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BİLGİ IŞIĞI
• Bildiğimiz ışık, biyolojik göz ile varlıkların/olayların dış 

yüzünü görmemizi sağlar. 

• Biyolojik göz karanlıkta göremez, ve ışık olmasaydı gözün 
varlığı anlamsız olurdu. Gözden azami istifade, bol ışıklı 
yerlere giderek ve görülen alemdeki güzel manzaraları 
seyrederek edilir. Turistik geziler, görsel ziyafetlerdir.

• Görmenin diğer bir türü göz yerine akıl ile görmektir, ve bu 
da maddî ışıkla hiç alakası olmayan bilgi ışığı ile olur. 

• Bilgi, varlıkların ve olayların iç yüzünü aydınlatıp akıl 
gözüne gösteren madde-dışı bir ışıktır.

• Normal ışık varlıkların dış yüzünü ve dışa dönük fiziksel 
özelliklerini, bilgi ışığı ise varlıkların iç yüzünü ve 
mahiyetini gösterir. 

• İnsanlık için aydınlanma, bilgi ışığı ile olur. 

• Biyolojik göz, hali görür. Akıl gözü ise hal ile beraber 
geçmiş ve geleceği görür, ve insanı ‘zaman üstü’ bir varlık 
yapar.



BİLİMSEL ÇALIŞMA
• Evrende herşey bilgi ile yapılmıştır. Değişik bilim dalları 

ve biomimickry bunun göstergesidir.

• Atomdan galaksilere her şeyin sağlam bir bilgi tabanlı 
yapısı vardır, ve herşey âdeta bir bilgi ağı ile örülmüştür. 

• Bilimsel çalışma denen şey varlıkların/olayların bu 
bilimsel altyapısını tam ve doğru olarak ortaya çıkarma 
gayretlerinden ibarettir. 

• Bu da varlıkların /olayların yapısındaki bilgi pırıltılarını 
gözlemliyerek, pırıltıların kaynağına tümevarımla 
ulaşarak olur.

• Örneğin bir hücrenin kütlesi bir gramın milyarda biri 
kadardır. Ama yok denecek kadar küçük olan o hücrede 
gözlenen bilgi ciltler dolusu kitapları doldurmuştur. 

• Bilim insanları için tüm evren bir laboratuvar veya bir 
gözlem evidir. Başka bir bakış açısıyla, evren bir bilim 
sofrası, veya okunmayı ve anlaşılmayı bekleyen gizemli 
bir kitaptır. 

• Veya gezmekle bitmeyen zengin ve renkli bir alemdir. 

http://www.turkcebilgi.com/h�cre/resimleri/hucre-ingilizce


BİLGİYLE KİŞİSEL GELİŞİM
• Bilgi, ülkeler ve firmalar gibi kişiler için de gelişmişlik ölçüsü ve zenginliktir. 
• Okullarda yıllar süren bu zahmetli sürecin sonucu, aklın bilgi gıdasıyla 

gelişip büyümesi, sağlam bir bilgi altyapısının oluşması, ve bilimsel bir 
bakış açısının kazanılmasıdır. 

• Varlıklara ve olayların derinliklerine nüfuz eden bilgi ışığıyla bakıp 
içlerini görebilmenin verdiği haz, görme özürlü bir kişinin gözlerinin 
açılıp etrafı görebilmesinden doğan haz ve heyecandan aşağı değildir. 

• Toplumları aydınlatmada, bilgi güneşi olan aydınların yaydığı bilim ışığı, 
gökteki güneşin verdiği ışıktan önemsiz değildir. 

• O yüzden ilim tahsilinin temel gayesi ve neticesi, kişinin akıl ve fikir aleminin 
inşası ve aydınlatılmasıdır. 

• Bunu anlamayanlar, üniversiteye gitmenin gayesini bir meslek sahibi 
olmaya indirgerler, ve hatta iyi gelir getiren bir meslekleri varsa yüksek 
öğretime gerek bile görmezler. 

• Halbuki insanları diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik ilimdir, ve 
insanlığa layık en yüksek uğraşı ilim ile meşguliyettir. İnsanların en yücesi 
boyu en uzun olan değil ilmen ve ahlaken en yüksek seviyede olandır. En 
nezih geziler ise fikir dünyası gibi mânâ alemlerinde yapılan gezilerdir. 

• Filozof Ralph Emerson: “Seyahat, aptalların cennetidir.”



AKIL MİDESİ İÇİN İLİM ZIYAFETİ
• İnsan fıtraten meraklı ve heyecanlı bir varlıktıır, ve 

yeni şeyler öğrenmeye ve yükselmeye meyli ve 
hevesi vardır. 

• Hayvanlardan farklı olarak insanlarda bildiğimiz 
mide ile beraber çok sayıda madde-dışı mide
vardır, ve akıl bu midelerin önde gelenlerindendir. 

• Akıl midesinin gıdası bilgidir.
• Aklen gelişkin bir insanın aklıyla bilgi yemekten 

aldıği haz, ağzıyla yediği lezzetli bir yemekten 
aldığı hazdan daha az değildir. 

• Beden midesi belli bir miktar yemek yendikten 
sonra doyar, ve yemeğin miktarı kaçırılırsa 
rahatsız olur. 

