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Bilge Dede ve Tersten Düşündüren Sorular
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ARSLANTAŞ

S

Havaalanlarında bagaj taşıyan bant sistemlerini süper
marketlere uyarlayıp alışveriş yapmak nasıl olabilir?

Yer altında tüneller kazacak bir robot tasarlasak
hangi hayvanın şekil ve özelliklerini kullanabiliriz?
Neden?

A
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Bir çiftlik sahibi robot ve otomasyon sistemi ile
çalışacak çiftliği için sizden yardım istiyor. Hangi
hayvanlar için nasıl bir çiftlik tasarlarsınız?

C

M

En küçük robotu siz icat etseniz neye benzerdi?
Nerelerde kullanırdınız?

Yürüyen merdivenlerde kazaların artması insanları
yeni akıllı merdivenler yapmaya yöneltiyor. Sizin akıllı
merdiveniniz nasıl olur? Diğerlerinden farkı ne olur?

E

P

Evlerimiz için kalorifer petekleri olmayan akıllı ve
teknolojik bir ısınma sistemi tasarlayınız?

İçine girip sizin hareketlerinizle birlikte hareket edecek avatar
robotunuzu tasarlayınız. Çiziminizi buraya yapabilirsiniz.

R
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Robot Teknolojisi ve Yapay Zekâ

Robot sistemlerin işlem düzeyinde belirgin nitelikleri şunlardır:
- Robotlar kendi durumlarını, konumlarını ve
bir parçası oldukları çevrelerini algılayabilirler,
- Robotlar algılanan çevre, kendi konum ve
durumları ile önceden belirlenmiş görevlerini
karşılaştırarak kararlar alabilirler,
- Robotlar Alınan kararları uygulayarak çevreyi,
ve kendi durum ve konumlarını değiştirebilirler.

Durum değerlendirmesi yapabilen, ve buna bağlı olarak davranışlarını
değiştirebilme yeteneği olan sistemler Zeki Sistemler olarak isimlendirilir.
Buna göre; Zekâ, uygun davranış uyarlamaları ile durum değerlendirmesi
yapabilmektir.
Bir makina ve sistem içinde bu işlevlerin yerine getirilmesi ile, insan yapısı makina
ve sistemlere zeki davranış özellikleri kazandırılmaktadır. Gerçekte insanda
varolan zekâ olgusu ile mekatronik makina ve sistemlerin zeki davranışları
arasında temel kavram ve önemli yapısal farklılıklar olduğu kabul edilmektedir.
Güncel ve yakın gelecekte beklenen teknoloji ile bu iki kavram arasındaki
açığın kapatılması beklenmemektedir.

Yapay zekâya sahip sistemlerin temel özellikleri şunlardır:
- İletişim yeteneği olmalıdır.
- Belirli bir konuda bilgi sahibi olmalıdır.
- Bilgi sahibi olduğu konuda etkileşim kurabileceği bir dünyanın varlığını
farkedebilmeli ve bu dünya hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
- Hedef ve planları bulunmalı, görev tanımlarını biliyor olmalıdır.
- Seçenekler üretebilecek yaratıcılık yeteneği olmalıdır. Burada kullanılan
yaratıcılık kelimesi seçenek üretmek ile sınırlıdır.
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Yapay zekâ kullanan akıllı bir makinanın, kendisini ve çevresini doğru algılaması
ve göstermesi, bu bilgileri kodlaması ve kodlanmış bilgiyi çözmesi, mantıksal
çıkarım uygulaması, ve bilgiye kolay erişim için sıralaması gerekmektedir.
Tüm bu etkinlikler yapay zekânın elemanlarıdır.
Öğrenme yapay zekâ için çok
önemli bir başka etkinliktir.

Özel bilgilerden genel bilgiler çıkarım zekânın
temel kavramlarından birisidir. Bu nedenle
mekatronik sistemlerin daha zeki makinalar
olarak tanımlanabilmeleri için öğrenme
birimlerinin olması istenmektedir.
İleriye yönelik tahmin yapabilme zeki
makinalardan beklenen bir başka özelliktir. Yine
zekânın bir parçası olarak hatalı yapılan işlerin
farkına varılması ve düzeltilmesi de anlaşılmalıdır.

