


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.

Garb’ın 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 şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

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

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a 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
                                    

İSTİKLAL MARŞI



“Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.”
- Mustafa Kemal ATATÜRK



İÇİNDEKİLER

1

GENÇ NESİLLERLE GELECEĞE DOĞRU                                                            2

DATA KOLEJLİ OLMAK AYRICALIKTIR                                                             3

İSTİKLAL ŞAİR’İMİZ MEHMET AKİF ERSOY                                                    4

VECİHİ HÜRKUŞ                                                                                                     6

ROBOT VE ROBOTİK KODLAMA                                                                        8

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULANABİLİR Mİ                                             10

M.T.O.K SİSTEMİNİN TANITILMASI                                                                   12

PANDEMİDE FİZİKSEL AKTİVİTE                                                                       13

VELİMİZDEN OKULUMUZA                                                                                 14

MEZUNLARIMIZ NELER YAPIYOR?                                                                    15

KÜÇÜK PRENS “BÜYÜK KİTAP”                                                                          16

SAYGIDEĞER MEHMET AKİF ERSOY’A                                                             17

SOLİD WORKS’TEN TASARIMLAR                                                                      18

UÇAK TEKNİK RESİM YARIŞMASI                                                                      20 

AFİŞ YARIŞMASI                                                                                                      23

ŞİİR OKUMA YARIŞMASI                                                                                       24

E-SAFETY  LABEL NEDİR?                                                                                    27

İLGİNÇ BİLGİLER                                                                                                    28

LAVRENSİYUM                                                                                                        35

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ İÇİN FOTOĞRAFLAR                                                 36

SÖZLÜK AVI BULMACA                                                                                         38

OKULUMUZDAN FOTOĞRAFLAR                                                                        39



Ersin DÖNDER
   ÖZEL DATA KOLEJİ GENEL MÜDÜRÜ

2

GENÇ NESİLLERLE GELECEĞE DOĞRU

Değerli Meslektaşlarım, Kıymetli Veliler, Sevgili Öğrenciler;

     Eğitim sadece okullarda tevdi edilecek bir süreç değildir. 
İnsanın yetişmesinde aile,okul,çevre faktörleri beraber rol oyna-
maktadır. Okullar ağırlıklı olarak akademik eğitime odaklanmış 
durumdadır. Peki, tek başına akademik eğitim yeterli midir? Bu 
insan kâmil insan mıdır? Bütün bu eğitim öğretim sürecinin yanı 
sıra insanda olması gereken bazı vazgeçilmez duygulara; doğru-
luk,dürüstlük,merhamet gibi özelliklere de ihtiyaç vardır.

     Okulumuzun sloganı “Yetenek doğru eğitimle olgunlaşır”. 
Bu yeteneği ortaya çıkarmak hem bizlerin hem de sizlerin çaba-
sıyla gerçekleşecektir. Okul bizim iyi bir yurttaş olmamızı sağlar.
Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamayı,onlara saygı duy-
mayı öğretir.İyiyi kötüden,doğruyu yanlıştan,yararlıyı zararlıdan 
ayırt edebilme yeteneği kazandırır.Karar verebilme ve sorunları 
çözebilme becerilerimizi geliştirir.

     Data Koleji ailesi olarak bizler; iyi yurttaş olma yolunda genç-
lerimize ışık tutmak,onları topluma ve ailelerine faydalı,özverili 
bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz. İyi bir eğitim kurumu 
olmanın yanı sıra çocuklarımıza bahsettiğimiz kişisel özelliklerin 
de kazandırılması yolunda; öğrencilerimize bilmediklerini öğret-
me,bildiklerini pekiştirme,kendi yetenek ve kabiliyetlerini geliş-
tirme,kısacası onları hayata hazırlama aşamasında yardımcı olmak 
hedefindeyiz.
Sevgili Gençler;

 Sizlerin de bildiği gibi teknoloji çağında bilgiye internet aracılığıyla ulaşıyoruz. Bu hızlıdeğişime ayak 
uydurmak ve sizlerin de yararlanmasını sağlamak bizim görevimizdir. Bu yüzden Data Koleji ailesi olarak 
eğitim,sanat,kültür ve mesleki içerikli bir E-DERGİ çıkarıyoruz. Bu sayede sizlerin de kolay bir şekilde ula-
şabileceği bu derginin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretmenlerimize,öğrencilerimize ve idarecilerimize 
teşekkürlerimi sunarım.



Nail AYTAR
 Okul Müdürü                                                               

DATA KOLEJLİ OLMAK AYRICALIKTIR
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Okulumuz Data Koleji Bağlıca Kampüsü 29 Ağustos 2019 tarihinde 
ruhsatını alarak eğitim öğretim hayatına başladı. Okulumuz Uçak Bakım 
Alanı, Uçak Gövde-Motor Dalında eğitim veriyor. Bu alan uzun süre askeri 
bir sektör olarak düşünülsede son yıllar içerisinde sivil havacılığın gelişmesi 
ile birlikte en önemli sektörler arasına girdi. Kazan bölgesinde Uçak ve Uzay 
çalışmalarını konu alan OSB kurulumu bu çalışmalara daha da hız kattı. 
Türkiye’nin askeri havacılık alanında kendi ATAK helikopterini yapması 
F-16 projesinden sonra belki de en önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu 
çalışmaları İHA (İnsansız Hava aracı) ve SİHA’lar konusunda geldiği nokta 
ise milyon dolarlar vererek satın aldığı teknolojiyi kendinin üretmesi ve ihraç 
etmesi noktasına kadar geldi. Havacılık sektörü sadece uçan cihazlar değil 
hava güvenlik radar sistemleri, yerden koruma ve güvenlik sistemleri, rahat 
konforlu seyahat etme noktasına kadar pek çok alana sahiptir.

Böyle iddialı bir sektörde var olup, güçlü bir şekilde ayakta durmak ise 
en önemli konulardan bir tanesidir. Bu sektörde üretim hatayı kabul etmez. 
Ürünler sıfır hatalı olmak durumundadır. Sıfır hatalı üretim yapmak için 
önce işinizi çok iyi bilmek, çok uygulama yapmak teorik ve pratik hiçbir 
eksiğinizin olmaması gerekmektedir. İyi bir eğitim kadrosu, kaliteli donanım 
ve atölyeler olmadan ise böyle bir eğitim veremezsiniz. DATA Koleji öğren-
cilerimize bu imkanları sonuna kadar vermektedir.
Bizim öğrencimiz her yönüyle donanımlı olmalı, teknolojik gelişmeleri takip 
etmelidir. İnovasyon odaklı bakış açısı, proje tabanlı üretim öğrencimizin

olmazsa olmazıdır. Çağının gerektirdiği tüm teknolojik cihazları kullanabilen, Acad-Solidwork gibi çizim 
programlarını kullanabilen, sektörün farklı alanlarındaki paket programları bilen elemanlar geleceğin mimarları 
olacaktır.

Biz öğrencilerimize AMP (Anadolu Meslek Programı) ve ATP (Anadolu teknik Programı) olmak üzere iki 
kategoride eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimizi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda iş hayatına hazırlarken aynı 
zamanda da üniversitede mühendislik programlarına yönelik hazırlamaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerin 
ilgili bölümleri öğrencilerimizin en önemli hedefleridir. Rusya ve Ukrayna Üniversiteleri ile yaptığımız proto-
koller çerçevesinde buralarda okuyacak öğrencilerimize sınavsız kayıt imkanları sağlamaktayız. Bu ülkelerde 
alacakları eğitime yönelik Rusça ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize öğretilmeye başlanmıştır. 

Data Koleji öğrencisi mesleğini en iyi bilen, meslek ahlak ve kültürüne sahip, vatanını seven, milli ve 
manevi değerlere sahip olarak yetişmektedir. Okuyan, okuduğunu anlayan, en az bir yabancı dil bilen öğren-
cilerimiz sektör içerisinde şimdiden farkındalığını göstermeye başlamıştır. “İYİ BİR MESLEKİ EĞİTİM, İYİ 
BİR AKADEMİK EĞİTİM, İYİ BİR YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLMİŞ KİŞİLİK SAHİBİ 
OLAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN “DATA ‘LI OLMAK AYRICALIKTIR”diyoruz.



İSTİKLAL ŞAİRİ’MİZ MEHMET AKİF ERSOY..

Değerli Okur;
Bu ilk sayımızda Büyük Şair ve Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam 

eden Milli Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını yansıtan ; aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve heyecan 
kazandıran o abidevi eseri;  “Milli Marşımız,İstiklal Marşımız”ile başlamak gerek diye düşündük. Bugün yediden 
yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu,ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı’nın her mısrasında tarih 
ve medeniyetin ortak değerleri,vatan ve bayrak sevgisi vardır.İstiklal Marşı’nı anlayabilmek için Akif’in şahsiyetini 
ve bu şahsiyette taşıdığı değerlere bakmak gerekir.O bazı kıymetli değerleri bünyesinde taşıyan bir insandır. Örneğin 
“dürüstlük,ahde vefa,şefkat,merhamet,milliyetperverlik,ahlaklı olma” ve daha birçok özellik..Bu nitelikler toplum 
önünde yürüyen bir kişide görülmesi gereken özelliklerdir.Tabii ki Akif, bu özelliklerini eserlerine de yansıtır.

    Sena KAHRAMANOĞLU
 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni                                                                                                                     

“Beraber çay içmekteyken bir an kalktı.Duvarlara 
baktı,baktı.Akif’in bu hallerini iyi bilirdim.Yazacaktı bir 
şeyler..Hiç bir şey söylemedim,kenara çekildim.İçeriden 
garip seslerle birlikte fısıltılar geliyordu.O an anladım.
Bir şeyler çıkacaktı Akif’i tanırdım.Sonra dışarı çıktı ve 
yine sessiz sedasız gitti.Hemen elime ışığı aldım odaya 
koştum.O anki duygularımı iafede edemem,kalem bula-
mamıştı ve tırnaklarıyla duvara şu kelimeyi kazımıştı, 
KORKMA!” 

