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Bu sayımızda; bilim dünyasında önemli buluşlar gerçekleştirmiş ve
modern bilimin temellerini asırlar öncesinden atarak, İslam medeniyetini
tüm dünyaya gösteren insanlarımızı sizlere tanıtırken, sizlerin de bu yolda
yürüyeceğine olan inancımız tamdır.
Meram Belediyesi olarak tarihimizi, sanatımızı ve kültürümüzü sizlere
aktarırken aynı zamanda doğanın az bilinen yönlerini de çevre duyarlılığı
içinde sizlere sunmayı amaçladık. Meram gibi yeşilin her tonunun
bulunduğu bir ilçede yaşamanın kıvancıyla; doğayı sevmenin, hayatı
sevmekle eş anlamlı olduğunun altını çizmeye çalıştık.
Engelsiz bir hayat için gayret etmenin yanı sıra sporun vazgeçilmezliğini
vurguladık. Ayrıca bulmacalarla keyifli vakit geçirirken öğreneceğiniz
sayfalar sizleri bekliyor.
Sevgili Çocuklar!
Ülkemizin geleceği sizlersiniz, tüm umudumuz sizlerdedir; sizlerin başarısının,
ülkemizin başarısı olacağını asla unutmamanızı ve tüm çalışmalarınızı buna
göre yapmanızı dilerken, sizleri dergimizle baş başa bırakıyorum.
Allah’a emanet olun…

Fatma TORU
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Karıncaların yüksek yerlere kendi ağırlığından daha büyük
yükleri taşıdığını biliyoruz. Karıncaların bu özelliklerinden
yararlanarak kendi eşya taşıyıcı aracınızı tasarlayınız…

İnşaatların sağlamlık kuralları değişti.
Var olan binaların daha sağlam olması için ona
neler eklersiniz… Nasıl?

A
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Bir çalışmada ustabaşı çekiç getirmeyi unutmuş.
Etraftaki eşyalardan bir çekiç tasarlayınız… Sizin
çekiciniz hangi eşyalardan oluşur? Nasıl görünür?

C

M

Dördüncü bir boğaz köprüsünün İstanbul Boğazı’na yapılması
planlanıyor. Farklı bir köprü olması isteniyor. Araç geçişinin
yanında pek çok hizmeti yerine getirecek dev bir köprü çiziniz…

Uçaklar hem çok hafif hem de çok güçlü olan ulaşım
maddelerden inşa edilir. Uçakların inşa edildiği
maddelerle siz başka neler yapabilirsiniz?

E

P

Kanal İstanbul için hiç insan çalışanı olmayan
dev bir kazı makinası icat eder misiniz?
Nasıl bir makine olur? Çiziniz…

Dağların ardında suya ihtiyacı olan insanlar var. Resimdeki gibi
bir akarsuyun sularını dağların arkasına nasıl gönderebiliriz?
Rüzgardan, güneşten yararlanarak suyu taşıyabilir miyiz? Nasıl?

R
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Mühendislik İle İlgili Temel Bilgiler

Mühendislik,
Bilimsel ilkeler ışığında, doğadaki kaynakların en verimli
biçimde yapılara, makinelere, ürünlere, sistemlere ve süreçlere
dönüştürülmesi amacıyla uygulamaya konma sanatıdır.
Mühendis kelimesi arapçada “Hendese”
sözcüğünden türetilmiş olup geometri
bilen anlamına gelmektedir. Burdan yola
çıkarsak aslında mühendisliğin matematik
ve geometri temeline yerleştirildiğini
düşünebiliriz
Mühendis olmak; Düşünmeyi, olaylara sistematik olarak
bakmayı, parçaları birleştirip bütünü görebilmeyi, neden
sonuç ilişkilerini kurabilmeyi gerektirir.

Peki Hangi Mühendislikler Var?
Biyomühendislik

Fe+3
H2n
Kimya Mühendisliği Cn+2
C6H12O6
Pb

Kontrol Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Orman endüstrisi Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği
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Jeofizik Mühendisliği

İşletme Mühendisliği
Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Havacılık Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Su Ürünleri Mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Raylı Sistemler Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği
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1111000PASSWORD0001110011
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00000000000 1111111111111
1111111111111
1111111111111

Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği

Kriptoloji Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

00010001000111
1110000011000

GÖKTÜRK-3

Nanoteknoloji Mühendisliği

toloji

Meteoroloji Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İç Mimarlık

KRİP

Jeoloji Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bazılarını Sizler İçin Seçtik
Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Metalurji mühendisleri, bedenlerimizi ve dünyamızı
güçlendiren, modern yaşamın neredeyse her
yönünü etkileyen materyal geliştirme alanındaki
ilerlemeleri destekleyen malzemeler üretmektedir.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri
Mühendisliği
Deniz mühendisleri, öncelikle kendi iç sistemlerine odaklanan, denizcilik
yapan gemilerin ve yapıların tasarımından ve yapımından sorumludur.
Basitçe söylemek gerekirse, petrol platformlarından gemilere kadar her
konuda teknede bulunan elektrik, çevre ve tahrik sistemlerini tasarlarlar.

Makina Mühendisliği
Makine mühendisliği hareket, enerji ve kuvvet
çalışmasıdır. Makine mühendisi, toplumun ihtiyaç
ve isteklerini karşılamaya yardımcı olan mekanik
çözümler geliştirmek için maddi, manevi ve
ekonomik kaynakların bir kombinasyonunu
kullanarak bu unsurları kontrol etmeyi
amaçlamaktadır.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Jeodezi ve fotogrametri
mühendisi, ülkenin gereksinim
duyduğu her ölçekteki haritaların
üretimini, araziye ilişkin tüm
projelerin etüt ve uygulamalarını
gerçekleştiren kişidir.
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Uzay Mühendisliği
Uzay Mühendisliği, dünya çevresindeki
hava-uzaydan ekonomik, bilimsel
ve teknolojik amaçlı hizmet ve ürün
sağlamayı amaçlayan bir mühendislik
dalıdır. Uzay mühendisleri sivil ve askeri
kuruluşlarda, dünya çevresinde yörüngeye
konacak insanlı ve insansız hava-uzay
araçlarını ve bunları yörüngeye koyacak
roketleri tasarlayan ve inşa eden, görev ve
yol planlarını hesaplayan, sürekli kontrol
ederek, görevlerini yerine getirmelerini
sağlayan mühendislerdir.