Merak ve yaratıcılık zeki davranışlar için çok önemli iki temel kavram olmakla
birlikte henüz makina düzeyinde bu kavramların uygulaması görülmemektedir.

“Yapay zekâ; şu anda çok sessiz, ancak giderek sesi yükselen bir alan.
Kökleri oldukça eskilere dayanıyor. Resmi olarak 1956 yılında John McCarthy
ve Marvin Minsky gibi dönemin büyük bilim insanlarının bir araya geldikleri,
Dartmouth Koleji’ndeki bir konferasa dayanıyor kökenleri... Ama yine de
yapay zekânın babası, aynı zamanda bilgisayarların da babası olan Alan
Turing olarak kabul edilir”
Çağrı Mert Bakırcı

7

Kodlama Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kurnaz
Yavuz BUYRUKBİLEN

Düşün, Kodla, Çalıştır...
Eğitimde mantıksal düşünme becerileri, kodlama
becerileri veya temel yetkinlikler gibi temel
eğitim becerilerini geliştirmeyi, problem çözmeyi
amaçlayan ülkelerin çoğunluğu, kodlamayı
müfredatlarına entegre ediyor veya planlıyor.

Gelişmiş sanayi ülkelerinde kodlama derslerinin
müfredata alınma kararı, iş piyasasının ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde istihdam edilebilirliğini
artırmak veya öğrencileri “Bilgisayar Bilimleri
Eğitimine” teşvik etmektir.

Bu çalışmalarla hedeflenen amaçlar ise;
Öğrencilerin
özgüvenini
artırmak

Öğrencilerin bilim
ve teknolojiye olan
tutumlarını olumlu
yönde değiştirmek

Bilimi
popülerleştirip
topluma sevdirmek

Gerçek hayattan problem örnekleri vererek öğrencilerin problem
çözme ve analitik düşünme becerilerini artırmak, olarak özetlenebilir.
Katılımcıların yaparak, yaşayarak ve keşfederek öğrenmelerini sağlamak

Robot tasarımının matematik ve fen bilgisi konuları ile ilişkisini
görünür kılarak derslerde işlenen konuların gerçek hayatta
nasıl işe yaradığını göstermek
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Ülkemizde son yıllarda robotik kodlama hızlı bir şekilde eğitim
sistemimizde yerini almıştır. Öğrenciler piyasada bulunan değişik robot
setleriyle uygulamalar yapmakta ve birbirinden mükemmel değişik
projeler ortaya koymaktadırlar.

Robotik Kodlama Eğitimi’nin en önemli
kazanımlarından birisi STEM eğitimidir.
STEM; science, technology, engineering ve
mathematics kelimelerinin baş harflerinden
oluşan bir kısaltmadır.  Alandaki akademik
disiplinleri tanımlar.  

Özellikle Amerika’da son zamanlarda oldukça popüler olan
bu eğitim sistemi, ülkemizde de yerini almaya başlamıştır.
Çoğu eğitim kurumu öğrenciler için maker sınıfları gibi
atölyeler kurarak özellikle küçük yaşta çocukların bu alanlara
ilgi duyması ve yaratıcılıklarını ortaya koyması için çalışmalar
yapmaktadır.

STEM eğitimleri çoğunlukla
uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Bu eğitimler için özel olarak
hazırlanmış bir çok deney ve eğitim
kitleri vardır. Bu kitleri, günümüzün
LEGO setleri gibi düşünebiliriz.

9

Kodlama Eğitimi
Çocuklar, çeşitli parçaları bir araya getirerek akıllarındaki projeleri
yapmış olacak aynı zamanda ortaya getirdiği ürünün kendi emeği
olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyacaktır. Bu projelere herhangi
bir değişiklik veya geliştirme imkanı da bulunduğundan, çocukların
yaratıcılığı gitgide artacaktır.

