını amaçlanmaktadır. Yangın Kuleleri
8 - 10 m yüksekliğinde kolay yerleştirebilir,
yangını başlangıcında tespit edebilir ve otonom
müdahale edebilir şekilde
tasarlanmıştır. Bu amaca
uygun
olarak
Yangın
Kuleleri, çeşitlendirilmiş su
bağlantıları, yağmur suyu
toplama kutusu, yakın
çevre su kaynaklarından
faydalanma aparatları, 360
dereceyi kapsayan su çıkış
ekipmanları ve ek su çıkış
bağlantıları ile yangına
tek noktadan çok kısa
sürede müdahale imkânı
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verecektir.
Proje Adı (Başlığı) : Bölgesel iklim modeli
çalışması ile iklim değişikliğinin İç Anadolu
Bölgesinde bulunan bitki çeşitliliği üzerine etkisi
İklim Değişikliği günümüzün en önemli çevre
sorunlarından bir tanesidir. İklim Değişikliği,
ulusal ve uluslararası düzeyde, uyum ve önleme
çalışmaları ile tüm paydaşlar ve hükümetler
tarafından dikkatlice izlenmektedir. Doğru
bir iklim izleme yapılması, gerek gözlemlere
dayalı olarak gelecek iklim şartlarının ne
olacağının modellenmesinde gerekse uyum ve
önleme çalışmalarının başarıya ulaşmasında
olmazsa olmaz ilk şarttır. Kamu kurum
ve kuruluşları, kendi sektörlerinde iklim
değişikliğinin olası etkilerini azaltmak için
uyum planları yapmaktadır. Bu çalışmaların
en önemli bileşeni
ise iklim değişikliği
modelleridir. Bu çalışmanın amacı küresel iklim
değişikliğinin İç Anadolu Bölgesinde bulunan
bitki çeşitliliğine etkisini açıklamaktır. Veri
görselleştirme ve modelleme yapabilmek için
elde edilen veriler var olan iklim senaryolarına
göre işlenerek tüm bileşenler arasındaki bağlantı
haritalar ile açıklanmıştır. Yapılan ekolojik iklim
modellemesinde tüm senaryolar için çalışma
alanındaki bitki çeşitliliğinin artma potansiyelinin
daha yüksek olduğu görülmektedir.

P

Geri Dönüşüm İle Hayata
Tutunalım

rojemizin adı: Geri Dönüşüm İle Hayata Tutunalım Dorselerin Tampon Ve Koruma
Barlarına Geri Dönüşüm Yoluyla Üretilmiş Usturmaça Vasıtasıyla Darbe Emici Sistem
Üretimi

Proje özeti: Trafik kazalarının sonuçları maddi hasarlı, yaralanmalı ve özellikle de ölümlü
olabilmektedir. Trafik kazalarında özellikle de büyük araçların yaptığı kazalarda sonuç
maalesef ölümle sonuçlanmaktadır.
Piroliz işlemi ile geri kazanılan temel madde karbon siyahıdır. Geri kazanım sonucunda
lastik miktarının %35 ila % 45 kadarı karbon siyahı olarak geri kazanılmaktadır. Karbon
siyahı günümüzde birçok sanayi kolunda temel hammadde veya katkı maddesi olarak
kullanılmaktadır. Karbon siyahı, yapısına ve kullanım oranına bağlı olarak kauçuk bazlı
maddelerin dayanıklılığını, direncini, rengini geliştirmekte ve bunların genel performanslarını
son derece arttırmaktadır. İşlemi sonucu ortaya çıkan proliz karbon siyahı, (CBp)piyasa
karbon siyahına kıyasla çok daha ekonomik nedenle belli üretim sahalarında dolgu ve katkı
malzemesi olarak kullanılmaya çok uygun bir üründür. Kauçuk hamuru ile karışımı ile ürün
elde edilmesi tercih edilen yöntemler arasındadır (Demirci, Y., Turgay, D. E. R. E., & Gönüllü,
M. T. (2014).
Bu projede amaç, Geri dönüşüm yolu ile(Kullanılmış lastikler vb) elde edilmiş olan usturmaça
olarak adlandırılan bir diğer adı süper kauçuk malzeme vasıtasıyla kamyon veya çekici
tır dorselerine arkadan çarpma sonucu meydana gelen trafik kazalarında can ve mal
kaybını en asgari düzeye indirmektir. Kamyon veya tıra arkadan çarpma sonucu oluşan
kazalarda meydana gelen ölümler ve ağır yaralanmaları önlemek amacıyla ülkemizde ve
dünyada şimdiye kadar hiç kullanılmayan yeni bir sistem geliştirilmiştir. Tasarladığımız
sistem ile koruyucu barların arka ve ön kısmına yerleştireceğimiz özel kauçuktan oluşan
bir malzeme sayesinde çarpma anında meydana gelen enerjinin büyük bir kısmının
sönümlenmesini sağlamak amaçlanmıştır. Usturmaça kauçuk malzemesi ile tasarlanan
prototipimiz; dorsenin tamponun arka kısmına yerleştirmek üzere bir tarafı 2 parça şeklinde
diğer karşı tarafı ise 3 parçalı olacak şekilde çelik saçlarımız kesilmiştir, kaynak ve taşlama
işlemi yapılmıştır. Usturmaça ön arka destek montajları, lama demir ile usturmaça arka
destek parçası üretimi ve usturmaça montajı, usturmaça bağlantı uygulaması, usturmaça
üzerine aydınlatma ve uyarı ekipmanları montajı, marş sistemi ve boya işlemleri yapılarak
prototipimiz yapılmıştır. Tasarladığımız prototipimiz bu alanında çalışma yapan 30 uzmana
anlatıldıktan ve gösterildikten sonra anket uygulaması yapılmıştır. Alınan uzman görüşleri
ile tasarlanan prototipin %98 oranında kazaları önleyici etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca
marş sistemine monte edilecek sistemle kamyon ve çekici tırların koruma barlarının da
sökülmesi önlenerek herhangi bir trafik kazasında oluşturacağı çok büyük tehlikenin de
önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu araştırmada ulaştığımız sonuç, incelediğimiz literatürler
ile paralellik göstermiştir.
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Mehmet Ali ŞERDEN
Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan
Öğretmeni
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LAZER METRİK PROJESİ
LAZER METRİK İLE BASKETBOL POTASINI
ÖLÇTÜK