• Akıl midesi için ise bir sınır söz konusu değildir. 
Ömür boyu bilgi yese yine doymaz. Hatta yedikçe 
daha da gelişir ve daha çok yemek ister. 

• Böylelikle hayat bir ilim ziyafeti olur, ve kişi içeride 
hissedilen nezih bir haz ile apaydınlık bir iç alemde 
yaşar. 



BİLGİ ÇAĞI
• İçinde bulunduğumuz çağa haklı olarak bilgi çağı deniyor. Bilişim ve iletişim, 

çağımıza damgasını vuran yüksek değerler. 
• Bilim değişimi tetikliyor, ve teknoloji bu değişimin motorluğunu yapıyor. 
• Eskiden zenginliğin ölçüsü sahip olunan toprak ve doğal kaynaklardı, ve 

zenginleşmenin yolu daha çok toprağa hükmetmekten geçiyordu. 
• Sanayi devrimi bu anlayışı değiştirdi, ve hammaddenin değerini kat kat 

arttıran sanayileşme zenginliğin yeni ölçüsü oldu. 
• 20. asrın ikinci yarısından sonra ise  bilimsel araştırmalara yönelinmesiyle 

mamul madde yerine bilgi üretimi ön plana geçti, ve bilgi en kıymetli meta 
oldu.

• Zaten bu yüzden zamanın akıl ve bilim zamanı olduğunu gören ülkeler bilgi-
tabanlı ekonomiye bir an evvel geçmek için gayret göstermektedirler. 

• Bilim ve teknolojiye hakim olanlar refah, kuvvet, ve itibara sahip 
olmaktadırlar. Artık en zengin ülkeler en çok doğal kaynağa sahip olanlar 
değil, en yüksek beyin gücüne sahip olanlardır. 

• En güçlü firmalar da AR-GE’ye yönelip teknoloji geliştiren firmalardır. 
Zamanın değişen değerlerini iyi okuyan ülkeler, net beyin göçü almak için 
gerekli altyapıyı oluşturup bir cazibe merkezi olmakta, ve böylelikle bilgiyle 
donanımlı kişileri ve dolayısıyla bilgiyi kendilerine çekmektedirler. 



UYDU = Madde {bakır, demir, plastik, ...} + Madde-dışı
{hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri, sanat...}

BİR TEKNOLOJİ HARİKASI

$100 bin/kg 

1000 kg, 
$100 milyon

Hammadde 
değeri: $1/kg?



ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: ABD Örneği
• ABD’de üniversitelerin yaygınlaştılması 150 yıl öncesine 

dayanır, ve ekonomiyi desteklemek amacıyla yapılmıştır.
• 2 Temmuz 1862’de başkan Abraham Lincoln, Federal 

hükümetin her eyalete yüzbinlerce dölüm arazı bağıslamasını 
öngören Arazi-bağış kanununu (Land Grant Act) imzaladı. 

• Bu kanunun amacı, 50 eyaletin her birinde tarım ve 
makineleşmeyi desteklemek amacıyla birer Ziraat ve Mekanik 
Sanatlar Fakültelerinin kurulmasını sağlamak, ve buralarda 
çiftçileri ve makinacıları eğitmekti. 

• Bu üniversitelerin misyonu, topluma ihtiyaç duyduğu eğitim, 
bilimsel araştırma, ve yerinde hizmeti sunmaktı. ABD’nin 
tarım ve teknolojide dünya lideri olmasında eğitime yapılan bu 
yatırımım büyük etkisi olmuştur. 

• Avrupa Birliği 2000’de Lisbon’da “2010 yılına kadar dünyada 
rekabet gücü en yüksek ve bilgi-tabanlı en dinamik ekonomi 
olmak” hedefini benimsemiştir.



BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞTE 
ÜNİVERSİTELERE ÖNCÜ ROL

“Üniversite topluma öncü olmalıdır. Sadece 
topluma değil, devlete ve siyasi iktidara da 
öncü ve yol gösterici olmalıdır.” 
(28 Kasım 2010, İstanbul Dolmabahçe’de Rektörlerle toplantı öncesi Başbakan’ın basın açıklamasından 
(HaberTürk, http://www.haberturk.com/yasam/haber/575696-basbakan-rektorlere-konustu).



BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ: e-DEVLET PROJESİ









Bir icat daha …. 28 Eylul 2010 (Haberturk)



• TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM
Yaptığı sistemin gizliliği nedeniyle fiziksel yapısı hakkında fazla detay 
vermeyen Delgeç, yaptığı ürüne devletin sahip çıkmasını istiyor. Devlet 
sahip çıkmadığı takdirde Hindistan'dan gelen teklifi değerlendireceğini 
sözlerine ekleyen Delgeç, Hindistan'ın cihaz için milyar dolarlar önerdiğini 
söyledi.

• İLK GÜCÜ AKÜDEN ALIYOR
Ürettiği elektrikli arabanın tamamen aküden aldığı ilk hareketle çalıştığını, 
herhangi bir şekilde prize takılarak şarj edilmediğini saatte 90-95 km hızlara 
ulaştığını belirten Delgeç, Almanya ve İsviçre'nin bu arabaya talip olduğunu 
ve patentini almak istediklerini söyledi.