Yandaki resimde lego parçalarından yapılmış bir denge
robotu görülmektedir. Robotun programlanması için
kullanılan arayüz programı sürükle-bırak prensibine göre
tasarlanmıştır.
Böylelikle robot programlanmasına yeni başlayan
öğrencilerin komutların çalışma mantığını  görsel
olarak öğrenmesi hedeflenmiştir.

Yukarıdaki şekilde görsel bir program parçası
örneği görülmektedir.

Lego setlerindeki parçaları  kullanarak
öğrenciler değişik projeler geliştirebilirler.
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Kodlama Eğitimi

Yandaki robot kitiyle öğrenciler temel
robot hareketlerini ve sensör kullanımları
ile ilgili alıştırmalar yapabilirler.

Yukarıdaki robot kiti için
hazırlanmış sürükle-bırak
mantığıyla çalışan arayüz
programı.

Temel kodlama mantığı öğrencilere verildikten  sonra değişik şekilde
dizayn edilmiş mikroişlemcilerle kodlama eğitimi devam eder.
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Robot ve Mekatronik Dahisi Necati Hacıkadiroğlu

ROBOT TEKNOLOJİSİ YÜRÜME ENGELLİLERİN UMUDU OLDU

RMC NEDİR?
Engellileri ayağa kaldıran robot, engellilerin hayatını
kolaylaştıran, birçok işi tek başlarına yapmalarını
sağlayan TEK RCM isimli robotun muciti Necati
Hacıkadiroğlu:
‘En sevindiğim şey, artık herkesle aynı göz hizasında
olabiliyorum’
“Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde üçüncü sınıfa kadar okudum ama robot
sevgim yüzünden dersleri ihmal edince beni yolladılar. İyi de oldu, tüm
zamanımı bu cihaza ayırdım”
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknopark’ın bahçesinde yürüyorum.
Burası bir bilim-araştırma parkı. Etrafında dolandığım hemen hemen her
atölyede yeni bir icat üzerinde çalışılıyor.
Bahçesi de epey büyük, uzakta birilerin basket
oynadığını duyuyorum. Topun betona çarpma
sesi ve ikilinin şakalaşmaları kulağıma geliyor.
O tarafa doğru ilerlerken içimden “Yok artık”
diyorum ama nedense seslerin ‘onlara’ ait
olduğundan çok eminim ve bu beni inanılmaz
mutlu ediyor.
Uzakta durup Necati Hacıkadiroğlu (31) ve
Yusuf Aktürkoğlu’nu (26) izliyorum. Basket
oynuyorlar. Belli ki Yusuf Necati’den daha
iyi bir oyuncu. O kadar blok yemesine
rağmen topu her defasında basket
potasına atmayı başarıyor. Necati ise
sabırlı. Yusuf’un hareketlerini inceleyip
açığını bulmaya çalışıyor.
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Hacıkadiroğlu geçen hafta birçok gazetede
ve internet sitesinde haber oldu. İcat ettiği
TEK RCM isimli cihazın tıp tarihinde yeni bir
çığır açtığı konuşuluyor. Röportaj sırasında
da telefonu susmak bilmedi. Amerika’dan,
Brezilya’dan, Dubai’den ve Rusya’dan
insanlar TEK RCM için sıraya girmiş durumda.

Cihazın ‘deneme pilotu’ Yusuf Aktürkoğlu “Necati
engellilere yeni bir hayat sunuyor. Bana yıllar sonra
özgürlüğümü geri verdi. Daha ne isterim” diyor.

Bu icadınız ile bir anda dünya basınında manşetlere
taşındınız. ‘Engellileri kurtaran mucit’ oldunuz.

Ne kadar zamandır TEK RMC üzerinde çalışıyorsunuz?
Kendimi bildim bileli robotlara meraklı olduğum ve hayallerimde bile bir robot
icat etmek istediğim için sanırım bu projenin belli bir zamanı yok. TEK RMC
bu haline iki sene içinde getirildi ama kafamda yıllardır var. Ekibimiz 15 kişi.
Dışarıdan danışmanlık yapanlar dahil, iki senedir gece gündüz çalıştık.