LAZER METRİK NEDİR?
HAZIRLAYAN:ZEYNEP YEŞİL &MUSTAFA YORULMAZ
DANIŞMAN:MURAT AKSAR

BİR BİNANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİNİ
MATEMATİKSEL OLARAK NASIL ÖLÇERİZ?
TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR ÖLÇME
YÖNTEMİ OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Resim 1 ’ de basketbol potasına 5 metre
uzaklıkta lazer metrik konumlandırılmıştır.
Tripodun üzerindeki lazer, basketbol potasının
en tepesine tutularak üzerindeki açıölçer ile
(ABC) ̂ açısının ölçüsü hesaplanır. Resimdeki
(ABC) ̂ açısının ölçüsü 30°’dir. Buradaki
problem durumu ABC üçgenindeki [AC ]
kenar uzunluğunun bulunmasıdır. Basketbolun
yerden yüksekliğini bulabilmek için [AC ]
uzunluğuna lazer metriğin uzunluğunu eklemek
gerekmektedir. Lazer metriğin boyu 100 cm
olarak ayarlanmıştır. ABC dik üçgeninde bir
açının tanjant değeri karşı dik kenarın komşu dik
kenara bölünmesiyle elde edilir. Buradan
		
|AC|=|BC|.tan(30°)
			
=5.tan(30°)
			
=5.0,57
			
=2,85 m
elde edilir. Burada tan(30°) değeri bilimsel
hesap makinesi ile hesaplanarak yaklaşık değeri
0,57 olarak alınmıştır. Son olarak basketbol
potasının yerden yüksekliğini hesaplamak için
lazer metriğin boyunu eklemek gerekecektir.
Basketbol potasının yerden yüksekliği
=|AC|+lazer metriğin boyu
= 2,85+1			
=3,85 m
olarak bulunur.

Bu iki soruya cevap ararken lazer metrik projesi ortaya
çıktı. Bu projede amaç, trigonometrik fonksiyonlar
yardımıyla dikey ölçümler hesaplamaktır. Örneğin;
bir inşaatta gerekli olan yağmur suyu borularının
kaç metre olacağının hesaplanması trigonometri
bilgisiyle kolaylaşacaktır.
Bir ağacın boyunu veya bir binanın yerden
yüksekliğini klasik metre kullanarak ölçmek
zordur. İşte bu karşılaştığımız zorluk bu projenin
çıkış noktası oldu. Lazer metrik kendine özgü
tasarımıyla tanjant fonksiyonu yardımıyla bir
binanın yerden yüksekliğini saniyeler içerisinde
hesaplayabilmemize olanak sağlar.

ÖNERİLER
Bu çalışma, Orta Çağ’da uzun yıllar
kullanılagelmiş önemli bir aletin günümüze
uyarlanması açısından önemlidir. Usturlap
gibi tarihi bilimsel eserler incelendiğinde yeni
keşiflerin önü açılabilir. Lazer metrik kullanımı
geliştirilerek yazılımlar sayesinde daha pratik
hale getirilebilir.
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RESİM1

SONUÇ ve TARTIŞMA
Lazer metrik projesi aynı zamanda bir ders materyali olarak kullanılabilir. Çünkü öğrencilerin
yaparak yaşayarak öğrenme modelini benimseyerek trigonometri konusunu anlamalarına
yardımcı olacaktır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde sadece nesnelerin (ders materyalleri)
sınıf içerisinde ders işlenirken kullanılması öğrencilerin derse yönelik tutumlarında anlamlı bir
değişim yaşanmasına sebep olmuştur. (Çakıroğlu ve Baki,2016). Lazer metrik bu anlamda
“matematik ne işe yarar?” sorusuna cevap verirken öğrencilerin gerçek hayat problemini
trigonometrik hesaplamalar yardımıyla çözmelerine olanak tanır.
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“Türk Lehçelerinin Müzik İle
Öğretimi”

ürk Dili ve Edebiyatı zümresi olarak “Türk
Lehçelerinin Müzik İle Öğretimi” adlı
çalışmamızla TÜBİTAK’ın düzenlemiş
olduğu yarışmada bölge ikincisi olarak güzel
bir derece elde ettik. Konumuzun amacını şu
şekilde özetleyebilirim: İsmail Gaspıralı’nın
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” sloganının hayata
geçmesi ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın varlığını
sürdürmesi için önce ortak bir yazı diline ihtiyaç
olduğunu söylemiştik. Atatürk’ün 12 Temmuz
1932 tarihinde Türk Dil Kurumunu kurması ile
atılan adımlar sonraki yıllarda sürdürülmemiştir.
Ortak yazı dili için önce ulusal ve uluslararası dil
politikaları oluşturmak ve siyasi sınırların ötesini
de düşünerek uzun vadeli planlar hazırlamak
gerekir. Milli kimlik ve birliğin kurulması için dil
çalışmalarına yeni yöntem ve teknikler hızlı
bir şekilde hazırlanmalıdır. Türk Devletleri
Teşkilatının yaşatılması süreçlerinde dilin rolü
büyüktür. Türk’ün varlığı, Türkçeye bağlıdır.
Atatürk: “Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok
bariz vasıflarından biri dildir. Türk milletindenim,
diyen insanlar her şeyde evvel mutlaka Türkçe
konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan
Türk harsına, Türk camiasına mensubiyetini
iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.”
demiştir. Ortak dil ile ilgili çalışmalar Atatürk’ün
de emriyle Türk Lehçelerini de içine alan bir
sözlük hazırlamak ile başlamıştır. Türkiye’nin
ve diğer Türk Cumhuriyetlerinin milli birliklerini
ve milli kültür ve kimliklerini koruyabilmeleri
için eğitimde, bilimde, iletişimde ve edebiyatta
ana diline –Türkçeye- önem vermeleri ve
devlet adamlarının bu konuda öncülük etmeleri
gerekmektedir.
Bu yüzden çalışmamızda Türk Lehçelerinin
öğretiminde kullanılacak bir yöntem olarak müziği
ele aldık. Müzik, Türk kültürüne uzak değildir.
Türk milleti, yüzyıllardır destanları kopuz ile
söylemiş, sevdiğinin ölümü üzerine arkasından