RUSYA PEŞİME AJAN TAKTI
Başka bir icadının ise ısıtma sistemi olduğunu, bu sistemin peşine Rus 
ajanlarının düştüğünü ve bu yüzden bir yıl boyunca ortadan kaybolduğunu 
belirten Delgeç, bu sistemin 120 m2 alanı rahatlıkla ısıtabildiğini ve 
herhangi yardımcı yakıta ihtiyacı olmadığını kaydetti.

TÜM EMEKLERİM TÜRKİYE İÇİN
Delgeç, tüm emeklerinin Türkiye'de kalması için çaba sarfettiğini, icadını 
yabancılara satmak istemediğini ancak bundan sonra gelecek olan teklifleri 
değerlendireceğini söyledi.



HİBRİT ISI MADDESİ (HİM), FUNİKA HOLDİNG, 
Denizli, www.funika.com.tr

http://www.funika.com.tr/


AZ ELEKTRİKLE ÇOK ISI ÜRETEN MADDE (!)
• Moleküler yapıda saklı olan enerji paketçikleri düşük bir elektrik enerjisiyle 

harekete geçirilip yüksek miktarda ısı enerjisi üretildiği iddia edilmektedir. 

• HIM için “yüzyılın icadı” tanımlamaları yapılmakta, ve Nobel Fizik Ödülü 
başvurularından söz edilmektedir. Bir üniversitenin mühendislik fakültesinin 
de içinde bulunduğu teknik heyet, bu buluşun temeli ‘moleküler rezonans’ 
tabiri ile açıklanmakta, ve ortaya çıkan fazla ısı termodinamik COP 
performans katsayısı ile ifade edilmektedir. 

• Bu buluşun ekonomiye katkısı Funika yetkililerince sanayi uygulamalarına 
geçildiğinde Türkiye için yılda en az 10 milyar TL, dünya için de yılda 1 
trilyon dolar olarak telaffuz edilmektedir. 

• İddiaya göre HIM maddesine bir birim elektrik enerjisi verilince madde 10 
birime varan ısı enerjisi veriyor. Yani madde enerji üretmektedir.

• HIM maddesinde radyoaktif maddeler mevcut olmadığı ifade edilmektedir. 

• Elektrik akımının tetiklediği bir kimyasal reaksiyon olsa bile zaten bir süre 
sonra sona ereceğinden ve ısı üretimi duracağından bunun da pek bir 
önemi yoktur. 

• O halde enerjinin korunumu temel prensibi açıkça ihlal etmektedir, ve HIM 
maddesiyle ilgili tüm iddiaları geçersizdir. 



Gerçek dışı hayallere bağlanan ümitler, ve acı son... 

“Darboğazdan çıkış yola 
arayan Sözkesen 
enerji tasarufu 
sağlayacağını öne 
sürdüğü ‘Hibrit’ adını 
verdiği bir teknoloji 
geliştirdiğini iddia 
etmiş umudunu da 
buna bağlamıştı. 
Ancak Sözkesen'in 
“Bana Nobel 
kazandıracak” dediği 
buluşu Alman ve 
İsviçreli şirketlere 
pazarlama girişimleri 
sonuç vermemişti.”

7 Ekim 2009

7 Ekim 2009 (Gazeteler; Haberler.com)



Yokuşa Çıkan Arabalar
(Erzurum Abdurrahman Gazi Yokuşu)



Bilimsel Yaklaşım:
Karanlıktan aydınlığa, Ayrılıktan birliğe 



İnovasyon (yenilik)

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.jazzhostels.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/ge-building-new-york-city.jpg&imgrefurl=http://www.jazzhostels.com/blog/29-10-cool-historic-buildings-in-new-york-city/&usg=__H1CitpxPpu4tT32amqF1urC2hM8=&h=400&w=300&sz=40&hl=tr&start=13&um=1&tbnid=dTDun4zOr5S59M:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bbuildings%2Bin%2Bnew%2Byork%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


DEĞİŞİM ve GELİŞİM
• Dünya hızla değişiyor. İnsanlar daha iyisini istiyor. 

Bu değişimin motoru bilim ve teknolojidir. 
• Dünyada dinamizm esastır, ve değişmiyecek tek şey 

değişimdir. 
• Değişen bir ortamda yerinde duran geride kalır ve 

geriye gider.
• Değişim durdurulamaz, ancak yönlendirilebilir.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.shrug.com/images/oldblacktv_bg4.jpg&imgrefurl=http://www.shrug.com/&usg=__j-F7KiK6VsKoWfxB82rw2gPY1RM=&h=712&w=1000&sz=90&hl=tr&start=12&um=1&tbnid=Po1h9FQV51ntNM:&tbnh=106&tbnw=149&prev=/images%3Fq%3Dold%2BTV%2Bphotos%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.square-mag.co.uk/wp-content/uploads/2006/12/philips_3d_1.jpg&imgrefurl=http://www.square-mag.co.uk/2006/12/20/philips-3d-tv/&usg=__dCaX7BQbawx0d2AKVM78YP0fr0Y=&h=330&w=375&sz=12&hl=tr&start=1&um=1&tbnid=IW7v-J0zsJDiNM:&tbnh=107&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D3d%2Btv%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


DEĞİŞİM: TEMEL BİR İNSANLIK HASİYETİ

• İnsan DEĞİŞEN bir varlıktır.  
• Değişime itiraz, insanlığa

itiraz ve insanlığı inkardır. 