Bu sözler Akif’in yakın dostu Hasan BASRİ’ye ait.
Nereden geliyordu bu kelime?”Korkma”…Peygamber 
Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında 
sığındığı Sevr Mağarası’nda muhteşem yol arkadaşı 
Hz.Ebubekir’in endişelenmesi üzerine söylediği teselli 
cümlesinin ilk kelimesiydi..”Korkma Ey Ebubekir,Allah 
bizimledir.”

Daha sonra bu dev eserin yazılması iki gün sürmüş-
tü.Oysa ki Mehmet Akif en başta yazmak istememişti 
şiiri.Çünkü karşılığında bir para ödülü vardı.Hem de 
o zamanın şartlarında çok büyük bir ödül.Tam beş yüz 
altın..Halbuki cebinde bir kuruşu vardı yalnızca.İhtiyacı 
olduğu halde istemedi bu ödülü.”Para karşılığı İstiklal 
Marşı mı yazılırmış?” dedi.Dostlarının onca ısrarına rağ-
men istemedi.Neden sonra araya bazı tanıdıklar girdiler 
ödülün olmayacağını söyleyip ikna ettiler.Yedi yüz elli 
şiirin içinden seçilmişti şiir.Biliyorlardı ki daha 1915’de 
“Çanakkale” şiiriyle bütün millet ayağa kaldırmıştı.
Biliyorlardı...İşte İstiklal Marşı’nın ilk sözleri Ankara’da 
mum ışığında Tacettin Dergahı’nın duvarlarına kazındı.
Her kelimesine yüzlerce vatan evladının canını feda 
ettiği özgürlük marşı Mehmet Akif’in kalemiyle en güzel 
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            Peki kimdir Mehmet Akif? Akif on dört yaşında babasız kalmış ve evinde çıkan yangın sonucu evsiz 
kaldıktan sonra, hayatın zorluklarını görmüş,kendi kendini yetiştirmiş bir gençtir.Eğitim hayatı onun hem top-
lumla iç içe olduğu, hem de bir değerin nasıl bu şekilde yetiştiğini bize gösterir.Daha doğrusu bir entelektüel 
olarak Akif’in toplum içinde nasıl yetiştirildiğini ispatlar.Rüştiye sıralarında Arapçasını ilerletip Farsça dersleri 
almaya başlar ve derslerinde sınıfta hep ön sıralarda yer alır.
 Yıl 1921’di…Kurtuluş Savaşı devam ederken,yurdumuzun her noktası işgal altındadır.Böyle bir dö-
nemde ordunun ve halkın morale ihtiyacı vardır.Bu dönemde camilerde verilen vaazlarda,gazetelerde,mi-
tinglerde ordunun ve halkın morali düzeltilmeye çalışılır.Bu amaç doğrultusunda  Milli Eğitim Bakanlığı bir 
yarışma düzenler.Kurtuluş Savaşı’nın en derin heyecanını duyanünlü şair, milli duygularının coşkusu içinde en 
güzel şiirlerinden birini yazar.”İstiklal Marşı”adını taşıyan bu şiirdeki dizeler gerçekten milletin en derinlerine 
dokunan bağımsızlık aşkını bir defa daha körükler.

Milli Mücadele ruhunun oluşmasında Akif’in yazılarının,sözlerinin ve nasihatlerinin önemi büyüktür.
Akif, Milli Mücadele’nin mihenk taşlarından biridir.Cephede amansız mücadele veren kahraman askerleri-
miz, yüreklerindeki iman ve Akif’in “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım; hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım; kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım; yırtarım dağları enginlere sığmam,taşarım” 
dizelerinden aldıkları güçle zafere ulaşmıştır.

TBMM’nin aldığı kararla 2021 yılı “İstiklal Marşı Yılı”ilan edilmiştir.Mehmet Akif Ersoy’un kaleme al-
dığı “İstiklal Marşı”nın Türkiye’nin ulusal marşı ilan edilmesinin100.yılında,12 Mart günü Türk halkının,sivil 
ve toplum kuruluşlarının da katılımıyla birlikte büyük bir anma etkinliği düzenlenecek. Bir kez daha o Büyük 
Şair saygıyla anılacak ve Türk Milletine böyle büyük bir armağan verdiği için Ona minnettar kalınacak.Ve 
bundan sonra her İstiklal Marşı duyduğunuzda eminim ki o ilk kelimesinin hikayesi aklınıza gelecek ve içiniz-
deki duygu seli sizi de etkisi altına alacak…

5



VECİHİ HÜRKUŞ KİMDİR ?

Sevgili Okur; 
Bu yazımızda İstiklal madalyalı, kor-

kusuz bir kahraman olarak adını tarihe yaz-
dıran Vecihi Hürkuş’un hayatını derledik.
Vecihi Hürkuş kimdir? Vecihi Hürkuş (18 
Ocak 1896, İstanbul – 16 Temmuz 1969), 
Türk pilot, mühendis ve müteşebbis. Türk 
havacılık tarihinin en önemli isimlerinden 
biridir. Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve 
üreticisidir, Türkiye’nin ilk yerli uçağını 
üretmiştir.

Vecihi Hürkuş, 18 Ocak 1896 Cumar-
tesi tarihinde (06 Kanunusani 1311) İstan-
bul’da (Dersaadet) doğdu. Babası İstanbullu 
bir aileden Gümrük Müfettişi Ali Feham 
Bey, annesi Vidin’de doğmuş, üç yaşında 
İstanbul’a gelmiş Zeliha Niyir Hanım‘dır. 
dul kalan annesi ile geniş bir ailenin içinde amcalar, halalar, enişteler, yengeler, ağabeyler ve ablalar ile birlikte büyü-
müştür.Bir süre sonra Harbiye’de eskrim ve resim hocası olan amcası AhmedŞekür Bey‘in yanına sığınmışlar, sonra da 
annesi ve kardeşleriyle Üsküdar’a yerleşmişler. Üç kardeşin ortancası olan Vecihi çok canlı ve hareketli bir çocuktu. 
İlkokulu Bebek’te okudu, Üsküdar’da Füyuzati Osmaniye Rüştiye’sinde ve Üsküdar Paşakapısıİdadi’sinde okudu, sanata 
olan ilgisinden Tophane Sanat Okulu’na geçti ve bu mektebi bitirdi.1912‘de Balkan Harbi’ne eniştesi Kurmay Albay 
Kemal Bey’in yanında gönüllü olarak katıldı. Edirne’ye giren kuvvetler içinde yer aldı. Balkan Harbi sonunda İstanbul 
Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Serviburun’daki esir kampına kumandan oldu.

Tayyareci olmak istiyordu. Yaşı küçük olduğundan makinist mektebine aldılar. Tayyare Makinist Mektebi’nden 
Küçük Zabit (Gedikli/Astsubay) olarak mezun oldu. Makinist olarak Birinci Dünya Savaşı’nda Bağdat cephesine gönde-
rildi. Orada 2 Şubat 1916 tarihinde bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul’a döndü. Yeşilköy’deki Tayyare Mektebi’ne 
girerek tayyareci oldu. Pilot olarak ilk uçuşu 21 Mayıs 1916 tarihindedir. 15 Kasım 1916 tarihinde tayyarecilik tahsilini 
bitirerek pilot diplomasını aldı.1917 sonbaharında Kafkas Cephesi‘ne, 7. Tayyare Bölüğü’ne atandı. Orada bir Rus uçağı 
düşürerek Kafkas Cephesi’nde uçak düşüren ilk tayyareci oldu.8 Ekim 1917 günü bir hava savaşında yaralanarak Rus-
lara esir düştü. Ruslara esir olmadan önce uçağını teslim etmek istemeyen Vecihi uçağını yakıp öyle teslim oldu.Ruslara 
esir düşmesine rağmen, Nargin Adası’ndan yüzerek kurtulmayı başardı.  Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılan Hür-
kuş, başarılı keşif uçuşları yaptı ve bir Yunan uçağını düşürmeyi başardı. Daha sonra İzmir Havaalanı’na inerek burayı 
işgalden kurtardı. Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son uçuşunu yapan Hürkuş, bu başarıları üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından kendisine kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve üç ayrı Tasdikname verildi.

Savaştan sonra İzmir’de yeni tayyarecileri eğitmeye başlar. Edirne’ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla 
görevlendirilir. Hizmeti karşılığı uçağa “VECİHİ” adı verilince, uçak inşa etmek düşünceleri canlanır. Bu tarihten sonra 
Vecihi için takdir ya da alkış beklenirken hayatını alt üst eden gelişmeler yaşanır. Sefalet içerisinde bir yaşam, ard arda 
gelen cezalandırmalar ve düşündüğü projelerin sürekli engellendiği bir hayatın içerisinde bulur kendini Vecihi Hürkuş.
İzmir Seydiköy Hava Mektebi’nde -bugünkü Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı- uçak yapımı projesine de-
vam eder. 1923’te ganimet olarak Yunanlardan ele geçen motorlardan yararlanarak ilk Türk uçağını imal eder. 28 Ocak 
1925’de “VECİHİ K-VI”adını verdiği uçağını uçurur ancak ödül yerine onu ceza beklemektedir. Vecihi Hürkuş’un ödül 
beklerken ceza almasının nedeni, havacılıktan anlayan kimsenin bulunmamasıydı. İzin verecek merci olmadığı için, izin-
siz havalanmış, bu yüzden de cezalandırılmıştır.Daha sonra askeri havacılıktan ayrılarak uçak tasarımı ve yapımı çalış-
malarına devam etmiştir. Havacılığa gönül veren Tayyareci Vecihi Hürkuş da sadece Türk havacılık tarihinin değil, belki 
de tüm Türkiye tarihinin en ilginç simalarından birisiydi.1930’da Kadıköy’de bir keresteci dükkânını kiralayarak, 3 ay 
içinde ilk Türk sivil uçağını, aslında ikinci uçağı VECİHİ XIV’ü inşa etti. İlk uçuşunu 27 Eylül 1930’da Kadıköy Fikir-
tepe’de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında yapmıştır. Bu uçuştan sonra VECİHİ XIV ile önce Yeşilköy’e, 
sonra Ankara’ya uçmuştur. Uçabilirlik Sertifikası için İktisat Bakanlığına başvurmuş, 14 Ekim 1930’da “Tayyarenin 
teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir” cevabını almış.        