ağıt yakmış ve İslam dinini ilahiler eşliğinde
öğrenmiştir. Müzik ile dil öğretiminin en önemli
etkisinin öğrenme sürecini hızlandırması ve
öğrenmenin kalıcı hale gelmesini sağlamasıdır.
Akılda kalması zor olan sözcükler, ekler ve
dil bilgisi kuralları türküler içinde verilerek
öğrenmenin gerçekleşmesi sağlandı. Türkülerin
çevrildiği lehçeleri farklı ortamlarda sürekli
tekrar etmek öğrenmeyi sürekli ve eğlenceli
hale getirmektedir. Müzikli eğitim ile dildeki
telaffuz gelişir, derse ilgi ve motivasyon artar ve
çeşitli öğrenme basamakları harekete geçmiş
olur. Bu yöntemin kullanılması ile öğrencilerin
bireysel öğrenme yapabilecekleri ve her yerde
kullanacakları bir materyale dönüştüreceklerini
söyleyebiliriz. Bilimsel araştırmalara göre,
öğrenmede aktif olan duyu organlarının sayısı
arttıkça, öğrenmenin kalıcılığı da aynı oranda
yükselmektedir. Müziğin yabancı dil öğretiminde
kullanımı, öğrencinin öğreneceği dili işittiği,
bizzat kullandığı bir araçtır. Şarkılar aynı anda
söyleme/konuşma, dinleme, kültür edinimi,
okuduğunu anlama, uygulama yapma gibi pek
çok dil öğrenme basamaklarını işlevsel hale
getirebilir. Düz metinlerin ya da ezberlenmesi
gereken kalıpların, klasik öğrenme tekniklerine
göre, bir melodi eşliğinde öğrenilmesi, çok daha
kalıcı olmaktadır. Müziğin bu gücü, yüzlerce
yıldır kullanılmaktadır. Ezberi zor olan dini
metinlerin ilahiler eşliğinde öğretilmesi, bu
kullanımlardan birisidir. Günümüzde gençlerin
belirli ritmik kalıplar eşliğinde, sayfalarca süren
Rap parçalarının sözlerini ezberleyebilmeleri
de bu şekilde mümkün olmaktadır. Yabancı dil
eğitiminde, dil alışkanlığı ve öğrenilen kalıplar ile
kelimelerin devamlı kullanılması çok önemlidir.
Bu açıdan müzik, mucizevi bir etkiye sahiptir.
Öğrenci, hoşuna giden bir şarkıyı defalarca,
zevkle tekrar edebilir ve böylece hedeflenen
beceriyi kazanmış olur.

Yusuf ÖZCAN
TDE Öğretmeni
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ASO Teknik Koleji Kültür ve Edebiyat

Algoritmalarla Dolu Elbphilharmonie:
matematik, geometri ve müzik

Yusuf ÖZCAN
Edebiyat Zümresi
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Almanya’nın Hamburg şehrinde, 2017
yılında açılışı yapılan Elbphilharmonie ya
da kısaca Elphi, şehrin sembolleri arasına
hemen giriverecek bir konser salonu.
Çağımızın en ilgi çekici yapılarından birisi
olmaya aday görünen bu konser salonu,
Elbe nehri üzerinde bir yarımadada yer
alıyor. Akustik imkan bakımından en ileri
konser salonu sayılan ve dünyanın en
büyük konser mekanı olan Elphi, mimari
açıdan karakteristik özellikler taşıyor.
İsviçreli iki mimar tarafından tasarlanan
ve Kaispeicher A adındaki depo üzerine
inşa edilen salon, dalga görünümlü dış
tasarımıyla ilgi çekiyor.
843 milyon dolara mal olan filarmoni
binasının merkezinde, fildişi renginde,
ışıltılar yayan duvarlarıyla ve tavanı
kaplayan on bin adet akustik paneliyle
bambaşka bir atmosferde müzik dinleme
imkanı sunan bir oditoryum bulunuyor. Bu
salon okyanusta salınan mercan resifleri
gibi organik bir yapıyı andırıyor. Büyüleyici
bir tasarım olduğu kadar teknolojik bir
başarı öyküsü...
Elbphilharmonie’de üç konser salonu
bulunuyor. En büyüğü olan oditoryum
algoritmalar
kullanılarak
üretilen
‘parametrik bir tasarım’. Kendine has
şekilleri olan ve dev bir yapbozun parçaları
gibi görünen fiber akustik paneller,
mimarlar Herzog ve De Meuron’un 13
yıl zarfında ortaya çıkardıkları özgün
tasarımlar...
Salonun asıl sürprizi, duvarlara saklanmış.
Birbiri üzerinde yükselen, tasarımcılarının
‘hücre’
olarak
isimlendirdiği
fildişi
renkli paneller, sese biçim vermek
üzere tasarlanmış. Bunlar duvarlara
ve tavanlara 4 cm’den 16 cm’ye kadar
farklı ebatlarda ve içiçe olacak şekilde
yerleştirilmiş. Algoritma ve matematik,