Robotlara ilgi duymaya nasıl başladığınızı hatırlıyor musunuz?
Net değil, sadece çok meraklıydım. Oyuncak robotlarımın çizimlerini
yapardım. Bir de hayal gücüm çok kuvvetliydi. Uyumadan önce kitap
okuma alışkanlığım vardır, o kitapların sonuna yaklaşınca kapatır,
hayalimde kendi sonumu yazardım. Birçok kitabın gerçek sonundan
daha yaratıcı sonlar bulduğumu düşünüyorum.
NECATİ HACIKADİROĞLU’NA TEŞEKKÜR EDERİZ.
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Robotik Cerrahi İnceliğinde Türk Süslemesi
Süslemecilik insan tarihiyle başlar.
Tezhib; Arapça ZEHEP kökünden gelir ve
altınlamak demektir. Yazma kitaplarda,
murakka adı verilen yazı albümlerinde,
ferman ve hüsn-i hat levhalarında boya
ve altında yapılan her türlü süsleme işine
TEZHİP adı verilir.
Tezhibi yapan hanımefendilere
MÜZEHHİBE, beyefendilere MÜZEHHİB;
tezhibi esere de MÜZEHHEB denir.

Kendini, yaşadığı ortamı, kullandığı eşyayı göze
en hoş gelecek şekilde süslemek insanoğlunun
yaradılışından gelen bir özelliğidir. Gelmiş geçmiş
uygarlıklar arasında süsleme sanatları en üst
seviyeye ulaşmış milletlerden biri Türkler’dir.
Orta Asya kökenli bu süsleme sanatları doğanın
harika güzelliğine islamın sanata bakış açısından
değerlendirerek sadeleştirmiş, üsluplaştırmış zaman
içinde Türk ve İslam sanat şahsiyetini ortaya
koymuştur.

Tezhib sanatı Orta Asya’da Uygur Türkleri
ile ortaya çıkmış ve türklerin islamiyeti
kabulünden sonra gelişerek devam etmiştir.
Selçuklularla Anadolu’ya uzanan ve burada kendinden evvel yaşamış
medeniyetlerin kalıntılarını bulan tezhib sanatı onu uygulayan sanatkârların bu
tesirleri kendi milli görüş ve zevklerine dönüştürmesiyle devam etmiştir.
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Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra;
Türk Süsleme Sanatı büyük bir
olgunlaşma ve gelişme dönemine
girmiştir, Allah kelamı olan Kur’an-ı
Kerim’e duyulan büyük saygı, bu kutsal
kitabı en güzel şekilde süsleme isteğini
doğurmuş, en zengin tezhip örneklerini
karşımıza çıkarmıştır. Türklerin kurduğu
çeşitli devletlerde sanata değer veren
hükümdar ve sultanlarca, sanatçılar
devamlı destek ve teşvik görmüşlerdir.
Selçuklular döneminde taş işçiliğinin
çok yüksek bir sanat anlayışına eriştiğini
görmekle birlikte rumi, münhani,
zencerek motifleri de çeşitli sahalarda
yeni kullanım alanı bulmuşlardır.

Selçukluların her sahada ilerlemelerine
paralel olarak gelişen sanatlarında
(taş, ağaç, maden, halı, çini, seramik,
yazma eserler)süsleme unsurları olarak
bu motifleri çok sade ve olgun bir
üslup içinde kullandıkları görülmüştür.
Tezhibte asıl büyük gelişme 18.yy’da gerçekleşir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u
fethedince Topkapı Sarayı’ında bir nakışhane kurar ve başına Özbek asıllı büyük
bir sanatkâr olan Baba NAKKAŞ’ı getirir. Nakışhanenin kurulması bir düzen ve
intizam içinde çeşitli ekollerin doğmasına sebep olmuştur.
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Robotik Cerrahi İnceliğinde Türk Süslemesi
1514’deYavuz Sultan Selim’in Tebriz kuşatmasından dönerken Amasya’ya
getirilen Şah Kulu, Saz Yolu üslubunun bulucusudur.
Şah Kulu ve talebesi Kara Memi, ortaya
çıkardıkları üsluplarla  ve yetiştirdikleri
talebelerle Osmanlı sanatını 16.yy’da
zirveye ulaştırmışlardır. 16.yy özellikle
Kanuni devri bizim klasik devrimizdir.