Görevleri ise;
Sivil ve askeri kuruluşlarda;
Yer çevresinde yörüngeye konulacak
insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay
araçları ile bunları yörüngeye koyacak
roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler
yapar, Uydularla haberleşme amacıyla
çalışmalar yapar,

GÖKTÜRK 3
Göktürk 3 insan yüzünü bile uzaydan
çekebilecek kadar gelişmiş bir
istihbarat ve gözlem uydusudur.
Terörle mücadele de etkin olarak
kullanılacak ve büyük katkılar
sağlayacak bu uzay aracı, Türkiye’nin
başka ülkelerden yardım almadan
yapacağı ilk uydu özelliğini de taşıyor.
Göktürk-3 2019 da uzaya fırlatılması
bekleniyor.

Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu
proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:
Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının
geliştirilmesi,
Dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi,
Yapay zeka geliştirme,
Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,

Paralel ve gerçek zamanda veri işleme, robot tasarımı ve robot
teknolojileri, uydu izleme anteni vb, gerçek zamanlı yapay zeka
yazılım araçları, robot projesi danışmanlığı çalışmaları yapar.
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Türk Savunma Sanayisi

Bayraktar
24 saat havada kalma kapasitesi bulunan BAYRAKTAR, silahlı/silahsız iki tipte
hizmet edebilen, tamamen otomatik kalkış ve iniş sistemine sahip, üç yedek
pilot sistemi ile 150 km çapında bir alanda kontrol edilebilmektedir. Hedefini
tam isabetle vurmaktadır. Türkiye’nin yurt dışına satışını gerçekleştirdiği
ilk İnsansız Hava Aracı’dır.

Biliyor musunuz?
Engerek Lazer Hedef İşaretleme ve
Mesafe Ölçme Cihazı Aselsan 2.
Jenerasyon lazer hedef işaretleme
cihazıdır.

Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği
HGK’lar ile uçaklar hedefi 25 Km
uzaktan noktasal olarak vurabiliyor.
Uçaktan atılan bombalara güdüm
yeteneği kazandıran HGK’lar TÜBİTAK
Mühendislerinin 5 yıllık çalışması
sonucu geliştirildi.

Türk İnsansız Hava Araçları; milli imkanlar ve özgün tasarım ile Türk Mühendisleri
tarafından geliştirilen İHA’lar gece gündüz demeden, her hava koşulunda,
sabit ve hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip amaçlı, gerçek zamanlı
görüntü istihbaratı, keşif, gözetleme görevlerini başarıyla gerçekleştirmektedirler.

KARAYEL

Silahlı görev icap edebilen KARAYEL; 70 kg
faydalı yük taşıyan KARAYEL 20 saate kadar
hava da kalarak 210 km uzaklıktaki istasyona
görüntü aktarabilmektedir. Gökyüzünde
Yerden yansıyan lazerin yansıyanlazer
noktasına
göreişaretleme
uçaktan salındıktan
ile hedef
yaparak
sonra kanatçık hareketleriyle bomba
komuta
göre
yunuslama
hedeflenen cismi iyi bir netlikte kullanıcıya
hareketi yaparak, sağa sola ileri geri gidip tam hedefi bırakıyor.
iletebilmektedir.
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Türk Savunma Sanayisi

İnsansız Hava Araçları
Uzaktan kumanda edilen robotik bir sistem
olup kollarla kontrol edilir. Tamamen dijital
ortamda büyük bir ekranda görüntülenen
3 farklı kamera sistemi vardır.
İnsansız Hava araçlarımızın avantajı motorunun küçük
olmasıdır. Maket uçak gibi hafiftir. İnsansız Hava Araçlarının
Robotik sistemini TÜBİTAK ve ASELSAN üretiyor.
Eğer açık bir görüş varsa sistem gündüz kamerasına alır. Açık görüş
yoksa geceyse gece görüş sistemine alır veyahut gece görüş
sisteminde kişi saklanıyorsa sistem termal kameraya geçip yine
tespit eder. Mesela sisli bir ortamda ne gece görüş kamerası ne de
gündüz kamerasında hiçbir şey görülmez. Ama termal kamerası ile
bakıldığında net bir şekilde görülür. Görünce sabitlenir. Sabitleme
sistemi cayrolarla çalışır. Komuta edeni joistik ve kumanda edip
artıyı (+) hedefin üstüne getirip mermiyi gönderir.

Uzaktan kumandalı atış sistemlerinin
küçüğü piyade araçlarında, daha
büyük versiyonu ise gemilerde
uçaksavar şeklinde kullanılıyor.

Kamera sistemleri polis
özel harekatçıların küçük
zırhlı araçlarında akrep ve
ejderlerde kullanılıyor.
Diyarbakır, Sur, Mardin de PKK çatışmalarında bu sistemler yoğun
bir şekilde kullanıldı.
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Türk Savunma Sanayisi

Biliyor musunuz?

ANKA

İnsansız Hava Aracı olarak ilk Anka’yı
ürettik. Bu 1. Nesildir. Anka küçük bir İHA
olduğu için 70 cm civarında boyu olan
bomba ama aşağıdaki hedefi vurduğu
zaman onu etkisiz hale getirebilecek
kabiliyettir. Sağ ve sol kanat altlarına füze
takılıyor. Yukarıda uçarken aşağıdaki
hedefe kitlenip o hedefi vuruyor. Hedefi
belirlerken lazer güdümlü kitler gibi
aşağıda birinin lazer sıkmasına gerek
kalmıyor. Çünkü bu kendinden güdümlü
bir sistem. İHA’yı yönlendiren pilot hedefi
gördüğü zaman hedefe kilitlenip füzeyi
hedefe bırakıyor.

İHA’lar devamlı yukarıdan
görüntü verir. Daha önce
Amerika’dan ve İsrailden
İHA alıyorduk. Bu aldığımız
İHA’lar görüntüleri hem bize
hemde israile gönderiyordu.
Bu da teröristlere yapacağımız
hamlelerin önüne geçmesine
neden oluyordu.

"Yerli İHA’lar, akıllı otonomi kabiliyetleri ve
otomatik uçuş kontrol sistemleri sayesinden
dünyanın en gelişmiş ve modern İHA'ları
olmayı başardı"
Selçuk Bayraktar

Dünyada sadece 4 ülkenin
üretebildiği HGK’lar ile uçaklar
hedefi 25 Km uzaktan noktasal
olarak vurabiliyor. Uçaktan atılan
bombalara güdüm yeteneği
kazandıran HGK’lar TÜBİTAK
Mühendislerinin 5 yıllık çalışması
sonucu geliştirilmiştir.
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Mühendis Bir Dâhi “El Cezeri”

Ebû’l İz İsmail İbni Rezzaz El-Cezerî
İsmini yaşadığı yerden yani Cizre’den alan bilim insanı 1136
yılında Cizre’de doğmuş, 1206’da Cizre’de vefat etmiştir.
Fizikçi, robot ve matriks ustası olan El-Cezerî, insani müdehaleye
gerek duymadan kararları kendi başına doğru bir şekilde verip
uygulamaya geçebilen bilim dalı olan Sibernetik biliminin
kurucusudur.