Gökhan AĞIRBAŞ
  Tarih Öğretmeni                                                                                                                       
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Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti‘ne (TTC) katılan Hürkuş, 1931 
senesinde, kurum adına ilk Türkiye turunu düzenledi. Bunu aynı senenin sonlarında yapılan ve Ankara, Konya, İzmit, 
İstanbul gibi birçok şehri kapsayan ikinci uçak turu izledi.21 Nisan 1932’de, Sivil Tayyare Mektebi’ni kurdu. 1933 
senesinde Nuri Demirağ tarafından finanse edilen Vecihi K-XVI isimli uçağı tasarladı. 1937 senesinde Türk Hava 
Kurumu, Hürkuş’u mühendislik eğitimi alması için, Almanya’daki mühendislik okuluna gönderdi. 1939 senesinde 
mezun olarak ülkesine dönen Hürkuş’ a iki senede mühendis olunmasının imkansızlığı gerekçesiyle uçak mühendisi 
ruhsatı verilmedi.Türkiye’nin ilk sivil hava yolu şirketi olan Hürkuş Hava Yolları’nı 29 Kasım 1954 tarihinde kuran 
Hürkuş, T.H.Y.’nin elden çıkarttığı uçakları alıp onararak filosunu kurdu. Ancak uçaklarına düzenlenen sabotaj-
lar, uçuşlarının gerekçesiz yere iptal edilmesi gibi nedenlerden dolayı bu projesini verimli bir şekilde sürdüremedi.
Hayatının son yıllarını büyük maddi sıkıntılar içerisinde geçiren Hürkuş, 16 Temmuz 1969’da, geçirdiği beyin kana-
ması sonucu kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi’nde hayatını kaybetti ve Cebeci Asri Mezarlığı’na 
defnedildi.  

Yazımıza son verirken Cebeci taraflarına uğradığınızda Türk havacılık tarihine ve Türk milletine ömrünü ada-
mış Vecihi Hürküş’ un kabrini ziyaret etmeden geçmeyin. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.

                                                                                                                                        

7



ROBOT VE ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

“Son zamanlarda herkesin dilinde olan kodlama, robotik veya robotik kodlama kavramları nedir? Neden çok 
faydalı olduğundan bahsediliyor? Neden herkes kendisi veya çocuğu için bu eğitimleri almak veya aldırmak istiyor? 
Bu konulara bir açıklık getirmek adına yazıma başlıyorum. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum…”

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine, elektronik ve kontrol 
birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalış-
ma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle 
beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşul-
lara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların 
kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların 
eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok 
mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir. Yani ba-
sitçe robotik projeler yaparken, farkında olmasak da birçok bilim 
dalından faydalanarak çalışıyoruz.

Robotlar ise sensörleri sayesinde çevresini algılayan, aldığı bu girdileri yorumlayarak sonuçlar üreten ve bu so-
nuçları çıktı olarak verebilen aygıtlardır. Robot denildiğinde genellikle akıllara kolları, bacakları ve kafası olan trans-
formers benzeri robotlar geliyor. Özellikle küçük yaş grupları veya daha önce bu konuda fikri olmayan kişiler bu yanıl-
gıya düşebiliyor. Fakat robotun tam tanımını yapacak olursak daha önceden programlanmış ve programdaki görevleri 
yerine getirebilen, elektromekanik cihazlar diyebiliriz. Bu tanıma göre robotumuzun illa kolları veya bacakları olmak 
zorunda değil. Ayrıca kodlama kısmı da tam olarak burada işin içine giriyor. Yani bir robot yapmak istedik diyelim, 
ben tüm elektronik, mekanik sistemi kurdum artık hazır diye düşünemeyiz. Kodlama yani programlama kısmı olmadan 
kurduğumuz sistem çalışamaz. Dolayısıyla robotumuzu programlamadan bir maket görüntüsünün ilerisine geçemeyiz. 

Her ne kadar robotik kodlama, yapay zeka gibi kavramlar geleceğin teknolojileri olarak konuşulsa da son za-
manlardaki gelişmeler göstermektedir ki geleceğin değil bugünün teknolojileri ile karşı karşıyayız. Bu kavramlar artık 
hayatımıza girdi ve gelecekte de çıkmaya pek niyetleri yok demek çok daha doğru olur fikrimce. İnsanların hayatlarını 
kolaylaştırmak adına, neredeyse sıfır hata ile çalışan mekanizmalar üretilmeye ve evlerimize girmeye başladı bile. Bu-
nun en güzel örneklerinden bir tanesi de son zamanlarda herkesin evine aldığı ya da sahip olmak için can attığı robot 
süpürgeler. Bu da bizlere göstermektedir ki günümüzdeki birçok iş ve işlemler robotların doğru bir şekilde tasarlanıp 
kodlanması sayesinde gerçekleştirilebilir. Çünkü insanlar da sahip olduğu duyular sayesinde çevresindeki bilgileri alıp, 
beyni sayesinde bunları işleyip sonrasında organları kullanarak sonuçlarını dışarıya aktarmaktadır. Fakat görmekteyiz 
ki artık insanların dünya koşuşturması içinde vakitleri çok kıymetli. Aynı zamanda hangimiz ben sıfır hata ile işlerimi 
yürütüyorum diyebiliriz ki? Herkes kalan vaktini dinlenmek veya sevdikleri ile kaliteli vakit geçirmek için kullanmak 
istiyor. Durum böyle olunca sonuç da haliyle robot süpürge… 

 Çiğdem DALGIÇ 
 Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni
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Robotik biliminde meydana gelen gelişmeler, bu alana yönelik yapılan yatırımları ve teşvikleri de artırmıştır. 
Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden kaynaklı olarak hem devletler hem de büyük kurumsal firmalar tara-
fından bu alana birçok destek verilmektedir. Ülkemizde de bu alanda birçok okulda kodlama ve robotik eğitimi 
verilmeye hatta müfredat içine yerleştirmeye başlanmıştır. Yurt dışında popüler olan ve adını İngilizce kökenli 
kelimelerin baş harflerinden alan “STEM” adındaki eğitim programları da ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Peki, nedir bu STEM? STEM, İngilizce kökenli kelimeler olan Science (Fen), Technology (Teknoloji), Enginee-
ring (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harfleridir ve bu alanlarda eğitim programlarına 
sahiptir. Bu eğitim programları sayesinde çocuklar, analitik düşünme yeteneklerini geliştirirken bu alanlara da daha 
çok ilgi duymaya başlamaktadırlar.

Robotik eğitimleri, kişilerin motor kabiliyetlerinin gelişmesine ve mekanik düzeneklerin çalışma prensiplerini 
öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Bu yeteneklerin daha eğlenceli bir şekilde öğrenilmesi içinse birçok şirket ta-
rafından robotik setler üretilmektedir. Bu setler sayesinde insanlar, bu yetenekleri eğlenceli bir şekilde vakit geçire-
rek edinirler ve geliştirirler. Ayrıca bu setler, programlanabilir olmaları sebebiyle algoritma mantığını da kavramayı 
sağlamaktadır. Algoritma, bir problemin çözümü için gerekli olan adımları belirten bir terimdir. Bunu öğrenen ve 
geliştiren kişiler hayatlarında karşılaştıkları her sorun için çözüm üretebilme becerisini elde etmiş demektir.

Tüm bunların yanı sıra eğer teknolojik bir ürün çıktığında, ona daha kısa sürede ve daha uygun fiyata sahip 
olmak istiyorsak, teknolojiyi tüketen değil üreten biz olmalıyız. Daha önce de belirttiğim gibi bu alanda yapılan 
yatırımlar ve teşvikler son zamanlarda oldukça arttı. İşin özü ve can alıcı kısmı da burada. Eğer robotik kodlama 
alanında kendimizi yetiştirir ve geliştirirsek ileride işsiz kalmamız olanaksız. Tıpkı bilgisayarların endüstri alanı-
na girdiği zamanlarda, bilgisayar kullanmayı bilen insanların çok kıymetli olduğu gibi ileride de robotik alanında 
kendini yetiştiren insanlar çalışmalarının karşılığını alacaklardır. İşte bu yüzden bu konuda bilinçli her aile çocuğu 
için bu eğitimleri aldırmak istiyor. 

“Hedefimiz her daim sorgulayan, araştıran ve üreten insanlar yetiştirmek. Okul olarak tüm bunların bilinci 
ile yolumuza devam ediyor ve öğrencilerimize robotik kodlama dersleri veriyoruz. Data Koleji ile teknolojiye ayak 
uyduruyor, gelecekteki yerimizi şimdiden belirliyoruz. Ülkemiz ve kendimiz için teknolojiyi en doğru şekilde kulla-
nacağımız güzel günlerde görüşmek dileğiyle…”

      

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULANABİLİR Mİ?
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Teknolojik gelişmeler insanların işlerini kolaylaştırarak çok daha kolay, refah içinde yaşamalarını hedefler. Sa-
nayi üretimi insanların yaşamları için zorunlu ihtiyaçlarını, sağlığını, güvenliğini, ulaşımını kolaylaştırır. Bu noktada 
verimliliğin artması birinci önceliktir. Verimliliğin artması da farklı bakış açılarına ve inovatif yaklaşımları zorunlu 
kılar ve işte “eğitim” de tam bu noktada karşımıza çıkar.

Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnele-
rin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedefle-
mektedir. Endüstri 4.0’ın amacı insandan arındırılmış bir fabrika değil, daha çok bilgi teknolojileri kabiliyetlerinin 
kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır. Bu sistemin eğitim 
kurumlarında uygulanabilmesi durumunda çıktısı daha kaliteli ve amacına uygun eğitim-öğretim ortamının sağlana-
bileceğini öngörebiliriz.