17.yy’da geçen asrın tesiri devam etmekle
birlikte klasik zevkte yavaş yavaş değişmeler
görülür. Avrupa ile temaslarımız artmakta bu
arada Batı tesirleri tezyinatımızda da kendini
hissettirmektedir.
18.yy’da Ali Üsküdarî tezhib sanatının geleneksel
motif, renk, desen özelliklerini ve saz yolu
üslûbunu mükemmel bir şekilde kullanmış, eşsiz
bir kompozisyon hakimiyeti ile kendi üslûbunu
ortaya koymuştur.
Tezhipte Kullandığımız Motifler
1.Hatailer (İleri derecede stilize edilmiş çiçek motifleri)
2.Rumiler (İleri derecede stilize edilmiş hayvan motifleri)
3.Muntaniler (Eğrilerden oluşan motifler)
4.Bulutlar (Çin bulutu olarak geçer)
5.Geometrik motifler
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Hilye-i Şerif Hz. Ali’nin dilinden Peygamber
Efendimizin fiziki ve karakteristik özelliklerini
anlatır. Bir anlamda Resul-i Ekrem’in resmi
hüviyetindedir.
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Hayvanlar Konuşuyor

“Tukan Kuşu”
Biz tukan kuşları tukangiller (Ramphastidae) familyasından olup Güney
Amerika ve Karayipler’de yağmur ormanlarında yaşarız. Renkli gagalarımızın
büyüklüğüne rağmen düşündüğünüzden daha az ağırlığımız vardır.
(Protein keratininden oluşan
böceksi yapımız çok düşük bir
kütleye izin veren bir çok hava
cepleri içermektedir.)

Renkli gagalarımızı başlıca  besinimiz
olan meyveleri koparmak ve soymak için
kullanırız. Meyve dışında tohum, yumurta,
böcek ve küçük sürüngenler yeriz.

Çok gürültülü ve çok yüksek sesliyizdir. Kendimizi
savunmak düşmanlarımızı korkutmak ve diğer
birliklerimizi tehlikeye karşı uyandırmak için yüksek
sesimize güveniriz.
Yuvalarımızı ağacın
oyuklarına ağaçkakanlar
gibi yapar. Rulo şeklinde
ağaç deliklerinde uyuruz.

Büyük gagalarımız
içinde yaşadığımız sıcak
ortamda serin tutmaya
yardımcı olur. Bu uyum
tüm hayvan krallığında
en iyi ısı düzenleyici
sistemlerden biridir.
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Hayvanlar Konuşuyor

RADAR YARASA
Görme duyularımız ‘kör’ denebilecek kadar
zayıf olan biz yarasalar ultrason denilen
çok yüksek titreşimli ses dalgaları yayarız.
Bu sesler saniyede 20.000 titreşimin üzerinde
olduğundan, insan tarafından duyulamaz.
Yaydığımız ses dalgaları havadaki ve yerdeki  
hayvanlara veya hayvanın önündeki diğer
engellere çarparak yansır. Yansıyan ve
kendine gelen bu titreşimlere göre yönümüzü
ve hareket tarzımızı belirleriz. Radarın çalışma
prensibi de aynıdır.

Tavanda uzun süre asılı
kalabilme özelliğimizi
bacaklarımızdaki özel
yapılı kaslar sayesinde
gerçekleştiririz.
Uçabilen tek memeli
türüyüzdür. Kanatlarımız  
kuşlardan farklıdır.  El
ve parmak kemiklerimiz
bitişiktir.