El-Cezerî’nin taşınabilir su saatleri içinde
en çok ilgi çekeni filli su saatidir.
Hâlen kullanmakta olduğumuz eşit saat
sistemine göre ölçüm yapan bu saat, fil maketi
üzerine kurulmuştur.
Müslüman bilim adamı ve mühendis olan El-Cezerî’nin, Leonardo
da Vinci’ye ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Camia
Medresesi’nde eğitimini tamamlayan El-Cezerî, fizik ve mekanik
alanlarında yoğunlaşarak pek çok ilke ve bulgu elde etmiştir.
Kitabında bugün hâlen kullanılmakta olan otomatik makinelerin
ve cihazların kullanım esaslarını, çalışma prensiplerini ve
yararlanma olanaklarını çizimlerle anlatmakla kalmamış otomatik
olarak çalışan sistemler arasında denge kurmayı da başarmıştır.

Bu olağanüstü kitabında El-Cezerî,
“Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilmin, doğru ile
yanlış arasında kalacağını” söyleyen El-Cezerî’nin
kitabının özgün kopyasına ulaşılamamış olsa da,
bilinen on beş kopyasından on tanesi Avrupa’daki
farklı müzelerde, beş kopyası da Topkapı ve
Süleymaniye kütüphanelerinde saklanmaktadır.
Farklı haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su
dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına
karar veren otomatik robotu geliştirmiştir.
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El-Cezerî, Artukoğulları
Sultanı için yazdığı “Mekanik
Hareketlerden Mühendislikte
Faydalanmayı İçeren Kitap“
(El Câmi-u’l Beyn’el İlmî ve
El-Amelî’en Nâfi fî Sınâ’ati’l Hiyel)
adlı eseriyle dünya bilim tarihi
açısından sibernetik ve robot
biliminin temellerini atmıştır.

El-Cezerî, otomasyona yapmış olduğu en
önemli katkısı, kendiliğinden çalışan otomatik
sistemlerin ardından suyun güç ve basınç
etkilerinden yararlanarak kendi kendine
dengeleme ve ayarlama yapan bir denge
sistemi oluşturmasıydı.

Dakikalar tarceharın yavaşça alçalmasıyla
ölçülürken yarım saat sonunda batmasıyla saatin en
üstündeki kapalı bölmenin içinde sıralanmış olarak
duran bronz kürelerden biri düşer ve akabinde
birbirine bağlı görsel hareketler (fil; Hint kültürünün,
zümrü’düanka kuşu; Eski Mısır kültürünün, halı;
İran, ejderha şeklindeki yılanlar ise Çin kültürünün
ögeleridir) oluşur. Hükümdar, katip, seyis gibi toplum
katmanlarından insan figürleri de vardır.
El-Cezerî’nin “tarcehar” adını verdiği, filin karnında
havuzda yüzen Hint kökenli olduğuna inanılan bir
tasın, yarım saat boyunca altındaki delikten su
alarak yavaşça alçalması ve sonuna doğru hızla
batmasıyla çalışmaktadır.

Bu saatin yapısında İslam
medeniyetinin evrenselliği ve
toplumsallığı ifade edilmektedir
ve bu tasarım, El-Cezerî’nin
üst düzey kültüre sahip
bir entelektüel olduğunu
göstermektedir.
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CERN Nedir?

Evrenin dayandığı temel yapı taşlarını
gözlemlemek mümkün olsaydı ne olurdu?
CERN bünyesindeki Dünyanın en büyük makinası olma unvanına sahip olan Büyük
Hadron Çarpıştırıcısıdır. İhtiyacınız olan tek şey, büyük bir parçacık hızlandırıcısı, iki ülke
arasındaki sınırı geçebilecek kadar geniş bir yer altı tesisi ve parçacıkları birbirlerini yok
ettikleri noktaya kadar hızlandırma yeteneği daha sonra bir seriyle gözlemleyebildiğin
enerji ve kütleyi bırakma yeteneğidir. Böyle bir tesis var ve CERN Parçacık Hızlandırıcı
olarak da bilinen CERN Büyük Hardron Çarpıştırıcısı (LHC) olarak biliniyor.
Çevrede kabaca 27 kilometreyi ölçen ve İsviçre'nin Cenevre
yakınlarındaki yüzeyin altında bulunan, bu dünyadaki en büyük
parçacık hızlandırıcısıdır. Ve CERN anahtarı çevirildiğinde, LHC,
evrenin daha derin gizemleri üzerinde ciddi ışık tuttu.

Çarpıştırıcılar, tanımı gereği, iki yönlendirilmiş kiriş
parçacıklarına dayanan bir parçacık hızlandırıcısı türüdür.
Parçacıklar bu aletlerde çok yüksek kinetik enerjilere doğru
hızlandırılır ve birbirleriyle çarpışırlar. Bu çarpışmaların yan
ürünleri daha sonra, atom altı dünyasının yapısını ve onu
yöneten yasaları belirlemek için bilim adamları tarafından
analiz edilir.
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Hadron terimi, parçacık etkileşimini
düzenleyen dört kuvvetten biri (diğerleri
zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetizma
ve yer çekimi) olan kuvvetli nükleer kuvvet
tarafından bir arada tutulan kuarklardan
oluşan kompozit parçacıkları ifade eder. En
iyi bilinen hadronlar baryonlardır - protonlar
ve nötronlar - aynı zamanda bir kuark ve bir
antiquarktan oluşan mezonlar ve dengesiz
parçacıklar da içerir.

Çarpıştırıcının bulunduğu tünel 3,8 metre genişliğindedir
ve daha önce 1989 ve 2000 yılları arasında işletilen Büyük
Elektron-Pozitron Çarpıştırıcısı’nın evinde kullanılmıştır . Bu
tünel dört noktada kesişen iki bitişik paralel ışın çizgileri
içerir; her biri, halkanın etrafında zıt yönde ilerleyen bir kiriş
içeren bir kiriş içerir. Işın, 1,232 dipol mıknatıs tarafından
kontrol edilirken kirişleri odaklanmış tutmak için 392
quadrupole mıknatıs kullanılır.