sesi biçimlendirmek için biraraya gelmiş.
Bu panellere çarpan ses dalgaları ya
emiliyor ya da farklı yönlere yansıtılıyor.
Bu sayede dinleyiciler eşsiz bir müzikal
tecrübe yaşıyorlar. İki farklı panelin, sesi
aynı şekilde emmesi veya yansıtması
mümkün değil... Her panel, salonun
bütünü içinde diğer panellerle uyumlu,
dengelenmiş ses dalgaları yaratmaya
yarıyor.
Bu teknik aslında birçok konser salonunda
kullanılıyor.
Mesela
Viyana’daki
Musikverein’da yüzyıllardır aynı yöntem
tatbik ediliyor. Salon tasarımında yer alan
süslü, neoklasik detaylar aynı yayılım
etkisini yaratıyor.
Elbphilharmonie’nin iki mimarı on
bin paneli tasarlarken ve optimal ses
haritasını oluştururken ünlü akustikçi
Yasuhisa Toyota’dan da destek almış.
Mesela Toyota salonun geometrisini göz
önünde bulundurarak bazı panellerin sesi
emmek için daha derin ve daha büyük
yivlere ihtiyaç duyduğunu belirlemiş.
Tavan ve korkulukların üst kısımları gibi
bölgelere ise daha ince ve derin olmayan
hücreler yerleştirmiş. İki mimar ise bu
akustik yorumları görsel açıdan tekrar ele
almışlar.
Elbphilharmonie,
çağdaş
mimarinin
koordinatörlüğünde
matematiğin,
geometrinin, akustiğin etkileyici ve
ihtişamlı şekilde buluştuğu bir konser
mekanı olarak icracılarını ve dinleyicilerini
bekliyor.

K a y n a k : h t t p s : / / w w w. z d e r g i s i .
istanbul/makale/algoritmalarla-doluelbphilharmonie-matematik-geometri-vemuzik-438
Ece Altınay POLATEL
MÜZİK ÖĞRETMENİ
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AVRUPANIN EN BÜYÜK KELEBEK
UÇUS ALANI
2015 yılında hizmete açılan ve bin 600
metrekarelik kelebek uçuş alanı ile Avrupa'nın en
büyük, dünyanın ise sayılı kelebek uçuş alanlarından
bir tanesi olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi; 3
bin 500 metrekaresi gezi alanı olmak üzere toplam
7 bin 600 metrekarelik kullanım alanına sahiptir.

Tropikal ülkelerden gelen ve 45 farklı türdeki
yaklaşık 10 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunan
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde ayrıca farklı
hayvan türleri ile birlikte 98 türe ait yaklaşık 20 bin
adet bitki yer almaktadır.
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Doğanın muazzam renkli mücevherleri olan
kelebekleri doğal yaşamlarında keşfetme imkanı
sağlayan bu alanda tropikal bir ortamda kelebeklerin
birbiriyle ve doğayla olan harmonisine tanıklık
ediliyor ve onların zarif kanatlarının mükemmel
desenlerini görme fırsatını yakalanıyor. Doğa
rehberleri doğa yürüyüşleri boyunca ziyaretçilere
eşlik ederken ziyaretçilerde kelebeklerin hayat
döngüleri, kamuflaj, korunma, beslenme ve
güneşlenme gibi davranışlarını inceleme şansı
bulabilmektedir.

“KELEBEKLER 1 GÜN YAŞAR” YANILGISI
Dünya’da hiçbir kelebek bir gün yaşamaz. Kelebeklerin bir gün yaşıyor hikayesi mayıs sineğinden
gelmektedir. Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok benzediğinden onun ömrü bir gün olması
kelebeklerin de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuş. Kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta
ile 1 yıl arasında yaşarlar. Yaşamı yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak ele alırsak bu süre daha uzun
olmaktadır. Kelebeklerin ömürleri hakkında birkaç örnek verecek olursak Türkiye’de yaşayan Sarı Bantlı
Kadife (Nymphalis antiopa) ergin evrede 10 ay kadar yaşayabilmektedir.
										

Konya tropikal kelebek bahçesinde ki
kelebeklerin en iyi şartlarda yaşayabilmeleri
için bahçe içinin tropikal kelebeklerin doğal
yaşamlarında olduğu gibi 28°C ve % 80
neme sahip olması gerekmektedir. Bu
şartlarda bahçe içindeki kelebekler en kısa
2-4 hafta yaşamaktadırlar. Idea leuconoe
bilimsel isimli “Paper Kite” kelebeğinin 60
güne kadar yaşadığı bilinmektedir. Clipper
(Parthenos sylvia) kelebeği ise 105 gün kadar
yaşayabilmektedir.

				

Neslihan KURT
Serap GÜNDAŞ
GEZİ VE İNCELEME KULÜBÜ
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ASO Teknik Koleji Düşünce ve Sanat