Yaşam alanımız çok geniştir. Neredeyse  
dünyanın tüm bölgelerinde yaşamaktayızdır.
Tropikal bölgeler bizim en yoğun olduğumuz
bölgelerdir. Ortalama olarak 20 yıl
yaşamaktayız. Yılda bir defa yavrularız. Her yıl,
3 ay kış uykusuna yatarız.

Öğle saatlerinde mağaralarda, ormanlarda, ağaç kovuklarında ve
çatı aralarında uyuruz. Geceleri ise avlanmak için dışarı çıkarız.
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Bitkiler Konuşuyor

GÜNEYİK OTU
Biz Güneyik Bitkileri Yol kenarı, hendek ve çayırlarda yetişen,
sarıçiçekli bitkilerizdir. Genellikle 20-30 cm boylarında oluruz, fakat 1
metreye kadar da uzayabiliriz. Başta potasyum olmak üzere kalsiyum
ve diğer mineraller açısından zenginizdir, A ve C vitamini de içeririz.
Faydalarımızdan bahsetmek istersek;

Besleyici değerimiz yüksek olduğundan vücuda güç ve zindelik veririz.
Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keseriz. İdrar söktürür ve safra salgılarını arttırırız.
Mesane ve kalınbağırsak iltihaplarını gidermekte faydalıyızdır. Sarılıkta ve gut
hastalığında faydalıyızdır. Uykusuzluğa iyi gelir. Karaciğer şişkinliğini indiririz.
Böbrek ve safra taşlarını düşürmeye de yardımcı oluruz.
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Bitkiler Konuşuyor
Yabani Marul ( Acı Marul )
Biz Yabani marullar papatyagiller ailesine mensubuzdur.  Türkiye’de hemen her
bölgede, özellikle yol kenarlarında, bahçelerde kendi kendine yetişen, tadı acı
bir bitkiyizdir. Tuzlu suda bir süre bekletilirsek acılığımız bir miktar gider ve özellikle
Ege-Akdeniz bölgesinde salatamız, böreğimiz vs. yapılır.
Aynı zamanda diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi kanı
temizlediğimiz belirtilmiştir. Ayrıca, siğil tedavisinde kullanıldığımız belirtilmiştir.

Ufak bir bilgi de vermek istiyoruz. Eski zamanlarda yakaya takıldığımızda
yorgunluk giderici olduğumuza inanılırdı. Faydalarımız arasında ise;
Sakinleştirici ve uyku getirici etkimiz vardır. Mineral, C vitamini ve klorofil
açısından zenginizdir. Kan damarları için faydalıyızdır ve tansiyon düşürücü
özelliğimiz bulunur. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarına iyi geldiğimiz söylenir.
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Nane
Biz Naneler ; Ballıbabagiller ailesine mensup bir
bitkiyizdir. 30 kadar türümiz ve yüzlerce çeşidimiz
vardır. İngilizce’de Mint olarak biliniriz.
Dünyada en çok tüketilen yeşil yapraklı
bitkilerden birisiyizdir. Diş macunlarının
içerisinde, sakızlarda, şekerlemelerde, şurup
ve naneli çikolata yapımında kullanılırız.