Toplamda yaklaşık
10.000 süper iletken
mıknatıs kullanılmaktadır; bunlar -271.25 ° C (-456.25 ° F)
çalışma sıcaklığında tutulmaktadır; bu sıcaklık sadece
yaklaşık 96 ton sıvı helyum-4 ile mutlak sıfır olmamaktadır.
Bu aynı zamanda LHC'yi dünyanın en büyük kriyojenik tesisi
yapmaktadır.
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Dünyanın 7 Harikasından
“Tac Mahal”

Dünyanın en güzel mimari
eserlerinden biri olan Tac Mahal
Ünlü Hint ozanı Rabindranath Tagore’nin
“Sonsuzluğun yüzünde bir gözyaşı damlası” olarak
nitelendirdiği birçok ünlü yazar ve şair için bir ilham
kaynağı olan Tac Mahal, ay ışığında bile aydan
daha parlak görünen mimari bir şaheserdir.

Şah Cihan’ın eşi Ercümend
Banu Begüm; zekâsı
ve iyilikseverliği ile tüm
imparatorluğun kalbini
fethettiğinden dolayı
Mümtaz Mahal diye
anılmaktaymış.

Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından,
doğum yaparken hayatını kaybeden eşi
Ercüment Banu Begüm’ün hatırasını yaşatmak
için 1630 yılında temeli atılmıştır. 22 yıl süren
inşaat esnasında 22 bin işçi çalışmış ve 1652
yılında tamamlanmıştır. Babür Şah tarafından Hindistan’da kurulan bu Türk
İmparatorluğu, Hindistan’da 332 yıl (1526-1858) hüküm sürmüştür.

Şah Cihan çok sevdiği eşini gittiği her yere götürmekte, onun fikirlerine
ve zevkine çok önem vermekteymiş. Eşinin vefatını takip eden sekiz gün
boyunca yemekten içmekten kesilmiş, hiç odasından çıkmamış. Dokuzuncu
gün dışarı çıktığında ise saçlarının bembeyaz olduğunu ve iyice çöktüğünü
fark etmiş.
Tac Mahal’in akik, sedef ve firuze gömülü olan duvarlarında ayrıca 42
zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta ve 50 adet oldukça iri inciler vardır. Bunlar
farklı bölgelerden getirilerek 1000 adet fil ile taşınmıştır. Tac Mahal’in içinde
ve dışındaki işlemelerde Kuran-ı Kerim’den ayetler bulunmaktadır.
Tac Mahal’in duvarlarını süsleyen değerli taşlardan bazıları 1857’deki
ayaklanma sırasında çalınmıştır. İslam dininde türbe mimarisinin en önemli
eserlerinden biri kabul edilir.
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Tac Mahal en güzel rengini güneşin doğması ile
birlikte alır. Gün ortasında beyaz görünümüne
bürünür. Ay ışığıyla birlikte altınımsı rengini
alır. Tac Mahal’in renkten renge bürünmesi
kadınların özellikle de Mümtaz Mahal’in his
değişikliklerini yansıttığı söylenir.
Tac Mahal Şah Cihan’ın hâkimiyeti
süresinde en iyi dönemini yaşayan
Babür Devleti’nin güç ve kudreti kadar;
Şah Cihan ile büyük sevgi duyduğu
eşi Ercümend Bânû Begüm arasındaki
sevginin de sembolüdür.

Tac Mahal’in görünümü her açıdan birbirini kopyalayan
geometrik bir biçime sahiptir. Deprem esnasında minareler
dışa yıkılsın diye hafif dışa eğik yapılmıştır. Tüm yapıda simetrik
olmayan tek yapı anıt mezarlardır.

Tac Mahal’de İslam, İran, Osmanlı, Türk ve Hint mimarileri birleşmiştir.
Tac Mahal’in yapımında, parlak, ince, mavi damarlı beyaz mermerler
kullanılmıştır. Aynı mermerden yapılan kubbenin yüksekliği 82 metredir.
Mimar Sinan’ın öğrencisi olan Mehmet İsa Efendi ‘nin genel tasarımda
çok önemli katkısı olmuştur ve öğrencilerinden bir tanesini baş mimarlarından
biri olarak görevlendirmiştir. Yapının muhteşem kubbesini de yine Mimar
Sinan’ın öğrencisi Mimar İstanbul’lu İsmail Efendi tarafından çok özenle
yapılmıştır.

2.Sayımızda 'Müzik Ruhun Gıdası mı' yazısının sahibi müzik eğitiminden
Öğ. Gör. Ahmet Şahin Ak hocamıza teşekkür ederiz.
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STEAM İle Farklı Bir Bakış
Süleyman Arslantaş
Ümit Savaş TAŞKESEN

“Sitem sevgiden doğar” diye bir söz var, hiç duydunuz mu?
Aileniz, öğretmeniniz, arkadaşınız size hiç sitem etti mi? Hissettiniz mi? Mahcubiyet, üzüntü,
pişmanlık... Gelin sitemin biraz da eğlenceli kısmına bakalım isterseniz. Yeni bir kavram
öğrenelim: STEAM. Sitem diye okunur. STEAM Bilim (Science), Teknoloji (Tecnologia),
Mühendislik (Engineering), Sanat (Art) ve Matematik (Mathematic) ilk harflerinden adını
alır. Bu farklı alanlarını birbiriyle ilişkilendiren bir bakış açısı, düşünme tekniğidir. Unutmayın
beynimiz, birbiriyle hiç alakası olmayan konular hakkında dahi farklı bağlantılar kurma,
ilişkiler geliştirme harikasıdır.

Biliyor musunuz?

Daha önceleri bilgisayarlara veri taşımak için 1,44
megabayt veri alabilen, yani bir müzik parçası bile
kaydedemeyeceğiniz, disketler kullanılıyordu. Bugün pek
çok alanda kullandığımız ‘flash bellekler’, uçlu kurşun
kalem, böyle düşünme süreci sonunda bulunmuştur.
Sen neden yeni bir şey geliştirmeyesin?

STEAM ile eğitimde;

1.Meydan okunacak bir konu başlığı bulun… Yakınınızda problem yaşanan alanları düşünmeniz
yeterli olacaktır. Çok büyük olmasına gerek yok. Yüzlerce meydan okuma bulabilirsiniz…

Bu bizim seçtiğimiz…

Senin gözlediğin/düşündüğün problem ne?

Kaldırıma park eden araçlar

Yaşamı zorlaştıran problemler karşısında kolaylaştıracak buluşlar yapmak, kullanılan araçları
geliştirmek STEAM ile ilişkilidir. Dâhilerin yöntemidir. Bu problem durumlarını bulma çalışmasına
‘meydan okuma’ denir. Dikkatle bakarsak hayatta sürekli bir meydan okuma ile karşı karşıya
olduğumuzu görebiliriz.
Meram’ın Dere’si, Bağları, Hadim’de kiraz toplamak, Ereğli’de koyun sütü sağmak, Beyşehir’de
balık tutmak ve işlemek, Derbent’te kurulacak kayak merkezi…

Sizin meydan okumalarınız neler olabilir? Siz neyi kolaylaştırmak isterdiniz?
Belki de bir icat yapmak… Ama neyi?
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2. Seçtiğiniz problemin çözümü için fikirler üretin… Ne kadar çok fikir üretirseniz, iyi fikri
bulma şansınız o kadar artar…

Bu bizim çözüm önerilerimiz…

Senin çözüm önerilerin neler?