E

VAROLUŞÇULUK FELSEFESİ

gzistansiyalizm (Varoluşçuluk) çoğu insanın inandığı fakat ne olduğunu tam olarak bilmediğinden bu
durumun farkında olmadığı bir felsefi düşünce şeklidir.
Kurucusu Soren Kierkegaard olarak kabul edilse de 20. Yüzyılda Jean Paul Sartre tarafında
popülerleştirilen bu düşünce şeklinin temelinde Sartre’nin bir sözü olan “İnsan özünden önce gelir”
cümlesi yatar. Egzistansiyalizmi açıklamak için bu sözü parçalayıp anlamını öğrenmemiz gerek.
Öncelikle “Öz” nedir? “Öz” kelimesi kullanıldığında akla gelen anlam “bütünü oluşturan en küçük
parça” veya “geldiği nokta/başlangıç noktası” olmasına rağmen bu sözde kelimenin anlamı farklıdır. Öz
kişinin kendisine “Ben kimim?” sorusunu sorduktan sonra verdiği cevabın tamamıdır. Bu soruyu daha önce
kendinize sormuş olabilirsiniz. Eğer sorduysanız soruya kendinize göre farklı bir cevap verebileceğinizi
de fark etmiş olabilirsiniz. Bu soruyu bir taşın kendine sorduğunu hayal edin. Taş, taştan başka bir şey
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değildir, “ben kimim?” sorusuna cevabı var olduğu andan itibaren bellidir ve değişmez. Bu durumda
Sartre’nin sözünü açıklayabiliriz.
“Öz” kelimesini “varoluş amacı” ile değiştirin. Bir taş, taş olmak için vardır. Bir kuş neslini devam
ettirmek ve hayatta kalmak için vardır. Fakat insan ve dolayısıyla bilincin var olma amacı belirsizdir.
Özü var olduğu andan itibaren belli olan diğer her şeyin aksine insanın var olma amacı insan tarafından
belirlenir. “Ben kimim?” sorusuna kendisi var olduktan sonra cevap verir. İnsan, özünden önce gelir.
Egzistansiyalizm insanda birçok his uyandıran bir düşünce şeklidir. İnsanın özgür iradesine
dayanmasına rağmen insan kendi varoluş amacı hakkında düşündüğünde içinde garip bir hisse kapılır.
Bunun sebebi insanın özünün belirsizliğidir. Jean Paul Sartre’nin bir romanının adı olmasıyla beraber
“Bulantı” Sartre’nin sıkça kullandığı bir terimdir. İnsanın içindeki o garip hissi tanımlar.
Bulantı romanının bir karakteri olan Antoine Roquentin, yerde gördüğü bir taşı eğilip almak
istediğinde bunu yapamadığını fark eder; çünkü bu anda varoluşun şaçmalığına karşı bir bulantı hissi
duymaya başlar, varlıkların varoluşuna, doluluğuna karşı duyulan bir bulantı. Bu dünyanın özündeki
kendinde anlamsız varlığı karşısında duyulan bir bulantı'dır. Sartre'ye göre hissedilen bu bulantı hissi,
kişinin varlıkların kendiliğinden varoluşlarının doğurduğu anlamsızlıktan sıyrılmasını sağlar ve onu
bilinçli bir varlık olma konumuna getirir.
Günlük hayatımızda hiç düşünmediğimiz bir şekilde varlığımızı sorgulamak, anlamsız gördüğümüz
dünyada kendi anlamımızı bulmak olan egzistansiyalizm, hayatta bir hedef bir amaca göre yaşamamıza
yardımcı olur..
Doruk CANDANSAYAR
10-C
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İSLAMOFOBİ

obi, bir olgu ya da bir obje karşısında takıntı haline gelmiş yoğunlaşmış korku demektir.
İslamofobi, İslam dini ya da onun mensubu olan insanlara karşı korku, önyargı, nefret
ve hoşnutsuzluk anlamına gelmektedir. Müslüman nüfusun fazla olmadığı coğrafyalarda
özellikle batıda Müslüman olanlara karşı asılardır bir ötekileştirme mevcuttu ancak son zamanlarda
güncel olan islamofobi kavramı ile İslam karşıtlığını tazelemek ve yeni boyutlara ulaştırma çabası
vardır. 1990’lı yıllardan itibaren Müslümanların özellikle batı dünyasında Müslüman olmayan
kitlelerle beraber iç içe yaşaması ve hem nüfusun artması hem de Müslümanlığı görünür bir
şekilde yaşamaları Müslüman olmayan grupları İslam’a ve Müslümanlara karşı ötekileştirme
ve nefret duygularını körüklemiştir. İslamofobi, batı dünyasında oldukça yaygındır ve bunu
besleyen bazı etkenler mevcuttur. Siyasilerin İslamofobiyi kullanması, cehalet, yükselen ırkçılık
akımları, İslam’ı tanımama ya da İslam’ı yanlış tanıtma gibi sebepler buna örnek verilebilir. 11
Eylül 2001 yılında ABD’de ki ikiz kulelere yapılan saldırıyı, Usame bin Ladin'in liderliğini ettiği El
Kaide, Müslüman ülkelerdeki savaş ve çatışmalardan ABD'yi ve müttefiklerini sorumlu tutması
nedeniyle gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu saldırının ardından terörle başlatılan küresel savaş
sistemi hem politik hem de askeri anlamda Müslümanlara karşı yapılan bütün saldırıların ve
nefret eylemlerinin kaynağı olmuştur. Yapılan bu saldırının temelini terör saldırı olarak görmek
yerine Müslüman=terörist algısına dönüştürerek Müslümanlara karşı açık bir şekilde islamofobik
hareketler başlamıştır.
İslamofobik hareketler sadece siyasi, ekonomik ya da ırkçılık alanlarında görülmemektedir.
Günümüzün olmazsa olmaz kitle iletişim araçlarında da islamofobik unsurları görmekteyiz.
Vermek istediğiniz mesajı ciltler dolusu kitaplar yerine bir dizi, film, video, müzik, oyun gibi
araçlarla daha kısa ve görsel olarak vermeniz kalıcı etkisini ve ulaşılabilir olması artırmaktadır.
Bu gibi araçlarda islamofobik olarak gördüğümüz en temel unsur Müslümanların bu alanlarla
özne olmak yerine basit objelere sıkıştırılarak ötekileştirme, küçümseme, yaşadığı toplumdaki
Müslüman kitlelere ya da Müslüman ailede yetiştirmiş çocukların bile İslam’a ve Müslümanlara
karşı sıradan basitleşmiş nazarla anlamsızlaştırma çabaları görülmektedir. Müslümanların bu
alanlarda yeteri kadar materyal üretememesi ya da ürettikleri materyallerde anlamlı içerikler
sunamamaları hem bu gibi eylemlerde bulunan kitlelere karşı malzeme vermekte hem de bu
araçlarla İslam’ı anlama çabasında olan insanlara karşı anlamsızlık çıkmazına sürüklemektedir.
Kitle iletişim araçlarının bu kadar yaygınlaşmış olması kullanıcılar arasında sorgulama, doğru
bilgiye ulaşma gibi çabalardan uzaklaştırıp kendilerine sunulan bu materyalleri olduğu gibi
sorgusuzca kabullenip İslamofobik içeriklerin içselleştirilmesini hızlandırmıştır. Bu kitle iletişim
araçlarıyla dünyanın her noktasına ulaşma fırsatı bulan islamofobik düşünce kanalları, dünyadaki
İslam algısını yöneterek Müslümanlar kötü, demokratikleştirilmesi gereken toplum ve inanç, ne
yapacakları kestirilemeyen ilkel insanlar, gayri medeniler gibi algılar oluşturarak İslamofobik
söylemlerini bu şekilde güçlendirmektedirler.
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İslamofobik hareketler sadece başka dine mensup kitleler tarafından değil İslam dini içerisindeki
bazı grupların din adına şiddet uygulayan, terör eylemleri yapan, katliamlar gerçekleştiren marjinal
topluluklarda bulunmaktadır. İslam’ın ruhuna aykırı olarak yapılan bu davranışlar ya da Kur’an’ın
cihat gibi kavramların maksadını aşacak şekilde kullanarak İslamofobik hareketlere bilinçli ya da
bilinçsizce destek vermektedirler. Din adına yapılan
bu katliamlar, cana kıymalar ve terör faaliyetleri
İslam’ın bir şiddet diniymiş gibi algılanmasına
neden olmakta, dine büyük zararlar vermektedirler.
Oysaki İslam kelimesi zaten barış, esenlik, güven
gibi anlamlar içermektedir. Kelime anlamıyla bile
güven ve esenlik kaynağı olan bu dinin bu gibi
gruplar aracılığıyla insanlığa korku ve terör dini
gibi yansıtılması dine ve Müslümanlara yapılacak
en büyük zulümdür. Allah(c.c.) Peygamberimizden
(s.a.v), güzellikle ve ikna metodunu kullanarak
tebliğ yapmasını istemiştir. Bu konuyla ilgili bir
ayette, “ Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle
davet et; onlarla en güzel mücadele et. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu
en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. “(Nahl suresi 125. Ayet) buyurmuştur.
Hem Kur’an’ın dine davet metodunu hem de Hz. Peygamberin örnek ahlakıyla dini tebliğ
faaliyetlerini göz önüne alarak
önce İslam’ı en güzel şekilde
anlayarak ve yaşayarak sonra
da İslamofobik hareketlerle ve
gruplarla dine ve insanlığa uygun
şekilde mücadele yöntemleri
bulmalıyız. İslam korkusuna
karşı İslam sevgisinin aşılandığı
ve yaşandığı bir dünya olması
duasıyla…