(İNSAN-HAYVAN FARKI)

İNSAN BİR VARLIKTIR.

• Akıllı
• Konuşan
• Sosyal
• Ekonomik
• DEĞİŞEN

Durağan meyil ve kabiliyetlerin harekete 
geçirilip meyve vermesi bir hazdır.

http://animals.nationalgeographic.com/animals/enlarge/honeybees_image.html


HAYAL GÜCÜ: DEĞİŞİMİN ATÖLYESİ 
• İnsan HAYAL EDEN bir varlıktır.
• İnsan, hayalleri kadar büyüktür.
• İnsanın özelliği, olmayan şeyleri hayal 

aleminde var etmektir.
• Hayal gücü veya yaratıcılık, inovasyonun 

temelini olusturur. 
• Hayal alemindeki şeyleri fizik (madde) 

aleminde var etmek, bilgi ve beceri ile olur.

• Hayvanlar içgüdüleri, insanlar ise 
hayalleri ile hareket ederler.    

Einstein:
“Hayal etme, bilgiden 

daha önemlidir.”

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_AQSUCwwhbC8/SjalbdjXboI/AAAAAAAAAFc/Guxp6iaMpZE/s400/Thinking%2BMan.jpg&imgrefurl=http://lifeasaterrorist.blogspot.com/&usg=__WGxrV5P2iKVFB9WOcuVsVoprH2g=&h=400&w=300&sz=37&hl=tr&start=47&um=1&tbnid=oyH5IVm41PfWTM:&tbnh=124&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bthinking%2Bman%26ndsp%3D21%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DN%26start%3D42%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i574.photobucket.com/albums/ss187/livinlowcarbman/ThinkingMan.jpg&imgrefurl=http://www.wellsphere.com/wellpage/research-thinking&usg=__y8SV6bT9NcZzL96iJkNgW4G6rZA=&h=317&w=320&sz=40&hl=tr&start=65&um=1&tbnid=UXnBA4A5jLed9M:&tbnh=117&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bthinking%2Bman%26ndsp%3D21%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DN%26start%3D63%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/4662549/laptop-main_Full.jpg&imgrefurl=http://www.ehow.com/video_4755507_affordable-refurbished-laptops.html&usg=__p7rlGNCmqLsfv6tVLkiNmqLJ9EE=&h=449&w=500&sz=35&hl=tr&start=15&um=1&tbnid=_hVUwojlS3JoQM:&tbnh=117&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Blaptop%2Bcomputers%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


Hayal gücü nasıl geliştirilebilir?
• Test çozerek DEĞİL.
• Çok çalışarak da DEĞİL.
• İnsanı ROBOTLAŞTIRARAK ve 

TEK BİR TİPİ empoze ederek hiç DEĞİL.

• Oturup düşünmeye zaman ayırarak.
• Düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki 

tüm engelleri kaldırarak.
• Aykırı düşüncelere ve en uçuk fikirlere saygılı davranarak.
• TV seyretme yerine KİTAP okuyarak.
• YANİ: Hayal etmekten korkmayarak, hayalimizi cesurca 

kullanarak, ve zihnimize vurulan prangaları kırarak.

• Kullanılan kaslar nasıl gelişirse, kullanılan hisler de öyle
gelişir (akıl, hayal, ...). “Kullan, veya kaybet.”

• “Hayal gücü gelişmemiş bir kişi, gelişmemiş bir insandır.”

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://educhoices.org/cimages/multimages/1/free_books_online.jpg&imgrefurl=http://educhoices.org/articles/Online_Libraries_-_25_Places_to_Read_Free_Books_Online.html&usg=__AS7iD60UPAQxPBX7OLXZw4i7830=&h=300&w=400&sz=77&hl=tr&start=15&um=1&tbnid=UZ9kCbLFVMfSlM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bbooks%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1
http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_zJqAScwfQgg/SXzS53Mi6kI/AAAAAAAAAJY/XcvAggtDRbw/s320/thinking.jpg&imgrefurl=http://novisi.blogspot.com/2009/01/man-think-woman-too.html&usg=__D_faiEnQ7dMxcqyy5Igdsa7gN08=&h=311&w=320&sz=18&hl=tr&start=14&um=1&tbnid=7j-LSQoXqrzE3M:&tbnh=115&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bthinking%2Bman%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


YARATICILIK ve EL BECERİSİ
• Mühendis, Mimar: 
• Bilgi-hayal-ilham (6. his) ile yapma (CD, çizim) 
• Maddesiz inşaat, hayal-bilgi-zihin becerisi

(yaratıcılık).

• Teknisyen, Usta: 
• El becerisi ile malzemeyi istenilen şekle sokma
• Madde ile yapma, ruha uygun beden giydirme

(Beceri, otomasyon, - robot).
• - Aynı ruha milyonlarca beden giydirilebilir. 
• - Ruh sağlam olmazsa, beden de sağlam olmaz.