-Kural düzenlemeleri,
-Çevre düzenlemeleri,
-Teknolojik düzenlemeler,
-Eğitim

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

3. Seçtiğiniz çözümlerden en uygun olanı STEAM alanları ile ilişkili bir projeye dönüştürün…
En az iki alanla ilişkili olsun…

STEAM alanları (Kaldırıma park eden araçları
engellemek için teknolojik düzenleme)

Senin en uygun çözümün?

BİLİM (Science): Araba park edemeyecek kaldırım şekli

.....................................................................................

TEKNOLOJİ (Tecnologia): Araçlara kaldırım ve sarı çizgi
uzaklaştırma park sistemi

.....................................................................................

MÜHENDİSLİK (Engineering): Kaldırım tasarımı

.....................................................................................

SANAT (Art): Çevre ve estetiğe uyum

.....................................................................................

MATEMATİK (Mathematic): Gerekli malzeme
ve bütçe, açılar ve geometri

.....................................................................................

4. Şimdi fikrinizi çizin…

Bu bizim çizimimiz…

Burası senin çizimin için…

Bununla ilgili başka proje konularım? Öğrendiğimiz yaşantımızı nasıl kolaylaştırır?
5.Şimdi projenizin maketini yapın…

Senin maketin nasıl olurdu?
Hazırla ve fotoğrafını bize gönder.
bilgi@merambilimkurdu.com
Bu bizim maketimiz…
6.Kendi öğrenme sürecinizi değerlendirin… Ne öğrendik?
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Hayvanlar Âleminin Mühendisleri
“Karıncalar”

Tüm dünyada on iki binden fazla türümüz vardır.
Kendi vücut ağırlığımızın 20 katını kaldırabiliriz. Kulaklarımız
yoktur. Ayaklarımız vasıtasıyla yerdeki titreşimleri hissederek
duyarız. Kraliçe karıncalarımızın kanatları vardır, bunları yeni
bir yuvaya başladıklarında dökerler.
Ayrıntılı yuvaları çeşitli durumlarda kurarız. Yuvaların
yapımında büyük miktarda enerji harcarız. Bu
yuvalar yapmamız yıllarca sürüyor. Buna ek olarak,
yuva ve beslenme alanlarına karşı koruyucu örtüler
oluşturmak için bitki liflerini veya toprağı kullanırız.

Kurak bir yerde yaşayan karıncalar su ihtiyacını gidermek için
yuvalarını konik bir şekilde tasarladığı etrafını kil ile kapladığı ve
ölü karıncalar ile tüyleri kullandığı tespit edilmiştir
Kullandıkları ölü karıncalar, koloniye yapılan saldırı sonucu
ölmüş karıncalardır ve kendi türünü bu iş için kullanmadıkları tespit edilmiştir.
Günün ilk saatlerinde çiğ ve kırağı yoğun olarak karınca ölüleri üzerine
düşmektedir. Tüyler ise oluşan su damlacıklarını geçici olarak tutmaktadır.
Böylesine mühendislik ve derin bir araştırma gereken susuzluk ihtiyacının çözülmesi
karıncaların gerçekten bir mühendis gibi çalıştığının göstergesidir.
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Detaycı Mirketler

Biz mirketlerin ağırlık ortalaması erkeklerde yaklaşık 731 gram, dişiler de
720 gramdır. Uzun ve ince vücudu 25 ila 35 cm boy ve 17 ila 25 cm ek
kuyruk uzunluğuna sahibiz. Dikey durduğumuzda dengemiz için uzun
ve ince kuyruğumuzu kullanırız.

Yüzümüz şeritlerle kaplı burnumuzda ise bir nokta vardır
ve bu kahverengidir. Gözlerimizde her zaman güneşin
parıltısını gidermeye yardımcı olan onları çevreleyen siyah
lekeler vardır. Bizler kumun girmesini önlemek için kazma
sırasında kapanma yeteneğine sahip küçük, siyah, hilal
şeklinde kulaklara sahibiz. Son derece sosyal hayvanlarız,
uzun, keskin pençelerimiz ile kazdığımız yuvalarda birlikte
yaşarız. Bu oyuklar 5 metrelik uzunluğa sahip ve birden
fazla giriş, tünel ve oda içerebilirler. Acil durumlarda
saklanabileceğimiz avlanma yerinde cıvata delikleri adı
verilen güvenli yerler kazarız.
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Kuşlar ve Kuş Yuvaları
Biz kuşlar zeminde ya da
ağaçlar halinde sopa
yuvaları yapar, bazen de
malzemeyi daha karmaşık
hayvan yapılarından
kullanırız.

Biz kuşlar daima kaynaklar için yarışırız ve
yuva malzemelerimiz de bir istisna değildir.
Farklı materyalleri kullanmak bazen yaratıcı
mühendislik gerektirir ve sonuç olarak,
Montezuma Oropendola’nın asılı yuvası gibi
şaşırtıcı yapıları sizlere sunarız.

Biliyor musunuz!
Afrika'da yaşayan apodidae familyasına
mensup kırlangıca benzeyen bir kuş olan
ebabil kuşu (apus apus), sallanabilen
palmiye yapraklarının alt tarafına
yapıştırılmış ve tüylerden oluşan ufak yastık
biçiminde, son derece nazik ve narin
yuvalar inşa eder.

Bazı çeşitlerimizden olan Kara kuşlar, yuva yapımında çok sıkıntı çekeriz.
Çimle dokunmuş küçük bordalardan temiz, küçük bir yuva inşa ederiz.
Sonra onu bir arada tutarak yosun ve diğer yumuşak malzemelerle
çizmek için çamurla sıvarız. Yumurtalarımızı ve civcivlerimizi avcılardan
korumak bizim için önemlidir.
Bu yüzden çoğu yuvalarımızı ağaçlara veya çalılara gizleriz. Starlings ve
serçeler gibi bazılarımız, çatılarda delikler tercih ederken, baykuşlar gibi
diğerlerimiz ağaçların doğal deliklerine dikkat ederiz.
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Kelebek Kozaları
Biz kelebekler, büyük, pullu kanatlı uçan böcekleriz. Yaklaşık 150.000 farklı
türümüz vardır. Tüm böcekler gibi altı eklem bacağı, 3 vücut kısmı, bir çift
anten, birleşik gözler ve bir dış iskeletlere sahibiz.
Vücudumuz küçük
duysal kıllarla kaplıdır.
Göğüs, bacaklar
ve kanatlar hareket
ettiren kasları içeririz.
Vücut sıcaklığı 86
derecenin üzerindeyse
uçabiliriz. Serin
havalarda kendimizi
ısıtırız yaşlandıkça,
kanatlarımızın rengi
solup düzensizleşir. En
hızlımız saatte yaklaşık
30 mil veya daha hızlı
uçabiliriz. Yavaş uçanımız
ise yaklaşık 5 mil hızla
uçarlar. Gözlerimizin
yapısı sayesinde her
yönü görebiliriz. Tat alma
işini ise ayaklarımız ile
yaparız.