Mücahit BULUT
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
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SINAV KAYGISI VE BAŞ ETME YOLLARI
SINAV KAYGISI NEDİR?
Sınav öncesinde öğrenilen bilginin, sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan
ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygıya sınav kaygısı denir.
Sınav kaygısı üç şekilde ortaya çıkar: (1) fizyolojik değişiklikler (2) bilişsel değişiklikler ve (3)
duygusal değişiklikler
(1)
Sınav Kaygısı’nın Fiziksel Belirtileri: Mide rahatsızlıkları (bulantı/kusma), bağırsak
rahatsızlıkları (ishal), sık idrara çıkma/sıkışma, baş dönmesi, ağız kuruması, karın ağrısı,terleme
nefes alıp vermede güçlük yaşama, yorgunluk ve bitkinlik belirtileri, uyku bozuklukları, ellerde
titreme.
(2)
Sınav Kaygısının Bilişsel Belirtileri: Düşünceleri toparlayamama, ifade edememe,
unutkanlık , transfer edememe, görsel ve işitsel kanaldan gelen bilgileri anlamada güçlük çekme,
dikkat ve odaklanma güçlüğü.
(3)
Sınav Kaygısının Duygusal Belirtileri: Huzursuzluk, çabuk öfkelenme/kızgınlık, mutsuzluk,
içe kapanma, ilişki kurmada güçlük, kendini olumsuz algılama, endişe, korku, ümitsizlik, mahcup
olma/ utangaçlık, hayal kırıklığı, tedirginlik
SINAV KAYGISININ NEDENLERİ NELERDİR?
Kendine güvensizlik, ailenin yanlış tutumu, daha önce yaşanmış başarısızlıkların tekrarlanabileceği
endişesi, mükemmeliyetçi yaklaşım, yüksek beklenti düzeyi, başarısız olma ve değerlendirilme
korkusu, zamanı iyi kullanamama, kötü çalışma alışkanlıkları, hedef belirsizliği, plansızlık,
görev ve sorumlulukları erteleme, danışılacak birilerinin olmaması, sonuçları olumsuz tahmin
etme, sınava gerçeğinden farklı anlamlar yükleme, gerçekçi olmayan düşünce biçimleri, aile ve
çevrenin beklentilerinin yüksek olması gibi nedenleri vardır.
KAYGIYI KONTROL ETMEK NASIL BİR YARAR SAĞLAR?
Sınava konsantre olmayı ve sorulara odaklanmayı sağlar,düşünceleri organize etmede, dikkati
toplamada yardımcı olur, olumsuz düşünmeyi ve paniğe kapılmayı engeller, kontrol duygusu
kazandırır, başarıyı artırır, gerçek performansın sergilenmesinde önemli rol oynar.
SINAV KAYGISINI NASIL AZALTIRIZ?
(1)
Sınava Hazırlık Döneminde:
Bir takvim geliştir, planlı çalış. Amacını belirle, sınavda çıkması olası soruları tahmin et, önceki
sınav sorularının üzerinden geç, tablolar/şemalar oluşturarak çalış. Çalışmayı durduracak
koşulları engelle, cep telefonu/televizyon/bilgisayar gibi engelleyici ortamdan uzaklaş. Masada
ve rahat bir sandalyede oturarak çalış, tüm kitap, defter ve araç gereci bir araya getirerek
zaman kaybını ve dikkat dağılmasını ortadan kaldır. Bir çalışma grubuna katıl. Sınavdan bir
gün önce iyi yemek ye ve iyi uyu. Sınava hazırlanma çalışmalarını son güne/geceye bırakma.
Egzersiz/uyku/beslenme düzeni açısından sağlıklı bir yaşam biçimi geliştir. Sınav yerini, tarihini
ve kurallarını önceden öğren ve daha önce gitmediğin bir yer ise aşina olmak için git ve gör.
Sınavının nasıl geçmesini isteniyorsan o şekilde hayal et ve kendini detaylarıyla olumlu bir sınav
ortamında hayal et. Sınav için ihtiyaç duyulan her şeyi bir gece önce yatmadan evvel hazırla;
kağıt, kalem, silgi vb. Sınava girmeden önce sınavla ilgili konularda arkadaşlarınla konuşma.
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(2)