Teori:   Ruh, Mânâ, Öz, iç âlem
Pratik:  Beden, Madde, kabuk, dış âlem

Boltzmann: İyi bir teoriden daha pratik birşey yoktur.”

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.e-architect.co.uk/new_york/jpgs/empire_state_building_amcrmar07_13.jpg&imgrefurl=http://www.e-architect.co.uk/new_york/new_york_skyscrapers.htm&usg=__aL1GSkW3JW8r2dPBJFpr9xBR4gI=&h=733&w=550&sz=67&hl=tr&start=4&um=1&tbnid=0JYTHMk-XrJVBM:&tbnh=141&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bbuildings%2Bin%2Bnew%2Byork%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


YARATICILIK : Başarının Sırrı
• Doğuştan gelen bu kabiliyet harekete geçirilebilir ve 

geliştirilebilir.
• “Amerika var olmuş en büyük yenilik makinesidir ve 

hiçbir zaman kopya edilemeyecektir. Çünkü bu, çok 
sayıda faktörün çarpımından elde edilir: 
- En yüksek düzeyde düşünce özgürlüğü,
- Bağımsız düşünceye verilen önem,
- Sürekli yeni beyin göçü,
- Gözünü kırpmadan risk alma kültürü, …” 

Thomas Friedman, NY Times.

• Benim hiçbir özel yeteneğim yok. Ben sadece ölesiye 
meraklıyım. - Einstein



EĞİTİM FELSEFESİ: Ezbercilik-Yaratıcılık
• Türkiye’de sistem büyük etapta körü körüne ezberciliğe ve bilgi 

yüklemeye yani öğrenciyi robotlaştırmaya dayalıdır.

• Olması Gereken: Sistem düşünmeye, sorgulamaya, öğrencinin 
yaratıcılığını teşvik edip geliştirmeye, ve çok öğrenmekten 
ziyade öğrenilen bilgiyi kullanıp özdeştirmeye dayanır. 

• “Ezberci” sistemin aslında özü misyonsuzluk - yani neyi ne için 
öğrendiğini, nerede ne işe yarayacağını bilmemektir. 

• Modern dünyada çok şey ezberleyip bilgisi ile ne yapacağını 
bilmeyen kişiye değil, az da olsa bilgisi ile ne yapılabileceğini 
bilen “düşünen” kişilere değer verilir. Çünkü bilgisayarlar da 
bilgi yüklü, ama onların bile düşünen kişilerin elinde değeri var. 

• Lise öğrencilerimiz testlere girip geçme konusunda gayet 
uzmanlar. Ama bu becerinin kime ne faydası var? Hangi 
işveren bir kişiye bu becerisinden dolayı iş verir?
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YARATICILIĞI TEŞVİK ETMEK
• Mucitliği (innovation) gerçekleştiren özellik yaratıcılıktır.

• Eğitimciler yaratıcı düşünceyi teşvik etmek ve geliştirmek için 
çeşitli yollar kullanmak konusunda bilinçli bir çaba 
göstermelidir. 

• Eğitimciler iyi fikirlerin geliştirilmesi ve büyütülmesi için 
tartışmaları kolaylaştırmalıdır. 

• Öğrencilerden bir ödev sorusu hazırlamalarını istemek, 
kesinlikle bir yaratıcılık egzersizidir. 

• Bir hikayenin yarısını yazıp öğrencilerden onu
tamamlamalarını istemek de öyledir.



Yaratıcılığın Ölçüsü: PATENT

Yılda Günde 1 patent için

Japonya 496,621 1361 0.9 minute

ABD 375,657 1029 1.4 minutes

Almanya 292,398 801 1.8 minutes

Türkiye 3,219 
(%96 yabancı) 

9 163 minutes

Kaynak: Ankara Ticaret Odasi (ATO); 2004 raporu: Türkiye: Patent Fakiri 

Patent Başvuruları Sayısı (2001)



Hayal gücü gelişimin olmazsa olmazı:
HÜR DÜŞÜNCE ORTAMI

“Gençleri bozmanın en kestirme yolu farklı düşünenlere değil 
benzer düşünenlere değer vermelerini öğretmektir.” (Nietzsche)

“Söylediğin şeyi tasvip etmiyorum, ancak onu söyleme hakkını 
ölünceye kadar müdafaa edeceğim.” (F. Voltaire)
“İnsanlara yapılabilecek en büyük iyilik, onlara akıllarını 
kullanmayı öğretmektir.” (Molliere)

“Gerçek politikacı, geçmiş olayların hıncını, intikamını alan 
kimse değildir. Bu olayların tekerrürüne engel olan kişidir.” 
(Bismark)

• “Bir ülkenin en büyük zenginliği sahip olduğu doğal kaynaklar 
değil, gelişmiş beyin gücüdür. Yasakçılık, beyin gücünün 
gelişimi önünde en büyük engeldir.”

• “Mayınlı yollardan kimse gitmek istemez . Gitse bile temkinli ve 
yavaş yavaş gider – mayınlar açıkça işaretlenmiş olsa bile.”