Dört farklı yaşama evresinden geçerek tam
metamorfoz geçiririz.
•Yumurta : Hayatımıza bir yumurta gibi başlar,
genellikle yaprak döşeriz.
•Larva : Larva (tırtıl) yumurtadan çıkarız ve
yaprakları veya çiçekleri neredeyse sürekli yeriz.
Büyüdükçe derimizi sileriz. Tırtıl, canlandırmadan
önce binlerce kat büyürüz.
•Pupa : Bir pupaya (krize) dönüşürüz; Bu bizim
için bir dinlenme sahnesidir.
•Yetişkin : Güzel, uçan bir yetişkin olarak ortaya
çıkarız. Ve yetişkin olarak döngüye devam
ederiz.
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Bitkiler Konuşuyor

Papatya
1,5 m boylarında, ortamız sarı kenarlarında beyaz taç yaprakları
bulunan güzel kokulu, şifalı otsu bir bitkiyizdir. Ana vatanımız Türkiye’dir.
Bizler sinüzite karşı en etkili etken maddelerden birine sahip olup,
ayrıca güçlü bir antidepresan etkimizde vardır.
Sağlıklı diş etleri için diş macunu sanayisinde de kullanılmaktayız.
Özellikle soğuk algınlığı, bronşit ve üst solunum yolları hastalıklarının
tedavisinde faydalıyızdır. Bitkisel ilaç olarak kullanıldığımız gibi çay
formunda da tüketilebiliriz.
Kurutulmuş ot olarak, sindirim sistemini uyarıcı etkisi olduğu için iştah
kaybı için kullanılabiliriz ve gastrit, ishal, karaciğer ve safra kesesi
şikayetleri gibi sindirim sistemi sorunlarının tedavisi için önerilmekteyiz.
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Bitkiler Konuşuyor

Aleo Vera
Biz Aloe vera bitkisi olarak, ülkemizde "tıbbi sarısabır" olarak tanınırız. Ana
vatanımız Afrikadır. Alametifarikası ise yapraklarımızın içinde bulunan
jelimsi yapıdır. Bu yapı; aminoasit, mineral ve vitamin açısından oldukça
zengindir.

Peki faydalarımız nelerdir, okumak ister misiniz?
Cildin yaşlanmasını geciktiririz ve güneş nedeniyle oluşan yanık ve
lekelenmelerin kısa sürede geçmesini sağlarız. Jelimsi yapımız sayesinde
sivilce ve akne tedavisinde merhem olarak kullanılabiliriz. Antibakteriyel
özellikler gösterdiğimizden böcek ya da sinek ısırıklarında kaşıntıyı yok
etme ve ısırılan bölgede bakteri üremesini durdurma gibi olumlu etkiler
de gösteririz.
Çayımızın faydaları şu şekildedir; Uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır.
Sabah bulantılarını hafifletir, alerji belirtilerini azaltır. Mide kasılmalarını
engeller. Kasları gevşetir, krampları azaltır, ağız iltihaplarını iyileştirir.
Sırt ve bel ağrılarını hafifletir. Romatizmal rahatsızlıklar için kullanılır.
Antioksidan özelliğimiz sayesinde vücudu hastalıklara karşı koruruz.
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Bitkiler Konuşuyor

Sahlep
Sahlepgiller familyasına ait olup
orkide türlerinin yumrularına verilen
ortak isimden gelir adımız. Bitki
çiçek halindeyken, toprak altındaki
yumrulardan yan vaziyette olanlar
alınarak su ile temizleme işlemine
geçiliriz, daha sonra kurutularak ezilir
ve toz haline getiriliriz.

Faydalarımız arasında;
Göğsü yumuşatmamız ve bu sebeple öksürüğe faydalı
olmamız, balgam söktürmemiz, tok tutucu etkimiz de vardır.
Sıcak olarak içildiğimizde genel olarak tarçın ile birlikte servis
ediliriz. Ayrıca, Maraş dondurmasının temel maddelerinden
birisiyizdir.
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Bitkiler Konuşuyor

Kahve
Kahve bitkisi olarak bizler kökboyasıgiller
(rubiaceae) familyasında yer alan bir tür
ağacızdır. Ağacımızın normal boyu 8-10
metreyi bulabilse de, üretim teknikleri nedeni ile
genellikle 2-3 metreye kadar büyümemize izin
verilmektedir. Yapraklarımız sürekli yeşildir.
Yetişmemiz için tropikal bölge, volkanik zemin, orta derecede nem gibi özellikler
gerekmektedir. Sudan sonra yeryüzünde en çok içilen içecekler arasında yer
alırız. Yemek üzerine içildiğimizde, sindirimi kolaylaştırırız. Bu yönümüzle şekerli
içmemek kaydıyla kilo almayı ve mide ekşimelerini önleriz.
Asıl yararımız hayali genişletir, hafızaya güç verir, hareket sağlar ve gevşekliği
gideririz. Düşünceye açıklık getirdiğimiz de bir gerçektir. Baş ağrısını dindirirken
karaciğer ve mide rahatsızlıklarına iyi gelmekteyizdir.
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Spor ve Mühendislik

Engeller Hayatın Ritmini Yakalamaya Engel Olmaz
Spor, tüm insanlar için sağlıklı ve
mutlu bir yaşam için gerekli bir
uğraştır. Ayrıca sporun, engelli
bireyler için daha farklı bir önemi
vardır; çünkü spor, yaşamlarında
birçok engelle karşılaşan engelli
bireylere yeni bir pencere açar.

Onlara keyif verir. İletişim ve paylaşım sağlamak, yaşam motivasyonunu
artırmak gibi pek çok faydası vardır. Dürüstlük, hoşgörü, işbirliği gibi olumlu
kişilik özelliklerinin kazanılmasını sağlamaktadır.