İhtiyacımız olan en önemli konu, sağlam bir vizyon ve bir yol haritasıdır. Bunu çizerken kurumların kendi üre-
tim dinamikleri, mevcut koşulları ve iyileştirme noktalarının farkında olmaları; sektörel dinamikleri ve beklentileri 
iyi analiz etmeleri çok önemlidir. Bunun yanında “İnternet”, “birbirine bağlı ürünler, makineler, insanlar, işletmeler”, 
“sanallaştırma” gibi konseptleri merkezine oturtan Endüstri 4.0 vizyonunu ve beraberinde gelecek fırsatları da iyi 
anlamak gerekir.

1-YÖNETİM ORGANİZASYONU
Karar verme sürecinin sonunda işin ilgili ‘doğru’ kişilere yönlendirilmesi, süresi sonucunda işin tamamlanıp tamam-
lanmadığının kontrolü ve işin çıktısının alınması sürecini takip ve kontrol etmektir.

2-EĞİTİM FAALİYETLERİ

A-AKADEMİK EĞİTİM: Amacına uygun eğitimin yapılıp yapılmadığının sayısal verilerle kontrol edilebilmesi ve 
hedefe ulaşım oranları birinci derecede önem taşır.
B-MESLEKİ EĞİTİM: Mesleki bilginin amacına uygun üretime dönüşüp dönüşmediğinin kontrol edilebilmesi ve 
inovatif sonuçlar doğurup doğurmadığı takip edilmelidir.
C-YABANCI DİL EĞİTİMİ: Mesleki literatür ve gelişen bilginin takip edilmesi yanı sıra kendini veya işi tanımla-
yabilme yeterliliğinin kazanılması. gerekir.
D-GELİŞTİRİLMİŞ KİŞİLİK EĞİTİMİ: Öğrencinin toplum içinde kurallara uyan görevini hakkıyla yapan özgüve-
ni gelişmiş birey olabilmesini sağlama yanısıra etik değerlere sahip olmayı gerektirir.
3-ÜRETİM VE ARGE FAALİYETLERİ:
Sistemin kendini kontrol edebilme, geri besleme ve sürekli yenileyebilme özelliklerinin kazandırılması için gerekli-
dir. ARGE çalışmaları gelişim modeli için en ucuz kaynaktır. Var olan teknolojileri yüksek meblağ ile almak yerine 
öz bünyede geliştirmek hem ekonomik hemde her zaman kullanabileceğiniz hazır bilgidir. Çağımızda bilgi en değer-
li kıymettir. 

4-KULÜP VE EKİP ÇALIŞMALARI:
Amacına uygun çalışmaların yapılacağı uygun ortamların yaratılmasının sağlar. Öğrencilerin birlikte çalışma, güçle-
rini birleştirme ve motivasyon kaynağı olarak kulüpler çok önemsenmelidir.

5-GÖREV TANIMLAMALARI:
Sistemin doğru ve sonuç alınabilir olmasında en önemli etken herkesin görev tanımını yapmaktan geçer. Görev tanı-
mı yetki aşımını engellediği gibi insanları gereksiz işlerle yormaz. Her kes görev tanımında ki işi yaparsa verimlilik 
en yüksek noktada olur.

Sistemin doğru çalışabilmesi için teknik altyapının ve ilgili portalın kurulmasından geçer. Haberleşme ve bilgilendir-
menin hangi tarih ve saatte yapıldığı sürenin ne kadar olduğu ve işin süresi içinde tamamlanıp tamamlanmadığı bu 
sistem sayesinde sağlanabilir. 

6-VERİ HABERLEŞMELERİ VE ONAY:

Nail AYTAR
Okul Müdürü

EĞİTİMDE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULANABİLİR Mİ?
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1-Meslek eğitimi temel program ve ileri meslek eğitimi (esnek eğitim) olmak üzere iki ana kategoride yapılmalıdır. 
a-Temel Mesleki Program standart bilgi ve becerilerin oluşması için yapılacak mesleki eğitim sistemini ifade eder.
b-İleri Meslek Eğitimi ise beceri, ilgi, araç-gereç ve yöreye uygun müfredatı daha esnek olarak yapılacak eğitim sis-
temini ifade eder. Bu sistem mühendislik ve endüstriyel gelişim tabanına hitap eden mesleki eğitim sistemi olmalıdır.
2-Mesleki Eğitimin konseptine uygun yol haritası belirlenmeli ve müfredat Endüstri 4.0 formatına uygun hale getiril-
melidir.
3-Mesleki eğitim müfredatı önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek yeni gelişme ve ihtiyaçlara uygun, yeni meslekle-
re adapte edilebilir yapılmalıdır.
4-Bu konsepte uygun olarak 9.sınıfta Temel Bilişim ve Programlama mantığı verilebilecek en az 2 saatlik ders konul-
malıdır.
5-10.sınıf müfredatına iş yapabilecek seviyede kodlama bilgisi öğretilebilecek 2-3 saatlik bir kodlama dersi konulma-
lıdır. (Örnek olarak Phyton gibi)
6-11 ve 12. Sınıflarda her alanın ve dalın ihtiyacına yönelik program ve paket programlama dersleri konulmalıdır. 
7-Her türlü mesleki eğitim konseptinin otomasyona uygun hale getirilmesi için girdi ve çıktı kontrolünün yapılabil-
mesi gerekir. Örneğin standart kazanımların sağlanıp sağlanmadığı verisel olarak kontrol edilebilmelidir.
8-Her tür eğitimin ilk şartı okuduğunu anlama ve yorumlayabilme yeteneğidir. Bu işin sırrı ise okuma kültürünün 
geliştirilmesi, kültür ve sanat faaliyetlerinin mesleki eğitimde de önem taşıyan unsurları olduğunu her ortamda an-
latmaktır.

Sonuç olarak eğitim kurgumuzu en baştan düzenleyerek ezbere dayalı eğitim anlayışından vazgeçilmeli, is-
tihdama, üretime yönelik bir mesleki eğitim anlayışı kurgulanmalıdır. Mesleki eğitim bir çıraklık eğitimi değildir. 
Ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve her alanda en iyi olmanın yolu Mesleki Eğitim’den geçer. 
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Sevgili Okur;
Bu yazımızda M.T.O.K  açılımı nedir? Meslek lisesinde okuyan öğrencilere avantajları nelerdir? Gibi sorularını 

derledik.
M.T.O.K. Nedir?  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölü-

mün yanında eğer M.T.O.K. yazıyorsa; bu, o bölüme öncelikle ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenci-
lerin yerleşebileceği anlamına gelir.

M.T.O.K. uygulamasından önce AYT (alan yeterlilik testi) puan türüyle öğrenci alan özellikle mühendislik gibi 
bölümlerde meslek ve teknik lise öğrencilerinin girmesi bir hayli zordu. Meslek lisesi ve teknik liselerde okuyan öğ-
rencilerin 9. sınıftan sonra daha çok meslek dersi alması bunun yanında AYT (alan yeterlilik testi) sınavının içeriğini 
oluşturan ders ve konuların büyük çoğunluğunu görmemesi, bu öğrencileri yarışta geride bırakıyordu. M.T.O.K. uygu-
lamasıyla getirilen yenilik okullarımıza öncelikle ilgili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun öğrenci-
lerin yerleşebilmesidir. Bu sayede teknoloji fakülteleri kurularak başta mühendislik bölümleri olmak üzere meslek ve 
teknik lise mezunu öğrencilere daha birçok bölümün önü açılmıştır.

Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin aşağıda yer alan lisans prog-
ramlarının mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumlarının aşağıda belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecek-
tir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar 
da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Bu M.T.O.K. bölümlerini tercih edecek mesleki ve 
teknik eğitim almış öğrencilerin OBP (ortaöğretim başarı puanları) 0,12 ile çarpılır ve bunun dışında ek puan ya da 
ayrıcalık tanınmaz.

Bu fakültelere yerleşen öğrenciler eksik oldukları matematik ve fen dersleri için bir yıl intibak eğitimi alacaklar-
dır.  Bu fakültelerde eğitim daha çok uygulamaya dayalı olacaktır. 8 dönemlik eğitimlerinin son döneminde bu öğren-
ciler iş yeri eğitimi alacaklardır.

M.T.O.K Avantajları Nelerdir? Meslek liselerine tanınan MTOK sisteminin en büyük avantajı kuşkusuz daha 
düşük puanlarla fakültelere yerleşebilmeleridir. Fakat bunun için lisede okuduğunuz bölüm ile üniversitede okuyacağı-
nız bölümün birbiri ile bağıntılı olması gerekiyor. Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi 
Lisans Programları ilişkili mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan / dalları aşağıda gösterilmiştir.
M.T.O.K. kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olan adaylar önce-
likli olarak yerleştirilir. Bu kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarının diğer alan/dalların-
dan mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dallarından mezun olanlar karşılarında yer alan yükseköğretim 
lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi sure-
tiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

M.T.O.K MEZUNLARI HANGİ PROGRAMLARA YERLEŞİR?

Eda KESKİN
Rehber Öğretmeni

M.T.O.K SİSTEMİNİN TANITILMASI
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PANDEMİDE FİZİKSEL AKTİVİTE
                                                                                                                                      Taylan BALCIOĞLU
                                                                                                                               Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

11.03.2020 tarihinde korona virüs pandemisi ülkemize giriş yaptığında çok hazırlıksız yakalandığımızın far-
kında değildik. 16.03.2020 tarihinden itibaren okullar ertelenerek eğitime de ara verildi ve virüsle alakalı önlemler 
hızlı bir şekilde alınmaya başlandı. Devamında virüsün artması ile birlikte ülkede birçok tedbir uygulamaya konul-
du. Bunların arasında sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağı, spor alanlarının kapanması vs. yasaklar 
vardı. Farkında olmadığımız durum ise sokağa çıkma yasaklarının gelmesiyle birlikte zaten öncesinde hareket ve 
spor konusunda eksik olan halkımızın bu süreçte daha da hareketsiz kalacağıydı.Evde zaman geçirme konusun-
da da sıkıntıların baş göstermeye başladığı bariz görülüyordu. Verimli bir dinlenme ve hareket aktivitesi yerine 
evlerde ekmekler ve yemeklerin yapımı çoğaldı. Deyim yerindeyse fırına ve restoranlara çevirdik evlerimizi.Spor 
salonları ve okullar kapalı olduğu için beden eğitimi ve spor dersleri ve spor aktiviteleri normalin tamamen dışına 
evrilerek uzaktan(online) olarak yapılmaya başlandı. Tabi bu sürece ayak uydurmak da kolay olmadı. 