Faydalarımız ise;
Sindirim sistemini rahatlatır, mide bulantısına iyi geliriz. Hazımsızlığa ve şişkinliğe,
gaz sorunlarına iyi geliriz. Çayımız; özellikle mide bulantısına karşı etkilidir. Diş ve
diş eti hastalıklarına karşı da faydalıyızdır. Nefesi tazeler, ağız kokusunu giderir
ve artan tükürük salgısı ile sindirime katkı sağlarız. Baş ağrısına ve migrene karşı
rahatlama sağlayabiliriz.
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CİVANPERÇEMİ
Bizler tüylü, 20-90 cm yüksekliğinde, yaz
aylarında beyaz renkli çiçekler açan,
kurak toprakları seven bir bitkiyizdir.
Yapraklarımız uzun ve parçalıdır.
çayırlarda, dar tarla yollarında,
yol kıyılarında ve tahıl tarlalarının
kenarlarında yetişiriz.
Temmuz-Eylül döneminde, çiçeklerin iki karış kadar aşağısından kesilir, demetler
halinde gölge ve havadar bir yere asılarak kurumaya bırakılırız. İyice kuruyunca
da hava almayan kaplarda saklanırız.
Faydalarımıza değinmek istersek eğer; hazımsızlığı gideririz. Anemi (kansızlık)
hastalığını giderir, kanı temizleriz. Balgam söktürür, öksürüğü keseriz. Baş
dönmesi, bulantı, burun kanaması gibi hastalıklarda da çok faydalıyızdır. Yüksek
tansiyon yani hipertansiyon için oldukça faydalı bir bitkiyizdir. İshali keser,
yaraları iyileştiririz. Mide kanserine dahi iyi gelici özelliğimiz vardır.
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Bahar Sporları
Rafting
Adrenalin tutkunu olan herkesi etkileyen
rafting, son zamanlarda ülkemizde de
rağbet görmeye başlamıştır. Su ile yapılan
mücadeleyi zevkli hale getiren bu spor dalı,
aynı zamanda doğa tutkunu olan kişileri de
etkisi altına almaktadır.
Raft adı verilen botlar ve kürekler yardımı ile
akış hızı yüksek olan nehirlerde yapılan bu
aktivite, son yıllarda yarışma düzenlemelerinde
yer almaya başlamıştır. Nehir sporu olarak da
adlandırılmaktadır.

İki çeşit raft adlı bot kullanılmaktadır.
Biri, büyük ve debisi yüksek olan nehirlerde
yük taşımacılık amacıyla kullanılır. Bu botu
tek kişi denetim altına alır. Son zamanlarda
bu bot türü, Turizm amaçlı kullanılmaya
başlanmıştır. Yolcu taşımacılığına uygun olan
bu botun, kullanımı diğer kürekli botlar ile
aynıdır.

Diğer çeşidi ise tamamen farklı bir şekilde hareket
eder. Bot içerisinde bulunan herkes, raftın hareket
etmesi için kürek çekmek zorundadır. Bir rehber
eşliğinde herkes botun çeşitli yerlerinde bulunan
kürekleri çekerler. Rehber arkada yer alır ve
komutu bu şekilde verir.
Ülkemizde de bu raft türü kullanılmaktadır. Ve mutlaka her botta, güvenlik için
alanında uzman bir rehber bulunmak zorundadır. Heryaştan ve cinsiyetten
kişiler bu sporu çok kısa sürede öğrenebilir ve gerçekleştirebilir.
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Bahar Sporları
Oryantiring (Orienteering) Nedir?
Oryantiring (Koşarak Yürüyerek Hedef Bulma)
her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların
kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile
en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir
doğa sporudur.

Harita yardımıyla yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı
arazi koşullarında yapılabilse de genellikle ormanlık arazide yapılması tercih
edilmektedir. Çoğu ülkede federasyonlar halinde örgütlenmiştir ve belirli
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin
haritasında belirtilmiş hedeflere (kontrol noktaları) sırasıyla ve en kısa
sürede ulaşmaya çalışırlar.
Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar
bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki
zımbayı ellerindeki fişe (kontrol kartı) basarak
kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar.