ÖZGÜRLÜK: Teknolojinin temel zemini

Yaratıcılık, hayal gücü

Yenilik

İfade Özgürlüğü

Sözel, fikirler Bilim ve sanat

DEMOKRASİ TEKNOLOJİ

“Değişik olma özgürlüğü”

Mühendislik 
yaratıcı bir 
aktivitedir ve en 
iyi özgür yerlerde 
gelişir.

Kapalı ve baskıcı toplumlar: ‘Gerçek’ mühendislik yoktur.

Einstein: 
“Gerçekten 
büyük ve ilham 
verici herşey,
hürriyet içinde 
çalışabilen kişi 
tarafından 
yaratılmıştır.”



“Eğitimin en büyük gayesi kişiye özgüveni öğretmek, ve kendi 
zihin aleminin zenginliklerini tanımasını sağlamak olmalıdır.” 
(R. W. Emerson)

“Gerçek öğretmen, öğrenmeyi öğretmekten başka birşey 
öğretmez.” (M. Heidegger)

“Motivasyon, insan motorunun çalışmaya devam etmesi için 
gereken yakıttır.” (Zig Ziglar)

“İnsanlar yüksek motivasyonlu oldukları zaman, imkansızı 
başarmak kolaydır. Öyle olmadıklarında ise kolayı başarmak 
imkansızdır.” (Bob Collings)

“Disiplinin sırrı motivasyondur. Bir kişi yeterince motive 
edilmişse, disiplin kendi kendine sağlanır.” (Sir A. Paterson)

“Başarının kaynağı motivasyon, gayret, ve mükemmelliği 
amaçlamaktır.” (Anonim). 

“Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.” (Emerson)

ÖZGÜVEN ve MOTİVASYON (ŞEVK)



Özgüvenin bir meyvesi: GİRİŞİMCİLİK
• Değişim olmadan mühendislik, girişim olmadan da 

değişim olmaz.

• Özgüven cesareti, cesaret de girişimciliği doğurur.

• Hata yapmaktan korkmamak lazımdır. 

• Gerçek mühendis iş aramaz; işini yaratır. 

Özgüven ve girişimcilik örneği:
• Türkiye’den bir haber: “Onbinlerce öğretmen tayin 

edilmeyi bekliyor.”

• ABD’den bir haber: “Öğretmenlerin yarısı daha iyi iş 
bulup mesleği bırakıyor.”



SAN’AT BOYUTU 

“Başarılı bir teknolojik ürün, aynı 
zamanda bir san’at şaheseridir.”



Fonksiyonellik + Estetik (Ruh İnceliği)



SAN’AT + BİLİM

Müzik
Resim
Güzel yazı
Şiir
.
.
.



İLETİŞİM



İLETİŞİM

• İyi iletişim becerisi, teknik bilgiden daha 
önemlidir.

• Kişilerin iyi iletişim ve ikna yeteneğine sahip 
olması gerekir. Yaptıkları işi yasa
koyuculara, medyaya ve tüketicilere 
açıklayabilmelidirler.

• Okullarda etkin iletişim alışkanlığı 
kazandırmaya, rapor yazmaya, ve proje 
çalışmalarını kalabalık önünde sunmaya 
ağırlık verilmelidir. 

• Kişiler, en modern iletişim vasıtalarını etkin 
olarak kullanabilmelidir.
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University Of Iowa Holds Elevator Pitch 
Competition

The Iowa City (IA) Press-Citizen (11/2,2009 Gallegos) reported 
on "the second annual fall 2009 Elevator Pitch Competition," 
in which undergraduate students have 2 minutes to "pitch 
their business idea to a panel of judges." They then have "up 
to 5 minutes to answer judges' questions. Every 10 minutes, 
a new student is in front of the judges, said Amberly Hagen, 
event coordinator in the John Pappajohn Entrepreneurial 
Center." There are two categories, "Best Technology 
Business and Best Non-Technology Business." The article 
noted, "Faculty, staff and graduate students have a separate 
Elevator Pitch Competition." The name of the competition is 
derived "from the idea of being able to convince an investor 
to support your business in the time it takes to reach your 
desired floor."

http://mailview.custombriefings.com/mailview.aspx?m=2009110301asee&r=2867623-ec64&l=00b-144&t=c


MIT Engineering Program Seeks To Foster 
Communication Skills

• The Boston Globe (10/25, 2009) reported on an "unusual 
undergraduate program" created by MIT in which "students 
practice networking and hone 'elevator pitches,' entrepreneurial 
ideas summarized in under a minute."  

• The program is a "response to industry pressures to produce 
engineers who are as skilled at communicating face-to-face as 
they are at writing complicated computer codes… 

• Business leaders complain that many of today's engineering 
graduates...have too little grounding in the actual practice of 
working with others to deliver innovative products amid time 
and budget constraints." 

• The idea is "to refocus the engineering curriculum to counter 
the shift in recent decades toward scientific theory and away 
from the practice of engineering." 

http://mailview.custombriefings.com/mailview.aspx?m=2009102601asee&r=2867623-f461&l=002-d7b&t=c


TAKIM ÇALIŞMASI



NİÇİN TAKIM ÇALIŞMASI?
• Birey zayıf, takım kuvvetlidir. 

• Güç ve etki, uzmanlardan oluşan takımdadır. 

• Birey, harika dahi olsa, takıma göre zayıf ve etkisi sınırlıdır.