Pandemi sürecinde ya da normal zamanlarda sportif aktivite ve hareket konusunda birçok formül var uygu-
layabileceğimiz. Ancak buna ne kadar uyup ne kadar uygulayabildiğimiz aslında her şeyden önemlidir. Sportif 
aktivite aslına baktığımızda iyi bir motivasyon ve disiplin ister. Uyku düzeninden tutun, beslenmemiz, dinlenme-
miz, çalışma süremiz vs. her konuyu etkiler. Bunları bir program çerçevesinde en verimli şekilde uygulayabiliriz. 
Bu konuda uzmanlık seviyesinde bir destek alınabileceği gibi kendi düzenimize göre uygulayabileceğimiz bir 
program da yapılabilir. 

Sportif aktiviteye başlarken öncelikle dengeli beslenme konusunda hem mecazen hem de gerçek anlamda 
adım atmamız gerekir. Bunu bir diyet programı gibi görmekten ziyade beslenme şeklimizi düzene sokmak diyebi-
liriz. Beslenme düzeninde kalori hesabı yapılarak besin takviyesi yapmak ya da yiyecek konusunda karar vermek 
daha sağlıklı görülebilir. Bizler aslında kilo alırken “yağlı yiyorum”, “ekmeği azaltmam lazım”, “tatlıya zaafım 
var” gibi cümleler, sıkça duyuyoruz. Aslında vücudumuz yağlıya da karbonhidrat içerikli besinlere de ve yer yer 
şekere de ihtiyaç duyar. Ancak karbonhidratı da proteini de yağı da yeteri kadar almamız sportif aktiviteyle bir-
leştirdiğimiz zaman kilo vermemize bile yardımcı olabilir. Şu anda en büyük eksiğimiz spor konusunda gelişmiş 
bir kültürümüzün olmaması ve yoğun çalışma temposundan spora yer veremememiz. Normal süreç için bile spora 
önem veremezken pandeminin ülkemizi her konuda etkilemesiyle birlikte bu önemsizlik daha da artarak sporu 
önceliklerimiz olarak en son sıralara attı. 

Hayatımızda belki bir daha görmemizin mümkün olamayacağı bir süreci yaşarken kesinlikle sportif akti-
viteyi planlarımızın arasından çıkarmamamız gerekiyor. Pandemi gibi olağandışı bir durumda veya pandemisiz, 
sorunsuz, sadece iş ve yoğunluk şikayetlerimizden dolayı hareketsiz kaldığımız bahanesini tamamen unutup ha-
yatımıza yön verecek kararlar almamız bizleri her zaman daha öz güvenli daha sağlıklı ve daha mutlu yapacaktır. 
Aklıma Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir lafı geliyor. “Sporsuz bir millet gerilemeye mahkumdur.” Ger-
çekten de öyle… Sporsuz kalan insanlar sağlıktan, gelişimden uzak, çalışmaktan uzak, tembelliğe alışan ve olum-
suz her türlü etkenleri kendinden toplayan bir bünyeye sahip oluyor. 

Bizler Atatürk’ün izinde spora, sanata, ülkemize değer veren insanlar olarak her geçen gün kendimizi gelişti-
rerek yaşamak zorundayız.
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Tüm öğretmen ve velilerimizin de kabul edeceği üzere bir zamanlar hepimiz öğrenciydik. Bazen çocuklarımıza 
kızdığımız, istemsizce baskı kurup, katı kurallar koyduğumuz, tüm olayları bizlerde ailelerimize yaşatmışızdır. Tabii 
ki şimdi ki gençlerin olanaklarına sahip değildik, teknoloji ile gelişen ilgi alanları maalesef çoğumuza yabancı, çoğu 
genç ile konuşurken kendileri için ortak bir dilleri olduğunu fark ediyorum  fakat kullandıkları dil de ebeveyn olarak 
bana anlaşılmaz geliyor. Aramızda çok fazla yaş farkı olmamasına rağmen bazen yetemediğimi, teknoloji de geri 
kaldığımı hissediyorum.

Bu yıl mezun oluyoruz,  çoğul konuşuyorum çünkü en az oğlum kadar emek verdim, bazı zamanlarda çatışmala-
rımız oldu, bu çatışmaları öğretmenlerimiz ile birlikte çözüme kavuşturduk. Data Koleji ailesinde beni en çok etki-
leyen öğretmenlerimizin genç, aydın  ve  mesleğini gerçekten severek yapan bir ekipten oluşması, haklarını ödemek 
namümkün. 

Ebeveynlerin , çocuklarının kariyer ve meslek  geleceği için seçilebilecek nadide eğitim kuruluşlarından olan 
Data Kolejinde günümüz ve geleceğin değişmez araçlarından biri olan uçak üzerine eğitim veriyor olması, ülkemize 
ve gençlere verilen değeri tam olarak hissettiriyor.

Çocuklarımızın  ve bizlerin yaşadığı bu zor günlerde , saat farkı gözetmeksizin sorunlarımızı paylaştığımız, üni-
versite seçimlerimizi yaptığımız, staj yerlerinde çocuklarımızı yalnız bırakmayan, onlar vazgeçtiğinde bile onlardan 
vazgeçmeyen siz kıymetli öğretmenlerimizin devri daim olsun. Data Koleji ailesinde yer almak, sizleri tanımış olmak 
ve bundan sonraki nesili de sizlerin yetiştireceğinizi bilmek umut oluyor bizler için. 

Pandemi sürecinde öğrenci ve veliler ile tek tek iletişime geçmeleri, üniversite planlamaları, sınav stresi ile ilgili 
sosyal medyadan yaptıkları programlar ve daha sayamayacağım onlarca özveri için şahsım adına kendilerine sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       Ruhi Can KÖSEKADAM 12 C

VELİMİZDEN OKULUMUZA
Gökhan AĞIRBAŞ 
  Tarih Öğretmeni 

Alev BİÇER (VELİSİ)
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MEZUNLARIMIZ NELER YAPIYOR?

“Sizleri 2020 mezunlarımızdan Fatih SANCAK ile tanıştırmak isterim, bize anlatacakları var. Aşağıda öğrenci-
mizin mezuniyet-staj ve iş yolculuğuyla alakalı anlattıkları var. Keyifli okumalar dilerim…”

OKULDAN SEKTÖRE
Merhaba, 
Ben Fatih SANCAK

Data Koleji Bağlıca Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerindenim. Anadolu Meslek 
Programı’ ndan mezun oldum. Okuldayken aklımda pek çok soru işaretleri vardı. Nasıl iş bulacağım? Nereden 
başlamalıyım? Mesleki yeterliliğim nasıl?

Lise son sınıfın yaz stajına sıra geldiğinde okuldaki öğretmenlerimin de yardımı ile Süreç Havacılık fir-
masında staja başladım. Staj yaparken de aklımdaki sorular tükenmemişti. Staj bitince ne yapacaktım? Stajım 
boyunca firmadaki teknisyen ve yöneticilerimin de desteği ile işimin pratik kısmını, gerekli uygulamaları öğ-
renmeye başladım. Stajım bitmek üzereyken aynı firmaya iş başvurusu yaptım. Çalıştığım firmayı da işimi de 
seviyordum. Bu arada lise mezuniyetim de gerçekleşmişti. 

Başvuru yaptıktan sonra kısa sürede işe kabul edildim. ‘’Teknisyen’’ olarak, staj yaptığım yerde hem de 
Havacılık Sektörü için önemli olan bu firmada işe başladım. İş bulmaya ve hatta sektöre dair yıllardır süregelen 
kaygılarım son bulmuştu. Şaşkın fakat  mutluydum.Heyecanlı bir yeni mezun olarak işe başladım.

Hatalar yaptım. Hatalarım bana insanın yanıla yanıla öğrendiğini gösterdi.Herkes sevdiği işi yapmalı derler 
ya, doğruymuş. Ben sevdiğim işi yapıyorum ve mutluyum. Güzel bir hayatım var. Daha da güzel olması için 
çabalamaya devam edeceğim.

Öğrenci arkadaşlarıma bazı tavsiyelerim var. İş bulma konusunda karamsarlığa düşeceklerdir elbet. Bu 
karamsarlığın içinde kaybolmasınlar. Okuldaki dersler işe başladığımızda bize çok şey katmış oluyor, bunu 
okuldayken anlayamıyoruz ama artık çalışan insan olunca ne kadar doğru bir eğitim aldığımızı farkediyoruz. 
Öğrenci arkadaşlarımın da bunu farkedeceğine eminim.Sen şanslıymışsın, iş bulmak o kadar kolay değil diyenle-
rin olacağına eminim. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu sektör iş ahlakına, disipline çok önem veriyor. Giriş çıkış 
saatlerinize riayet edebilmek zorundasınız. İş kıyafetiniz var ise giymek zorundasınız. İş yeri kuralları hem iş 
disiplini hem de iş güvenliğini sağlamak için son derece keskin kurallardan oluşuyor. Hayatınızı düzene sokmak 
zorundasınız okuldan mezun olduktan sonra, bu kurallar okuldaki kurallarla da örtüşüyor aslında. Okuldayken ne 
kadar uyarsak bu kurallara gördüm ki iş hayatına uyum süreci de o kadar rahat oluyor.

Tabi ki geleceğimize kendimiz yön veriyoruz. Okul, öğetmenlerimiz, ailemiz, karşılaştığımız insanlar bize 
yol gösteriyor fakat nihayetinde seçim bizim. İş bulamayacağını düşünüp kendi kendini köreltmek de iş bulma 
umuduyla kendini geliştirmek de bizim elimizde. 