Basketbol gibi bazı sporlar belirli kas gruplarını geliştirir.
Gücün, koordinasyonun ve dayanıklılığın gelişimine yardımcıdır. Tekerlekli
sandalye basketbolunda, tekerlekleri çevirmek, pas vermek ve topu
yakalamak engelli kişilerin koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olur.
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Tekerlekli Sandalye Basketbolu
Tekerlekli Sandalye Basketbolu
Tekerlekli Sandalye Basketbolu, Paralimpik
sporlar arasında en popüler sporlardan biridir.
Tekerlekli sandalyeli sporcular tarafından
oynanmaktadır. Çok yüksek bir fizik kondisyon
ve teknik beceriyle birlikte süratli bir biçimde yer
değiştirmeyi gerektirir.

Tekerlekli sandalye basketbol
karşılaşmaları, Uluslararası Tekerlekli
Sandalye Basketbol Federasyonu
(IWBF) tarafından belirlenen
kurallar ve sınıflandırmalar
çerçevesinde yapılır. Bu kurallar,
ayakta oynanan basketboldakine
eş saha büyüklüğü ve pota
yüksekliği gibi konuları da içerir.

Tekerlekli sandalye basketbol karşılaşmaları
ayakta oynanan basketbol karşılaşmalarıyla
önemli ortak özelliklere sahip olmakla beraber, kendine has, benzersiz
stiliyle farklı ve ayrı bir yere sahiptir. Yardımlaşma esasına dayalı alan
savunması ve adam adama savunma prensibi çok sık kullanılır.
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Tekerlekli Sandalye Basketbolunda
Sandalyenin Özellikleri Nedir ?
Tekerlekli basketbol müsabakalarında kullanılan sandalyeler
her sporcunun fiziki yapısına göre değişiklik gösterip, özel olarak
üretilmektedir.
En göze çarpan farklılık büyük
tekerleklerin pozisyonudur. Günlük
hayatta kullanılan tekerlekli
sandalyelerin tekerlekleri yere dik
olarak konumlandırılmışken, basketbol
için üretilen sandalyelerde ise eğiklik
mevcuttur.

Bu eğikliğin iki temel sebebi vardır;
Birincisi
Birincisi
sandalye
sandalye
sürüşünde
sürüşünde
belli
belli
birbir
hıza
hıza
ulaşırsınız
ulaşırsınız
veve
sandalyelerin
sandalyelerin
oo
hızla
hızla
manevra
manevra
kabiliyetiniz
kabiliyetiniz
çok
çok
sınırlıdır.
sınırlıdır.
EnEn
ufak
ufak
birbir
dönüşte
dönüşte
yaya
dada
aniani
harekette
harekette
düşme
düşme
tehlikesi
tehlikesi
oldukça
oldukça
fazladır.
fazladır.
Eğik
Eğik
tekerlekli
tekerlekli
basketbol
basketbol
sandalyelerinde
sandalyelerinde
iseise
manevra
manevra
kabiliyeti
kabiliyeti
oldukça
oldukça
fazla
fazla
veve
düşme
düşme
olasılığı
normale
olasılığıoranla
normale
daha
oranla
azdır.
daha azdır.

Diğer sebep ise ellerin korunması.
Eğik tekerlekli sandalyelerde ilk
olarak tekerleklerin alt kısımları
birbiri ile çarpışacağından, normal
tekerlekli sandalyede oluşan
ellerin ya da parmakların sıkışması,
ezilmesi durumu burada pek
karşımıza çıkmamaktadır.
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Basketbol sandalyesinin normal tekerlekli sandalyeye göre bir diğer farkı
ise koltuk kısmının biraz daha alçakta konumlanmış olmasıdır. Bunun temel
sebebi sporcunun dengesidir.
Bu denge aynı zamanda koltukta bulunan, beli ve diz bölgesinin hemen
üzerini saran iki bant ile daha da artar. Sporcu bu şekilde sandalyeye
deyim yerindeyse sabitlenmiş, sandalye ile bütünleşmiş olur.

Son fark ise öndeki iki küçük tekerleğe ek olarak, basketbol
sandalyesinin arka kısmında bir küçük tekerlek daha vardır.
Bunun sebebi geri geri yapılacak manevra kabiliyetini
artırmak ve sporcunun arkaya düşme ihtimalini azaltmaktır.
Tekerlek büyüklüklerinin, koltuk alçaklığının, kısacası sandalye
ile ilgili her şeyin bir kuralı vardır ve bu kurallar maçlardan
önce hakemler tarafından kontrol edilir.

Engelsiz Aslanlar
Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
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Stadyum ve Mühendislik
21. yüzyıl stadyumları, çağımızın teknolojisiyle tasarlanmış, oldukça maliyetli
özgün taşıyıcı sistemlere, cephelere, çatılara ve aydınlatma sistemlerine sahiptir.
Kapasiteleri 100.000 seyirciye ulaşabilen modern stadyumlar, ev sahipliği
yapacakları organizasyonlar için birbirinden bağımsız tribünlerdeki seyircilerin,
1 saat içinde yerlerini alabilecekleri ve 10 dakikada boşaltılabilecekleri şekilde
tasarlanıyor.

Pekin Ulusal Stadyumu

Son yılların en dikkat çekici yapılarından biri de Herzog & de Meuron
tarafından 2008 Pekin Olimpiyatları için tasarlanan Pekin Ulusal Stadyumu’dur.
Belgesellere ve birçok yazıya konu olan, “kuş yuvası” olarak da adlandırılan
stadyum gerçek bir mühendislik harikası olarak nitelendirilmektedir.
110.000 ton çelik kullanılarak oluşturulan uzay kafes sistemi, cepheden
net olarak görülebilen çelik taşıyıcıların birbirini destekleyerek kuş yuvası gibi
bir örüntü oluşturmasıyla meydana gelmiş. Tribünlerin taşıyıcı sisteminden
bağımsız olan çift cidarlı cephenin derinliği 12 metreye varıyor. Seyircinin
ilgisinin dağılmasını engellemek ve stadyumun konforunu artırmak için çatının
üst katmanı ETFE, alt katmanı ise akustik özellikteki PTFE membran ile örtülmüş.
LED sistemle oluşturulan cephe aydınlatmalarıyla da oldukça dikkat çeken
stadyum kentin simgelerindendir.
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Büyükşehir Torku Arena
400 bin metrekarelik bir alanda 90 bin metrekare kapalı alanda 42 bin seyirci
kapasitesi ile dikkat çeken stadyumun tamamı kapalı tribünlerden oluşuyor.
Futbol topu şeklinde olan stadyumda zeminden ısıtmalı futbol sahasıdır.