• Eskiden problemler nispeten basit idi, ve bireyler tarafından 
çözülebiliyordu. 

• Bugünün problemlerinin disiplinler arası yapıya sahip olması, 
daha fazla işbirliği ve takım çalışması yapılmasını 
gerektiriyor. (Hala ülke ve hatta dünya problemlerini tek 
başına çözebileceklerini zannedenlerin kulakları çınlasın). 

• Takım çalışması yapma yeteneği, diğer disiplinlerin üyeleri ile 
bir takım içerisinde, çok yönlü projeler yaparak kazanılır. 
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BİR ÖRNEK: ABD Enerji Veimliliği İçin Ulusal
Eylem Planı: 2025 VİZYONU



Vizyon 2025 – Ekonomik Enerji Verimliliği Hedefleri



Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı – Üye Kuruluşlar
(60 kurum; U. S. DOE ve EPA önderliğinde)



Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı – Üye Kuruluşlar
(60 kurum; U. S. DOE ve EPA önderliğinde)



ÖNCE İNSANLIK (ETİK DEĞERLER)

“Eğitimin ilk hedefi bilimsellik değil 
insanlıktır.” (Ernest Seton)
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İNSANLIK ve AHLAK (ETİKLİK)

• “Birşeyi yapabilme gücünün olması ve onu yapma hakkına 
sahip olman onu yapmanın doğru olduğu anlamına gelmez.” 
(Dr. Laura Schlessinger)

• “Etik değerleri olmayan bir adam bu dünyada serbest 
bırakılmış bir vahşi hayvan gibidir.” (Manly Hall)

• “Etiklik, uluhiyetten arındırılmış bir modern dünya dinidir.”

• “Dindarlık ve etiklik, kendini değişik tarzlarda gösteren aynı 
ruhtan başka birşey değildir. Dindarlık, hakikatı Allah’a dönük 
olan dindir, etiklik ise hakikatı dünyaya dönük olan dindir.” 
(Tryon Edwards). 

• “Bilgisiz doğruluk zayıf ve faydasızdır; doğruluksuz bilgi 
tehlikeli ve esef vericidir.” (Samuel Jackson)
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THEODORE ROOSEVELT (ABD Başkanı, 1901-1909)
ve ETİK DEĞERLER

• “Eğer bir insanı, sadece akıl yönünden eğitiyor, ahlak 
yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başına yalnızca bir bela 
yetiştiriyorsunuz demektir.”

• “Hiç okula gitmiyen bir adam bir yük treninden çalabilir; ama 
eğer üniversite eğitimi almışsa, bütün demiryolunu çalabilir.”

• “Amerika’yı imha edecek olan şeyler ne pahasına olursa 
olsun zenginlik, ne pahasına olursa olsun barış, önce vazife 
yerine önce güvenlik, rahat yaşama arzusu, ve çabuk zengin 
olma hayat teorisidir.”

• “Tüm Amerika’da beraberinde hiç bir ahlakî sorumluluk hissi 
taşımayan yalın zekiliği yüceltmekten daha tehlikeli bir 
davranış biçimi yoktur.”

• “Uzun vadede, bireylerin ve keza ülkelerin hayatında 
belirleyici factor karekterdir.”
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ALBERT EINSTEIN ve ETİK DEĞERLER

• “Başarıları olan bir adam değil, moral değerleri olan bir kişi 
olmaya çalış.” 

• “İnsanlık ve onun kaderine göstereceğiniz hassasiyet tüm 
teknik çalışmalarınızda her zaman baş düşünceniz olmalıdır. 
Bunu hiçbir zaman diyagram ve denklemleriniz arasında 
unutmayın.”

• “Dünya yaşamak için tehlikeli bir yerdir – kötü olan insanlar 
yüzünden değil, bu konuda hiçbirşey yapmayan insanlar 
yüzünden.”

• “İnsanlık yüksek moral standart ve değerleri tesis edenleri 
objektif doğruları keşfedenlerin üzerine koymak için her 
sebebe sahiptir. Insanlığın Buda, Musa, ve İsa gibi kişiliklere 
olan borcu bence sorgulayıcı ve yapıcı akılların başarılarına 
olan borcundan çok daha yüksek seviyededir.”



EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM



DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN GEREĞİ: ESNEKLİK
• Öğrenci merkeze konmalıdır.
• Eğitim programında esnekliğe azami derecede izin verilmelidir.
• UNR’de birinci sınıf öğrencilerinin %50’si bölüm belirtmezler.
• Öğrenciler bölümü 2.5 veya 5+ yılda bitirirler.
• San Jose State Univ: Öğrenciler işletme derslerini teknik 

seçmeli ders olarak alabilirler. Çift anadal işletme -Mühendislik
derecesi alabilirler.

• İlk yılda ortak müfredat programı yaygın olarak uygulanır. 
• Farklı yol tercihleri sağlanır.
• Öğrenilmesi öğretilir, ve sürekli eğitimi teşvik edilir.
• Yaratıcılık teşvik edilir. “Ezberleyen” değil “düşünen” bireyler 

yetiştirilmesine gayret edilir.
• Değişik olmak bir tehdit değil zenginlik olarak algılanır. 
• Yerel ihtiyaç ve özel şartlar dikkate alınır.