İş hayatına girdiğinizde farkediyorsunuz ki yanınızda kimse kalmamış. Arkadaşlarınız yok, size yardım 
edecek, hatalarınızı görmezden gelecek öğretmenleriniz yok. Çalışkan olmak zorunda olduğunuzu fark edip daha 
çok sorumluluk almak istiyorsunuz. Bunu çok kolay aşılabilecek bir durum olduğunu söyleyemem. Fakat insanın 
kendindeki gelişimi görmesi, herkesten önce kendi kendini gururlandırması müthiş bir his. Hem mesleki anlam-
da hem de kişisel olarak gelişim gösterdiğimiz süreç çok kıymetli. Bu sektörde çalıştıkça, aldığımız sorumluluk 
bizleri çok mutlu ediyor. Bir de arka planda vatana faydalı işler yaptığımızı bilmek daha da mutlu ediyor.
Son olarak şunu söyleyebilirim ki: Öğrenci arkadaşlarım kendilerine inansınlar, eğitimleri sürerken okuldaki 
görev ve sorumluluklarını layığıyla yerine getirsinler. 

Üniversite benim önceliğim değildi, önce iş bulmak, çalışmak ve bu sektörde var olmak istiyordum. Şimdi 
ise üniversite sınavına tekrar girip iş hayatındaki varlığımı eğitim derecemi yükselterek sürdürmek istiyorum. 
İş hayatımın henüz çok başındayım biliyorum, bu noktada olmamda bana yol gösteren, emeğini hiç esirgeneme-
yen ve en önemlisi bana inanan Data Koleji aileme de çok teşekkür ediyorum.

                                                                                                                                     Fatih SANCAK  
                                                                                                                              Süreç Havacılık /Teknisyen

Elif KULOĞLU TOMBAK
      Kimya Öğretmeni
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KÜÇÜK PRENS ‘’BÜYÜK KİTAP’’

Niçin okuruz? Vakit geçirmek için, bazen bir bilgiyi öğrenebilmek için bazen 
ise çözümlemek düşünmek için… Dergimizin bu ilk sayısında işte biraz düşünelim 
ve çözümleyelim istedim. Bazılarına göre çocuk kitabı bazılarına göre ‘’Küçük 
Prens’i okumadan çocuk sahibi olunmamalı!’’ dediği ilk sayımızın özel kitabı Kü-
çük Prens üzerine düşünelim ve şunu unutmayalım ,Küçük Prens bir çocuk kitabı 
değildir!
 Kitabımızın en sevdiğim, en güzel yanlarından biri ‘’büyüklerin(yetişkin-
lerin)’’ bencil, çıkarcı, tekdüze yaşamları ve hayâl gücünden yoksun hayatlarının 
eleştirilmesidir. Bunu sizlere bir alıntı ile göstermek istiyorum: –
‘’Büyükler sayıları çok severler. Onlara yeni bir arkadaştan bahsettiğinizde en 
önemli şeyleri asla sormazlar: ‘Sesi nasıl? Kalın mı, ince mi? En çok hangi oyun-
ları sever? Kelebek toplar mı?’ Sadece, ‘Kaç yaşında? Kaç erkek kardeşi var? 
Kaç kiloymuş? Babası kaç para kazanıyor?’ gibi şeyler sorarlar. Bu sorularla onu 
tanıdıklarına inanırlar. Eğer büyüklere, ‘Pembe tuğladan, güzel bir ev gördüm, 
pencerelerinde sardunyalar, damında güvercinler vardı…’ derseniz o evi bir türlü 
kafalarında canlandıramazlar. Onlara şöyle demek gerekir: ‘Yüz bin franklık ev 
gördüm.’ O zaman haykırırlar: ‘ Ah ne güzel!’

Bu paragraf size tanıdık geliyor mu sevgili okur? Çünkü öyle ya da böyle bu 
paragraf bana ciddi tanıdık geliyor ki benim de bu düzenin bir parçası olduğumu 
tekrar bana hatırlatıyor.

 Kitap her paragrafında öyle anlamlar taşıyor ki üzerine düşünmeden yapamıyorsunuz.  Örneğin, ‘’ O zaman sen de 
kendini yargılarsın dedi, kral. En zoru da budur. Kendini yargılamak, başkalarını yargılamaktan çok daha zordur. Kendini 
yargılamayı başarabilirsen gerçek bir bilge olmuşsun demektir.’’Psikoloji derslerinde şöyle bir şey var ki ‘’İlk önce kendini 
tanıman gerekir ki sonra kendi sınırlarının dışındaki çevreyi tanıyabil.’’Şimdi düşünelim, hangimiz kendisini tam olarak 
eleştirebiliyor, hangimiz vicdanıyla baş başa kalmaktan korkmuyor? 
 Bir başka alıntı ise şöyle, 
‘’İnsanlar nerede? diye yeniden söze girdi Küçük Prens:¬—İnsan çölde biraz yalnız hissediyor kendini… —İnsanların 
arasında da yalnızdır insan, dedi yılan.’’ Siz de çoğu zaman sizleri anlamayanlarla bir arada bulunduğunuzda yalnız oldu-
ğunuzu hissettiniz değil mi? Peki kitabı okurken anlayabilmiş miydiniz? Dünyadaki kalabalık da bir çöl gibi ancak Küçük 
Prens’in dediği gibi unutmamak gerekir ki ‘’Çölü güzelleştiren bir yerlerde kuyu saklıyor olmasıdır.’’
 Son olarak en sevdiğim yerlerden birine değinmeden bitirmek istemiyorum. ‘’Sadece evcilleştirdiğin kişiyi anla-
yabilirsin.’’ dedi tilki. ‘’İnsanlarınsa hiçbir şeyi anlayacak vakitleri yoktur. Her şeyi dükkandan hazır alırlar. Ve arkadaş-
lar dükkanlarda satılmadığı için de insanların arkadaşları yok artık. Eğer bir arkadaşın olsun istiyorsan, evcilleştir beni.’’ 
Uğrunda emek harcadığın, tanımaya, anlamaya çalıştığın kişi sende anlam kazanır. İşte ‘’ o kişiyi’’ dünyadaki milyonlarca 
insandan ayıran budur. Peki şimdi tekrar sorgulayalım kendimizi, kaçımız herhangi bir çıkarımızı düşünmeden gerçek dost-
lara sahip?
 Küçük bir çocuğun, ‘’Küçük Prens’’in – aslında yazarın demek istediği her yetişkinin içindeki o küçük, saf çocuk- 
gözünden bizlere unvanın, mevkinin, paranın veya dünyada değer verilen her şeyin değersizliğini gözler önüne seriyor. En 
başta dediğimi tekrar etmek istiyorum: Küçük Prens bir çocuk kitabı değildir! Bir kez okunması gereken, okunup bırakıl-
ması gereken bir kitap değildir. Bazı kitapları arada bir açıp tekrar tekrar bakmak, düşünmek gerekir.  
‘’… SADECE YÜREKLE İYİ GÖREBİLİRİZ. ASLOLAN GÖZE GÖRÜNMEZ.’’
        
                                 

              Aykut Yılmaz
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni
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 SAYGIDEĞER MEHMET AKİF ERSOY’A

  Öncelikle size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda,vatanın               
ve milletin içinde bulunduğu bu zor durumu görerek,bu uğurda çok çaba sarf ettiniz.İnsanlara ilham kay   nağı oldu    
nuz. Türk milletinin duygularını, milli ve manevi değerlerini, sevinçlerini ve üzüntülerini içinizde hissederek şiirleri 
nize aktardınız. Bu zor zamanlarınızda bile hiçbir maddi desteği kabul etmeden büyük bir huşu ve gururla, vatan ve 
millet sevgisiile İstiklal Marşımızı yazdınız. İstiklal Marşı’nın kabulünden sonra, “Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmayı nasip etmesin” diyerek milletimizin millet olma bilinci   içerisinde nasıl yaşaması gerektiğine ve  
İstiklal Marşı’nın önemine vurgu yaptınız. Bizlere vatanın ne demek olduğunu öğrettiniz ve bizi biz yapan değerleri 
dile getirdiniz. Milletimizin bugün var olmasında ve millet olarak bu günlere nasıl gelindiğinin kavranmasında sizin 
ve İstiklal Marşımızın önemi çok büyüktür.Bu değer karşısında İstiklal Marşı’nı anlatmak için kelimelerimiz yetersiz 
kalıyor.

Türk milletine milli mücadele konusunda motive edici,cesaretlendirici ve yüreklendirici sözler söyleyerek,  
“Milletler, topla, tüfekle, zırhlıyla, tayyareyle yıkılmaz, milletler ancak ve ancak, kendi arasındaki bağlar çözülerek, 
herkes kendi derdine düşerse, herkes kendi menfaatini temin etme sevdasına düşerse yıkılır.”diyerek millet olmanın ve 
birliğin önemini öğrettiniz. Kısacası bizim sahip olduğumuz en büyük zenginliğimiz olan bağımsızlığımızı kazanma-
mız yolunda çok yüce bir görev edindiniz.
        Sadece bu mu? Ben şunu anladım ki, siz hem yaşadığına inanan hem de inandığını yaşayan gerçek bir insansınız.                        
Başkalarını taklit edenleri sevmeyen, kendi olmayanlara kızan,Allah’tan başka hiç bir güce kul köleolmayı asla kabul 
etmeyen hür bir kişiliğe sahipsiniz.
          Büyük Şair! O kutsal dizeleri yazan ellerinizden hasretle öpüyor, bize kattıklarınız için şükranlarımı sunuyorum.
Sizin emanetlerinize sahip çıkacağıma Türk Gençliği adına söz veriyorum.
Saygılarımla...

 Kerem METİN
              10/A AMP
     

     Sena KAHRAMANOĞLU
 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni                                                                                                                     
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SOLİDWORKS’TEN TASARIMLAR

ROBOT KOLU TASARIMI

HELİKOPTER TASARIMI

Burcu ÇETİN 
Meslek Öğretmeni
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DRONE TASARIMI

A-400 UÇAK TASARIMI
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UÇAK TEKNİK RESİM YARIŞMASI

          Teknik resim mühendislik terimi olarak kullanıldığında bir makinenin veya parçalarının imalat veya 
inşaasının nasıl yapılacağı konusunda uzman kişilere eksiksiz olarak gösteren ölçekli plan,kesit,görünüş,pers-
pektifler içeren çizim ve anlatım yöntemlerinin bütününü kapsayan disiplinler arası mesleki bir iletişim dilidir.