Oryantiring türleri
Dağ Bisikleti
Kayak
Patika
Skor Oryantiringi
Bayrak Oryantiringi
Gece Oryantiringi
Macera Yarışları
Dağ Maratonu
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Bahar Sporları
Harita: Oryantiring haritası, topografik
haritanın üzerine bitki örtüsü, kayalar, küçük
çukur ve tümsekler, kuru dere ve sel yatakları,
su kanalları, elektrik telleri, evler vb. unsurların
işaretlenmesiyle oluşturulur.
Pusula : Oryantiring pusulaları haritayla birlikte kullanılabilmesi için şeffaf
tabanlı yapılırlar. Parmak pusulası tek elde harita ile taşınabilmesi için parmağa
takılabilen pusula tipidir.
Giyim: Kolay kuruyan sentetik kumaşlar tercih edilir. Kolların ve özellikle
bacakların çalı ve dikenlerden korunması için uzun kollu tişört ve pantolon
giyilir. Böylece doğada bulunan kene gibi zararlı böceklerin ısırmasına karşı da
koruma sağlanır.
Ayakkabılar: Koşuya uygun ve zemini iyi tutan herhangi bir spor ayakkabısı
kullanılabilir. Oryantiring için özel üretilen çivili ayakkabılar da bulunmaktadır
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Drone’lar
Drone, yerden uzaktan kumanda ile kontrol
edilen insansız/pilotsuz hava araçlarına verilen
genel addır.
Askeri kullanım amacıyla ilk drone 1916 yılında aynı zamanda
bir mucit olan ingiliz subay Archibald Low tarafından tasarlanıp
geliştirilmiştir. Yine o yıllarda sınırlı sayıda üretilen Hewitt Sperry
otomatik uçak 1. Dünya Savaşı’nda kullanılmıştır.
Droneler; medya, spor, seyahat, pazarlama, kargo, sağlık alanlarında kullanılmasının
yanında son zamanlarda yangın söndürmek amaçlı olarak da kullanılmaktadır.

Nasıl Çalışır
Bir seviyede bakıldığında, “çok pervaneli” drone’ların nasıl çalıştığı
oldukça açık bir şekilde gözüküyor: Motorlar pervaneleri çeviriyor
ve ortaya çıkan itiş gücü drone’un havada durmasını sağlıyor.
Ancak bahsi geçen motorlar göreceli olarak yeni bir tür ve bu
motorlar, güç ile oldukça düşük bir ağırlığı birleştiriyor.

EHA 184 AAV
EHA 184 AAV, Orta-Kısa Mesafe iletişim ve ulaşım çözümünü
sağlamayı amaçlayan, en güvenli, en akıllı ve çevre dostu
düşük irtifa otonom hava aracıdır.
184, yeşil teknoloji ile% 100 olacak şekilde
tasarlandı ve sadece elektrikle çalışıyor.
Herhangi bir bileşen arızalanırsa veya
kesilirse, uçak güvenliği sağlamak için
hemen mümkün olan en yakın alana
inecektir.
Basit ve avans, kalkış ve
arazi için tek bir tıklama.
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Bulmaca

Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN

1.Canlandırma
2. Teknolojik ürün ve tasarımda makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin kaynaşmasını
ifade eden disiplinler arası mühendislik felsefesi
3. Araçların motorlarında bir silindir içinde düzenli bir biçimde devinen ve motorun gücünü iletmeye
yarayan küçük çaplı silindir
4.Herhangi bir enerji türünü makine enerjisine dönüştüren aygıt
5.Belirli bir süre hep aynı kalan, devinimi olmayan, durağan, duruk.
6. Doğadaki kaynaklardan en verimli şekilde yararlanmayı amaçlayan; inşaat, makine, genetik gibi farklı
branşları olan bilimsel çalışmalar ve uygulamalar.
7.Dönemeçlerde otomobilin iki arka tekerleğinin ayrı ayrı hızlarda dönmesini sağlayan dişli aygıt
8. Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla önce dünyaya ilişkin olguları, sonra bu olguları birbirine
bağlayan yasaları bulma.
9.Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bilim dalı.
10.Genellikle insan biçiminde ve metalden vb. yapılan, programlanınca belirli bir işi ya da çeşitli işleri
yapabilen otomatik aygıt.
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Yedi Kiremit
Oyuncular iki eşit gruba ayrılır ve ortaya yedi adet kiremit üst üste dizilir.
Oyuna ilk başlayacak grup seçilir. Seçilen gruptaki oyuncu kiremitleri
topla devirmeye çalışır. Eğer devirirse, oyuncu diğer grubu topla vurma
hakkını kazanmış olur.

Bu gruptaki oyuncular topla vurulmamaya çalışırlar ve oyunun
sonunda en çok kişi vurmuş olan grup oyunu kazanmış olur. Eskiden
beri oynanan ve özellikle erkek çocuklarının sevdiği geleneksel
çocuk oyunlarından biridir.
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