Sınav Sırasında:

Sınava zamanında git, ne çok erken ne çok geç. Sınav salonunda mümkün olduğunca rahat
edeceğin bir yerde otur. Sınav kağıtları dağıtıldığında kendi sakinleştirecek şekilde derin nefes
al. Sınav sırasında sadece sınava odaklan, başkalarının ne yaptığı, gelecekle ilgili planların
gibi konuları bir kenara bırak. Sınav sırasında kendini çok kaygılı hissedersen, birkaç dakikanı
kendini sakinleştirmeye ayır; gevşe, kol
ve bacaklarını boyun ve omuzlarını gevşet, derin nefesler al; kendinle yapabilirim, her şey
yolunda gibi olumlu bir şekilde konuş, sonra tekrar sınava geri dön. Soruları doğru anladığından
emin olacak şekilde oku ve istediğin birinden cevaplamaya başla. Soruları yanıtlarken, aklına
planın dışında bir başka soru ile ilgili yanıt gelirse hemen bir başka kağıda kısaca not al ancak
o soruyla ilgili düşünmeye devam etmeyerek, kaldığın yerden devam et. Sınav sırasında aklına
olumsuz düşünceler geldiğinde yapamıyorum, olmuyor, zaman hızla geçiyor vb. bu düşünceleri
kafanın içinden buyurgan bir sesle “DUR” diye bağırarak durdur, yolun ortasında kocaman bir
“dur” işareti hayal et ya da kırmızı bir işaret lambası hayal et, pencereden dışarıya bak, sınıftaki
sarı saçlıları bul ya da kaç tane sıra olduğunu say; tüm bunlar seni kaygılandıran düşüncelerden
uzaklaştırmakta yardımcı olacaktır. Kaygın arttığında bir başka insan ya da yerle çağrışım yapan
bir nesneyi yanına al ya da üzerine giy. Bu nesneye dokunarak, kendine yanında rahat hissettiğin
kişiyi ya da yeri düşünmek için kendine birkaç dakika izin ver. Kaygını kontrol etmenin bir yolu
da nefes alış verişini düzenlemektir. Sırada arkana yaslan, omuzlarını gevşet ve burnundan bir
çiçeği koklar gibi yavaşça ve altıya kadar sayacak şekilde nefes al, ağzından bir mum üfler gibi
12’ye kadar sayacak şekilde yavaşça nefes ver.
(3)

Sınavdan Sonra:

Sınavın iyi veya kötü geçsin, sınavdan sonra kendini ödüllendir; kendine sevdiğin bir şeyler al,
hoşlandığın bir şeyler yap. Ancak sonrasında sınavda başarısız olduğun konuları tespit edip
eksiklerin ve yanlışların üzerinde dur, bir sonraki sınavda başarılı olmak için neler yapması
gerektiğini planla ve bunları uygulamaya koy.
Kaynakça: YAŞAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SPOR KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ PDR BİRİMİ
Psk. Dan. ve Rehber Öğretmen
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ASO Teknik Koleji English Corner
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ASO Teknik Koleji Spor ve Sağlık

ŞAMPİYONLUĞUN ADI VAKIFBANK

V

akıfBank, kadın voleybolunda Avrupa'nın en büyüğü oldu. Temsilcimiz, CEV
Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek şampiyon
oldu. VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Slovenya'da İtalya'nın Carraro
Imoco Conegliano (Imoco Volley) ekibiyle karşılaştı. Kadın voleybolunda Avrupa'nın en
büyük takımının belirleneceği karşılaşma, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Spor
Salonu'nda oynandı.
İlk seti 25-22'lik skorla temsilcimiz VakıfBank aldı. İkinci seti 25-21 önde tamamlayan
VakıfBank, 2-0 öne geçti. İtalyan ekibi 3'üncü seti 25-23 kazanarak, durumu 2-1 yaptı. 4'üncü
seti de üstün bitiren VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak CEV Şampiyonlar Ligi'nde 5'inci kez
şampiyon oldu.
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KATAR
2022 DÜNYA KUPASI
21 Kasım 2022 Pazartesi günü Katar’da başlayacak olan 22. FIFA Dünya Kupası 18 Aralıkta
sahibini bulacak.
2 Aralık 2010 tarihinde yapılan oylama sonucunda FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar
olmuştur. Maçlar 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.
Turnuva Türkiye saati ile 13.00 da Havr Şehrinde ev sahibi Katar’ın Ekvator ile oynayacağı maç
ile başlayacaktır. 18 Aralık 2022 tarihinde Türkiye saati ile 18.00 da Lusail Şehrinde oynanacak
final maçı ile tamamlanacaktır.
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ASO Teknik Koleji Okuldan Haberler

ASO TEKNİK KOLEJİ ŞANLIURFA'DA
Okulumuz Endüstriyel Otomasyon ve Makine Teknolojileri Alanı ortak çalışması ile "ASOROB"
isimli robotumuz ile MEB Robot Yarışması' na katıldık.
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KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ
Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) işbirliği ile POTA Genel Koordinatör’ü Kadim KOÇ,
gezi öncesi öğrencilerimiz ile bir araya geldi. 100 yıllık geçmişe sahip ve Ankara’nın Cumhuriyetin
Merkezi olmasında önemli bir yeri olan Sakarya Meydan Muharebesi hakkında, muharebenin
geçtiği topraklar Polatlı ve Haymana hakkında önemli bilgiler vermiştir. Kendisine ve Polatlı Tarihi
Alanlar Tanıtım Merkezine teşekkür ediyoruz.