          Mühendislik ve teknik okulların temelini oluşturan teknik resim dersi için yaptığımız yarışmada derece 
alan öğrencilerimizi tebrik eder ve sizlerin de çizimlerini görmenizi isterim. 

                                                                                                                                            

  Burcu ÇETİN
Meslek Öğretmeni                                                                                                                                
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YARIŞMAMIZIN 1.Sİ: MUHARREM TALHA ERYILMAZ

YARIŞMAMIZIN 2.Sİ: MERTAY OZANSOY
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YARIŞMAMIZIN 3.LERİ: 

AHMET UFUK ALTUNPOLAT

ALİHAN GÜVEN
22



AFİŞ YARIŞMASI

YARIŞMAMIZIN BİRİNCİSİ 9-D SINIFI ÖĞRENCİMİZ 
CANBERK SEZER

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni
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YARIŞMAMIZIN BİRİNCİSİ 9-D SINIFI ÖĞRENCİMİZ KIVANÇ 
TUNÇ

uzaktan seviyorum seni 
kokunu alamadan, 
boynuna sarılamadan 
yüzüne dokunamadan 
sadece seviyorum

öyle uzaktan seviyorum seni
elini tutmadan
yüreğine dokunmadan
gözlerinde dalıp dalıp gitmeden
şu üç günlük sevdalara inat
serserice değil adam gibi seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni
yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden
en çılgın kahkahalarına ortak olmadan
en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan
öyle uzaktan seviyorum seni
kırmadan
dökmeden
parçalamadan
üzmeden
ağlatmadan uzaktan seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni;
sana söylemek istediğim her kelimeyi
dilimde parçalayarak seviyorum
damla damla dökülürken kelimelerim

YARIŞMAMIZIN İKİNCİSİ 9-D SINIFI ÖĞRENCİMİZ 
ARDA ÜNLER

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor
Onlardan kalbime sevda geçmiyor
Ben yordum ruhumu biraz da sen yor
Çünkü bence şimdi herkes gibisin

Yolunu beklerken daha dün gece
Kaçıyorum bugün senden gizlice
Kalbime baktım da işte iyice
Anladım ki sen de herkes gibisin

Büsbütün unuttum seni eminim
Maziye karıştı şimdi yeminim
Kalbimde senin için yok bile kinim
Bence sen de şimdi herkes gibisin

HERKES GİBİSİN

UZAKTAN SEVİYORUM SENİ

Sena KAHRAMANOĞLU
Aykut YILMAZ

T D E  
 Öğretmenleri

ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
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Var mı beni içinizde tanıyan?
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim.
Kalmasa da şöhretimi duymayan,
Kimliğimi tarif etmek zor benim...

Bülbül benim lisanımla ötüştü.
Bir gül için can evinden tutuştu.
Yüreğine Toroslar\’dan çığ düştü.
Yangınımı söndürmedi kar benim...

Niceler sultandı, kraldı, şahtı.
Benimle değişti talihi bahtı,
Yerle bir eylerim taç ile tahtı,
Akıl almaz hünerlerim var benim...

Kamil iken cahil ettim alimi,
Vahşi iken yahşi ettim zalimi,
Yavuz iken zebun ettim Selim\’i,
Her oyunu bozan gizli zor benim...

Yeryüzünde ben ürettim veremi.
Lokman Hekim bulamadı çaremi.
Aslı için kül eyledim Kerem\’i.
İbrahim\’in atıldığı kor benim...

Sebep bazı Leyla, bazı Şirin\’di.
Hat\’rım için yüce dağlar delindi.
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi.
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim...

İlahimle Mevlana\’yı döndürdüm.
Yunus\’umla öfkeleri dindirdim.
Günahımla çok ocaklar söndürdüm.
Mevla\’danım, hayır benim, şer benim...

Benim için yaratıldı Muhammet!
Benim için yağdırıldı o rahmet!
Evliyanın sözündeki muhabbet,
Enbiyanın yüzündeki nur benim...

Kimsesizim hısmım da yok, hasmım da
Görünmezim cismim de yok, resmim de
Dil üzmezim, tek hece var ismimde
Barınağım gönül denen yer benim...

YARIŞMAMIZIN ÜÇÜNCÜSÜ 9-D SINIFI ÖĞRENCİMİZ 
KADİR ULUCAN

TEK HECE
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MANSİYON ALAN  9-C SINIFI ÖĞRENCİMİZ BÜRGE BELEMİR

MANSİYON ALAN 9-A SINIFI ÖĞRENCİMİZ ZAFER ALİ 
ÜNALDI

Ağlasam sesimi duyar mısınız,
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz,
Gözyaşlarıma, ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,
Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu
Bu derde düşmeden önce.

Bir yer var, biliyorum;
Her şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;
Anlatamıyorum.

ANLATAMIYORUM

uzaktan seviyorum seni 
kokunu alamadan, 
boynuna sarılamadan 
yüzüne dokunamadan 
sadece seviyorum

öyle uzaktan seviyorum seni
elini tutmadan
yüreğine dokunmadan
gözlerinde dalıp dalıp gitmeden
şu üç günlük sevdalara inat
serserice değil adam gibi seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni
yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden
en çılgın kahkahalarına ortak olmadan
en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan
öyle uzaktan seviyorum seni
kırmadan
dökmeden
parçalamadan
üzmeden
ağlatmadan uzaktan seviyorum
öyle uzaktan seviyorum seni;

UZAKTAN SEVİYORUM SENİ
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E-SAFETY LABEL NEDİR?

     Günümüzde dijital ortamlar yaşamımızın artık ayrılmaz bir parçası olmuştur. Eğitimden sağlığa, cep telefonla                                
rından giyilebilir teknoloji olarak tanımladığımız, elde ettiği verileri internet ya da bluetooth kullanarak aktaran  
akıllı takılar, saatler, bileklikler, gözlükler, ceketler,ya da internete bağlı eşyaların hızla artması elektronik güven 
lik (e-Safety) ihtiyacını en üst seviyeye çıkartmış, kurumların ve ülkelerin politikalarında da ön sırada kendine   
sağlam bir yer edinmiştir. 
      Okulların e-Güvenlik konusunda ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Avrupa’da okulların e-Güven-
liği için KasperskyLab, Liberty Global, Microsoft ve Telefonica gibi birçok önde gelen şirket ve Flaman Belçika, 
İtalya, Portekiz Avrupa Eğitim BakanlıklarıAvrupa Okul Ağı ile güçlerini birleştirmişler ve 2012 yılında e-Safety-
Labelportalı kurulmuştur.    
      Avrupa Okul Ağı ve e-SafetyLabel arasındaki konsorsiyum Avusturya, Estonya ve İspanya’daki Eğitim Ba-
kanlıkları ve eğitim kurumları aracılığıyla eylemsel olarak desteklenmiş ve daha fazla Avrupa ülkesine yayılmış-
tır.

e-SafetyLabel’ın, güvenli ve zenginleştirici bir ortam sağlamayı hedefleyen, öğretme ve öğrenme deneyiminin 
bir parçası olarak çevrimiçi teknolojiye güvenli erişim için okullar için Avrupa çapında bir akreditasyon ve destek 
hizmetidir.
      Ülkemizde de okulların e-Güvenlik alanında politikalarını oluşturdukları ve eylemsel olarak çevrim içi ve 
çevrim dışı uygulamalarını gerçekleştirdikleri “e-Güvenlik etiketi hizmetleri değerlendirme ve akreditasyon ara-
cı” e-SafetyLabelportalı gün geçtikçe daha fazla okulun sisteme dahil olması ile büyük bir hızla gelişiyor. Biz de 
bu sene yaptığımız çalışmalarla okulumuza e-SafetyLabel etiketi almak için kurulumuzu oluşturmuş bulunmakta, 
toplantı ve çalışmalarımız devam etmektedir.
Her yıl şubat ayının ikinci haftasında bulunan salı gününde kutlanan; bu senede9 Şubat 2021 salı gününe denk 
gelen, Güvenli İnternet Günü’nün 18.’sini okulumuzda da tüm dünyadagerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.

Ayşe TOPRAK AKIN
Fizik Öğretmeni

Bu beyaz çizgilerin havacılıktaki adı “contrail“dir. Contrail, yoğunlaşma anlamına gelen “condensation” ile iz 
anlamına gelen “trail” kelimelerinin kısaltmasıdır. Dilimizde ise bunlara, uçak kuyruk izi ya da yoğunlaşma izi denir. 

Haklarında birçok gizemli hikâye uydurulmuş olsa da aslında bunun son derece basit bir açıklaması vardır. Bu çizgiler 
uçakların arkasında oluşan yoğunlaşmanın neden olduğu bulutlardır. Yakıt tüketimi otomobillerde olduğu gibi uçaklar-
da da egzoz gazına yol açar. Bu atık gazların içinde su buharında bulunur. Nasıl ki soğuk havalarda nefesimizdeki su 

buharı yoğunlaşıp, nefesimizin havada görünür kılıyorsa uçakların egzozlarından salınan su buharı da bu beyaz çizgilere 
neden olur. Çünkü bir uçak yaklaşık 7.500 metre yüksekte uçar ve bu irtifada sıcaklık yaklaşık -30°C’dur. Egzoz duma-

nı uçağın arkasından atıldığında su buharı soğuk havayla buluşup yoğunlaşır. Su buharının miktarına, ısıya ve egzoz
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1) Uçaklar Neden Arkalarında Beyaz Bir İz Bırakır?

  Havanın açık olduğu bir gün gökyüzüne bakarsanız ardında beyaz çizgiler bırakarak ilerleyen uçak-

İLGİNÇ BİLGİLER

Bu beyaz çizgilerin havacılıktaki adı “contrail“dir. Contrail, yoğunlaşma anlamına gelen “condensation” ile iz 
anlamına gelen “trail” kelimelerinin kısaltmasıdır. Dilimizde ise bunlara, uçak kuyruk izi ya da yoğunlaşma izi denir. 