Büyükşehir Torku Arena
Uefa –Fifa kriterlerine uygundur.
Türkiye’nin en büyük ekranına sahip
skorbordu, modern drenaj sistemleri,
tribün ısıtma sistemi, localar, alışveriş
merkezleri, restoranlar, ofisler, 84 turnike,
500 araçlık yer altı, 3 bin araçlık yer üstü
otoparkı, 54 loca, 22 asansör, 40 seyirci
çıkışı, 14 giriş bulunuyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa
Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
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Karatay Üniversitesi Bilim Günü’nden Kareler

KTO Karatay Üniversitesi
Bilim Kurdu (Tıp) Etkinliğimiz
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Bilişsel Oyunların İçine Gizlenmiş
Mühendislik Becerisi
Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU

Ahşap bloklar; mantıksal düşünme, hayal gücü, yaratıcılık,
konsantrasyon, azim, sabır, takım çalışması gibi geliştirdiği
birçok bilişsel ve sosyal beceri ile eğitim açısından önemli
bir değere sahiptir; kullanımı açık uçlu ve olasılıkları sınırsız
olduğu için dünyanın birçok ülkesinde öğretim aracı
olarak kullanılmaktadır.

Ahşap bloklar, çocukları mantıksal olarak düşünmeye
yönlendirir ve onların şekil-uzay farkındalıklarını
geliştirmelerine yardımcı olur. Sabit olmayan
parçaların kullanılması yoluyla çocukların üç boyutlu
şekil organize etme kapasiteleri de gelişir. Mevcut
araştırmalar blok oyununun matematikte sayı, boyut,
biçim, konum gibi kavramların öğrenilmesinde
ve daha sonraki bilişsel başarılar için temel
oluşturduğunu göstermektedir.

Bu bloklar çocukların el-göz koordinasyonunu destekler, çocukların el becerilerini
ve denge hislerini geliştirir. Bloklar, çocukları farklı bir şekilde düşünmeye ve kendi
hayal güçlerini kullanarak farklı yapılar, halihazırda mevcut olmayan tasarımlar
inşa etmeye teşvik eder. Böylece çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak sanatsal
yeteneklerini de keşfederler. Örneğin çocuklar, bloklarla farklı yapılar inşa ederek
yerçekimi, denge gibi konulara yönelik fizik deneyleri yapabilir ya da blokları kendi
geometrik kalıplarını oluşturmak için manipüle ederek geometriyi öğrenebilirler.

33

Ahşap bloklar başarının temel unsurları olan azim,
sabır, istikrar ve konsantrasyonu da teşvik etmektedir.
Çocuklar sağlam yapılar inşa etmek ve arzu ettikleri
sonuca ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırlar.
Ancak bazen bu yapılar sağlam bir zemine sahip
olmadıklarında doğal olarak çökerler. İşte tam bu
noktada önemli olan çocukların yılmadan kararlılıkla
yeniden başlamasıdır.
Çocuklar istedikleri tasarımı elde etmenin yollarını
bulmaya çalışarak problem çözme becerilerini
geliştirirler. Bu becerilerini ancak deneme-yanılma
ve yaparak-yaşayarak öğrenmeler yoluyla
geliştirme fırsatı bulabilirler.
Ahşap blokların
ötesinde bir gelişim
sağlayan Zometool
oyunu 3D düşünceyi,
yaratıcılığı, akıl yürütme
ve problem çözme
becerilerini geliştiren
bir geometrik yapı
sistemidir.

Bloklar, bireysel olarak
kullanılabilmesinin yanı sıra ekip
çalışması için de ideal bir oyundur.
Çünkü bu oyunlar çocukları işbirliği
içerisinde olma, birlikte çalışma,
iletişim kurma ve ortak karar alma
gibi ekip çalışmaları konularında
motive ederler. Bu oyunlarda çeşitli
tema önerilerinde bulunulabileceği
gibi sadece hayal güçlerini takip
etmelerine izin vermekte çocuklar için
inanılmaz öğrenme fırsatları sunar.

Zometool sadece
bir oyun değil aynı
zamanda düşünmek,
keşfetmek, anlamak,
oluşturmak ve
öğrenmek için eğitsel
amaçlı olarak da
kullanılabilen bir
materyaldir.

Küresel toplar ve
üç farklı renkte
bağlar vasıtasıyla
bireysel ve grup
halinde basit şekiller,
karmaşık desenler
oluşturulabilir.

Sonuç olarak,
çocuklar bu tür oyunları
kullanarak inşa ettikleri
vasıtasıyla mühendislik
becerilerini de oldukça
geliştirmektedir.

*Görsellerdeki yapılar İnşaat Mühendisi Mehmet TÜRKOĞLU tarafından tasarlanmıştır.
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Bulmaca

Yrd. Doç. Dr. Hatice Yalçın
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1. Doğadaki kaynaklardan en verimli şekilde yararlanmayı amaçlayan; inşaat, makine, genetik gibi farklı
branşları olan bilimsel çalışmalar ve uygulamalar.
2. Uzaysal bir koordinat sistemine referanslı bilgilerin toplanması ve yorumlanması ile ilgili her türlü faaliyeti
kapsayan bir mühendislik dalının adı .
3. Çok küçük boyutlu ürünlerin kullanımını sağlayan bir mühendislik alanı.
4. Mekanların tasarlanmasıyla ilgili bilim dalı.
5. İnsanlara gerekli olan giyecek ve yiyecek maddelerini temin için toprağı işleme, bitki ve hayvan yetiştirme
sanatı.
6.Bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman vs. yapılarının planlanmasıyla ilgili mühendislik alanı.
7.Mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması
konularında eğitim ve araştırma yapılan mühendislik alanı.
8.Kablolarla akım iletimi ve dağıtımı ve aynı zamanda elektronik aletlerin, iletişim sistemlerinin ve bunların
proje ve çalışmalarının geliştirilmesi ve denetlenmesi ile ilgilenen mühendislik alanı.
9.Makine, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar yazılım teknolojilerinin bir makine veya ürün üzerinde
birleşerek bütünleşmesini sağlayan mühendislik alanı.
10.İnsan, makine, bilişim, donanım ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, iyileştirilmesi ve
kurulması ile ilgilenen mühendislik alanı.
11.Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesiyle ilgilenen mühendislik alanı.
12.Hava içerisinde hareket eden araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi ile ilgilenen mühendislik alanı.
13.Maddelerin kimyasal değişmelerini, tepkilerini belirleyen koşulları inceleyerek, kimyasal madde üretecek
tesislerin kurulmasında, tasarlanmasında yön veren mühendislik alanı.
14.Gıda kaynaklarının nitelik olarak korunması, artıklarından yeni besinler oluşturulması, hammaddelerinden
çok yönlü yararlanılması ile ilgilenen mühendislik alanı.
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Yukarıdaki isometric kâğıt ile sizler de çok güzel çizimler yapabilirsiniz.
Örnek Çizimler

Daha kapsamlı isometric kâğıt ile
çizebileceğiniz birçok çalışma var.
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