Emekl� Albay
"Sakaraya Meydan Muharebes�" ve
"Polatlı Şeh�tl�k Anıtı" b�lg�lend�rme
konferansına davetl�s�n�z.
17 Mayıs 2022, 14.30 - 16.00
ASO 1. OSB Asora T�caret Merkez�
5. Kat Konferans Salonu
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SAKARYA ŞEHİTİLİĞİ
ve
GORDİON ANTİK KENTİ GEZİSİ
Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatör’ü Kadim KOÇ’un dün söyleşisi
ile başladığımız gezi programımız bugün;
POTA Özel Müzesi,
Sakarya Zafer Anıtı ve Şehitlik,
Dua Tepe Anıtı,
Gordion Antik Kenti ziyaretleri ile tamamlanmıştır. Gün boyu bizlere rehberlik eden Polatlı Tarihi
Alanlar Tanıtım Merkezi Gönüllüsü Emekli Albay Kenan ARSLAN’a ayrıca teşekkür ediyoruz.
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ASO TEKNİK KOLEJİ'NDE
HEYECANLI KAPANIŞ

A

nkara’nın nitelikli ve gözde okulları arasında olan ASO Teknik KOLEJİ, yıl sonu kapanış
programında; TÜBİTAK, URFODU Bilim Temelleri Yarışması, Oxford Big Read ve Eko
İklim dereceleri için öğrencilere belgeleri ve öğretmenlere hediyeleri takdim edilmiştir.
Aynı zamanda müsabakalarda başarı gösteren sporcularımız, ASO Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu
Üyesi ve Serdar Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serdar TÜTEK’ in takdimi ile kupasını
almıştır. Sn.TÜTEK konuşmasının satır aralarında; “ Öğrencilerimizin farklı alanlarda başarılarını
sabırsızlıkla bekliyordum ancak mezun öğrencimiz Özgün KURT ile yeni mezun olan öğrencilerimiz
ve geleceğin kendisi genç kardeşlerim ile başarıya şahit oldum ve bu beni çok mutlu etti” ifadelerini
kullanmıştır. Okul Müdürümüz Cemil ALPER salgın süreci sonrasında yaşanan öğrenme
kayıplarının mümkün olduğunca üstesinden geldiğimizi ve son derece yorucu ama bir o kadar da
başarılı bir yıl geçirdiğimizi vurgulamıştır. Mezun olan öğrencilerimize YKS de başarılar dilerken
desteklerini esirgemeyen tüm eğitim kurulu üyelerimize ve ASO Eğitim Vakfına teşekkürlerini
iletmiştir. Programda aynı zamanda 2016 yılı mezun öğrencilerimizden Özgün KURT (Borusan
CAT- Makine Mühendisi) öğrencilerimize hitap etmiştir. ASO Teknik Koleji ailesinde yer almış
olmaktan her zaman gurur duyduğunu ifade etmiş ve öğrencilerimizle duygularını paylaşmıştır.
Öğrencilerimiz kapanış programının akabinde sınıflarda öğretmenlerinden karnelerini almış ve
2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonlanmıştır.
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KARNE HEYECANI
BU HEYECAN DOLU GÜNDE
SİZLERİ DE ARAMIZDA
GÖRMEKTEN
O N U R

D U Y A R I Z

AÇILIŞ - 09:30
PROTOKOL KONUŞMASI - 10:00
SİNEVİZYON - 10:30
ÖDÜL TÖRENİ - 10:45
KAPANIŞ - 11:00

1 7

H A Z İ R A N

2 0 2 2 ,

C U M A

ASO 1. OSB ASORA TİCARET MERKEZİ
5. KAT KONFERANS SALONU
SAAT: 09:30 - 11:00

202

2

"Mezuniyet Töreni ve Mezuniyet Yemeği"
organizasyonumuzda sizleri de aramızda
görmekten onur duyarız.

Z
A
N
L
U
R
E
I
M
ASO 1. OSB Asora Ticaret Merkezi
5. Kat Konferans Salonu

1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2. Okul Müdürünün Konuşması
3. Mezun Öğrenci Konuşması
4. Protokol Konuşmaları
5. Mezunların Dünden Bugüne Fotoğraf Gösterisi
6. Okul birincisi, ikincisi, üçüncüsüne plaketlerinin
ve diplomalarının verilmesi
7. Mezuniyet Kütüğü' ne plaka çakılması ve okul
birincisinin konuşması
8. Bayrak ve Flama Devir Teslimi
9. Diploma Dağıtımı
10. Kep Atma Töreni,
11. Kapanış
12. Solo Piyano Dinletisi (Altay Kaykusuz)

21 Haziran 2022 | 18:00 - 21:00
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MUNATK
Dear students, MUNATK w ll be
held on June 4-5th 2022 n our
school. If you want to take part n
th s event, please contact w th Ms.
Eryılmaz and Ms. Asc or scan the
QR code. The due date of the
appl cat on s May 17th 2022, 4.30
p.m.
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ASO Teknik Koleji Öğrencinin Objektifinden

ÖĞRENCİLERİMİZ GÖZÜNDEN
DOĞA VE YAŞAM

PAMUKKALE

SAPANCA GÖLÜ
50
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SAPANCA GÖLÜ

Abdullah KAHYA
GERGECE ŞELALESİ
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‘‘Bir Ülkenin Geleceği O Ülke İnsanlarının
Göreceği Eğitime Bağlıdır.’’
Albert EİNSTEİN
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