Haklarında birçok gizemli hikâye uydurulmuş olsa da aslında bunun son derece basit bir açıklaması vardır. Bu çizgiler 
uçakların arkasında oluşan yoğunlaşmanın neden olduğu bulutlardır. Yakıt tüketimi otomobillerde olduğu gibi uçaklar-
da da egzoz gazına yol açar. Bu atık gazların içinde su buharında bulunur. Nasıl ki soğuk havalarda nefesimizdeki su 

buharı yoğunlaşıp, nefesimizin havada görünür kılıyorsa uçakların egzozlarından salınan su buharı da bu beyaz çizgilere 
neden olur. Çünkü bir uçak yaklaşık 7.500 metre yüksekte uçar ve bu irtifada sıcaklık yaklaşık -30°C’dur. Egzoz duma-

nı uçağın arkasından atıldığında su buharı soğuk havayla buluşup yoğunlaşır. Su buharının miktarına, ısıya ve egzoz

Beyaz Bulutumsu İzler

Halil Yiğit KAVRAR
Coğrafya Öğretmeni
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3) Kan Kırmızı Olduğu Halde Neden Damarlar Mavi Görünür?

Bazı insanlar damarların mavi görünme sebebinin kanın oksijen oranının düşmesinden kaynaklandığını düşü-
nür. Ancak bu görüş, teknik nedenlerle tamamiyle hatalıdır. Peki o zaman neden içinde kıpkırmızı renkte bir sıvının 
aktığı damarlarımız, mavi ile yeşil arası bir renkte görürür?

Damarlar mavi görünür çünkü damarlardan yansıyan ışık, gözümüze gelmeden önce deri ve yağ katman-
lardan geçer. Kırmızı ve mavi renkler farklı dalga boylarına sahiptir. Bu nedenle cilde nüfuz etme dereceleri 
birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak kandan yansıyan mavimsi yeşil ışık gözlemcinin gözüne damarların 
mavi görünmesine neden olur.
Kaynaklar:

University in Ulm, Germany

West Texas A&M University
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gazının kimyasal bileşimine bağlı olarak oluşan beyaz çizginin görünürlüğünü, boyutunu vb. değişebilir.
Bununla birlikte bu çizgiler nasıl okuyacağını bilen insanlara değişen hava düzenlerini, yaklaşan fırtınaları 
gösterirler. Hatta bazı bilim insanları ve araştırmacılar kuyruk izlerini sera gazlarının etkisini incelemekte kul-
lanmaktadır.

Contrail bazen chemtrail terimi ile karıştırılır. Chemtrail terimi kimyevi anlamına gelen”chemical” ve iz 
anlamına gelen “trail” kelimelerinin kısaltılmasıdır. Bu terim genellikle komplo teorilerinde karşımıza çıkar. 
Uçakların şehirleri ve insanları gizli planları doğrultusunda etkilemek için çeşitli kimyasallar yaydıkları yö-
nündeki bu teoriler bilimsel çevrelerde kabul görmemiştir. Dünyanın dört bir yanında pek çok bilim insanı ve 
hükumet yetkilisi gökyüzündeki izlerle ilgili ortaya atılan iddiaları incelemiş ve her defasında sanıldığı gibi 
gizli bir amaçla kullanılmış kimyasal maddenin söz konusu olmadığını teyit etmiştir
Kaynak :NASA

2) Topuklu Ayakkabının Tarihi: Erkekler Neden Topuklu Ayakkabı Giymeyi Bıraktı?

Bir zamanlar erkeklerin de topuklu ayakkabı giydiğini biliyor musunuz? Hatta tarihte, topuklu ayakkabı ilk 
önce erkekler tarafından giyilmiştir. İlk topuklu ayakkabılar, estetik amaçla değil; binicilerin ayaklarını çamurdan 
kurtarmak, kısa bir kralın boyunu uzatmak ve sosyal sınıflar arasına sınır koymak gibi başka amaçlara hizmet 
etmek için kullanılmıştır.

Erkekler Neden Topuklu Ayakkabı Giymeyi Bıraktı?

      Aydınlanma Çağı’nın entelektüel ortamı, erkeklerin moda anlayışını değiştirmiştir. Bu dönemde lüks ve moda 
anlayışının rasyonelleştiği ve pratikliğin öne çıktığı görülür. Bu anlayış, erkek giysilerinde belirgin bir değişme yol 
açmıştır.18. yüzyılın sonunda, tarihe “Büyük Erkek Feragatnamesi (Great Male Renunciation) adıyla geçen fenomen 
ortaya çıkmıştır. Bu tarihi fenomen; erkeklerin süslü, mücevherli, parlak renkli giysiler ve topuklu ayakkabı giymekten 
vazgeçmeleri anlamına gelir. 1740’a gelindiğinde erkeklerin topuklu ayakkabı giymekten tamamen vazgeçtikleri görü-
lür. Yeniden oluşturulan toplumsal cinsiyet rollerine göre erkek, pratik ve rasyonel; kadın ise duygusal ve zarif olarak 
tanımlanmış ve topuklu ayakkabı kadınlara özgü bir eşya haline gelmişti
Kaynak :

 Harvard University 30



4) Dünya’dan Bakıldığında En Parlak Görünen Gezegen Neden Venüs’tür?

Parlaklığı nedeni ile Sabah Yıldızı”, “Akşam Yıldızı”, “Çoban Yıldızı”,  “Zühre”, “Çolpan” ve “Tan Yıl-
dızı” gibi takma adlarla da anılan Venüs, Dünya’dan bakıldığında en parlak görünen gezegendir. Bulutsuz bir 
gecede başınızı yukarı kaldıracak olursanız parlaklığı sayesinde çok sayıda yıldız ve göksel cisim arasında onu 
rahatlıkla seçebilirsiniz.
Mars, Merkür, Jüpiter gibi çıplak gözle görebileceğimiz başka gezegenler de vardır ama Venüs kadar parlak ol-
madıklarından onları ayırt etmek Venüs’ü ayırt etmek kadar kolay değildi

Venüs ile Dünya’nın boyutları birbirine çok yakındır. Hatta bu nedenle Venüs’e Dünya’nın ikizi de denilir. 
Güneş sistemindeki Güneş’e en yakın ikinci gezegen olan Venüs aynı zamanda Dünya’ya en yakın gezegen-
dir. 
Kaynaklar:

NASACanisiusCollegeVenusFacts – 
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4) Dünya’dan Bakıldığında En Parlak Görünen Gezegen Neden Venüs’tür?
BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

Dünya’nın çekirdek kısmı 5500 santigrat derece sıcaklıktadır. Bu sıcaklık, Güneş’in yüzey sıcaklığına hemen 
hemen eşittir.

Finlandiya’da eğitim kurumlarında son derece sıra dışı bir yöntem uygulanıyor. Özel olarak eği-
tilmiş olan köpekler, çocukların okuma alışkanlıklarının gelişmesine yardım ediyor. Köpeklerle 
çalışan çocukların okuma alışkanlıkları kadar özgüvenlerinin ve yaratıcılıklarının da arttığı görü-
lünce, proje resmi müfredata eklenmiş. 
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Su aygırları üzüldüklerinde terleri kırmızı renk alır.

Atların dalakları yoktur ve bu yüzden yorulduklarını hissetmezler
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Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları 
bez aslında onların kefeniydi. Öldüklerinde o kavuk çözülür ve ölen kişi onunla kefenlenerek defnedilirdi.Os-
manlılar için “Kefeni başında gezer “ sözü buradan gelir. Bunun hikmeti ise; padişah veya kadı her daim kefeni-
ni baş ucunda taşırdı ki, ölümü her an hatırında tutarak dünyevi zevklere ve mevki-makam sevdasına kapılmak-
tan kendini muhafaza ederdi. Her hangi bir kanun çıkaracağı, hüküm veya fetva vereceği veya bir dava göreceği 
zaman ölümü ve hesap vereceği günü hatırlar,hak ve adaletten ayrılmaz.

Uykuya dalarken gelen ani irkilme; Beyninizden,bir elektrik dalgasının omirilik üzerinden tüm vücunuza yayılması 
sonucu oluşur... Bunun tam olarak nedeni, beyninizin sizi hareketsiz görüp öldüğünüzden şüphelenmesi sebebiyle 
olur.
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14 Şubat 1961’de keşfedilmiştir. 
Lavrensiyumun keşfi ile Sevgililer Günü arasında ‘romantik’ bir bağ vardır. Ortak noktaları 14 Şubat’tır. Bu se-

beple bazı insanlar lavrensiyuma romantik anlamlar yükler
Lavrensiyum, periyodik tablodaki sıralamaya göre en altta son sıradaki elementtir. Aktinitlerin de 14. ve son üye-

sidir. 

Son yıllarda Japonya Atom Enerjisi Kurumu tarafından lavrensiyum üzerinde yapılan incelemede çok ilginç so-
nuçlar elde edildi. Lavrensiyumun iyonizasyon potansiyelini ölçmek için yeterli miktarda üretmeyi başaran Japon 
bilim insanlarları, lavrensiyumun gözlenen yeni özelliklerinin sodyum ve potasyumla benzerlik gösterdiğini ileri 

sürdü.

Elif KULOĞLU TOMBAK
        Kimya Öğretmeni

LAVRENSİYUM

35

Kaynakça:
tr.wikipedia.org/wiki/Lavrensiyum
kimyakulubu.com/ansiklopedi/lavrensiyum-lr
makaleler.com/lavrensiyum-nedir-ozellikleri-izotoplari



PATİLİ DOSTLARIMIZIN GÜNÜ KUTLU OLSUN

Elif KULOĞLU TOMBAK
       Kimya Öğretmeni
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SÖZCÜK AVI BULMACA

Yukarıdaki sözcük tablosundaki havacılık terimlerini bulup işaretleyiniz.

   Burcu ÇETİN 
Meslek Öğretmeni
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OKULUMUZDAN FOTOĞRAFLAR
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