Yükseköğretimde ESNEKLİK
• ABD’de eğitim sisteminin temel bir özelliği öğrenciyi 

merkeze koyması, ve herşeyin öğrenciye daha iyi hizmet 
verebilme gayesine yönelik olmasıdır. 

• Bunun sonucu olarak müfredat programları gayet esnektir, 
ve kişi bir danışmanın gözetiminde kendine en uygun 
programı oluşturabilir. 

• Üniversitelerde bölüm veya okul değiştirmek veya okula bir 
kaç sene ara verip sonradan tekrar dönmek gayet kolaydır. 

• Üniversitede bir öğrenci sadece dosyasını alıp gideceği 
bölümün sekreterine vermekle başka bir bölüme kolayca 
kaydını transfer edebilir. 

• Sistemin esnek ve adil olması, “AF” çıkarmaya ihtiyaç
bırakmaz. Bizde suç olan çok herşey orada doğal haktır. 
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LİSELERDE ESNEKLİK 

• Florida middle school offers classes in advanced 
computer skills. (ASEE First Bell, 27 Kasim’07).

• Washington state high school receives CAD software 
donation.   A machining teacher at SHS, said, "The software 
won't transform them into engineers, but it will get them started 
on the right path.“(ASEE First Bell, 27 Kasim’07).



Yükseköğretimin yerelleşmesinde zihinsel devrim:
YÖK’ten Üniversitelere: Kurallarınızı kendiniz koyun 



EĞİTİMDA GLOBALLEŞME
• Büyük firmalar gibi, yabancı kurum ve üniversiteler başka 

ülkelerde uydu okullar açıyor, ve yerel okullara rakip oluyor.
• ABD üniversiteleri yıllardır yabancı öğrencilerin “Mekke”si oldu. 

2008-2009’da 672 bin kişi (toplam öğrenci nüfusunun %5 
cıvarı; Hindistan 103 bin, Çin 98 bin) ABD’de öğrenim gördü, 
ve ABD ekonomisine $15 milyar katkı yaptı.

• Georgia Tech Üniversitesi 1990’da Fransa’da sonra 
Singapur’da lisansüstü mühendislik programları başlattı.

• Globalleşme futbol gibi artık eğitimde de kendini gösteriyor, ve 
eğitim kurumlarının uluslararası arenada rekabete hazır 
olmalarını gerektiriyor.

• Rekabet, ürünlerde olduğu gibi, eğitimde de kalitenin 
yükselmesini netice verecek, ve rekabet edemeyenler 
kapılarına kilit vuracaklardır.



DİNAMİZM ve GÜVEN, ve ÖMÜR BOYU ÖĞRENME

• Eğitim sistemi dinamik, esnek, ve değişime açık olmalı, ve
hızla değişebilmesidir. 

• Hızla değişen dünyamızda ihtiyaca cevap verebilmek için 
bunun zaten böyle olması gerekir. 

• Güven, insanları yaratıcı, şevkli, ve üretken bireyler yapar. 
Güvensizlik ise tam tersini. 

• Eğitimde, devlet üniversitelere, üniversiteler bölümlere, 
bölümlere öğretim üyelerine, ve onlar da öğrencilere
güvennelidir. 

• Kişilerin mezuniyetten sonra “ömür boyu öğrenme”ye hazır 
olmaları gerekiyor. Bu dinamik ortamda okulların görevi de 
öğrenciye çok şey öğretmekten ziyade “öğrenmesini 
öğrenme”yi sağlamaktır. 
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ENERJİDE MUCİZE ARAYIŞLARI



TERMODİNAMİK KANUNLARI 

1. Kanun: 
Kapsam: Korunan şeyler (madde, enerji). 
Devr-i daim makinalarına kapıyı kapatıyor.

2. Kanun: 
Kapsam: Korunmuyan şeyler (entropy, ekserji). 
Yoktan var olma, varken yok olma kavramlarını yerleştiriyor. İsrafı 
ve mükemmeliyeti ölçmenin kavramsal alt yapısını oluşturuyor. 



Tarih boyunca mucitlerin iki büyük rüyası:

SONSUZ ALTIN ve SONSUZ ENERJİ



SİMYA (Kimya): Madenleri ALTIN’a çevirme
• Eskiden ALTIN çok 

değerliydi, ve gücü 
simgeliyordu.

ABD’de ALTIN KURAL:
• “Altın kimdeyse, kuralları 

o yapar.” (Para konuşur)

SORU:

• Bakırı ALTIN’a çevirmek 
mümkün müdür?

- Peki, ya demiri?

- Veya kömürü?Sir William Fettes Douglas'ın Simyacı 
isimli tablosu

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:William_Fettes_Douglas_-_The_Alchemist.jpg


6 Proton = 
1 Karbon atomu

6 pirinç tanesi = 1 fasulye?

26 Proton = 
1 Demir atomu 79 Proton = 

1 Altın atomu
• Elementlerin temel farkı çekirdeklerindeki proton sayısıdır. Mesela hidrojen 

atomunda 1, altında 79 proton vardır. 
• Ama tüm protonlar birbirinin aynıdır – aynen pirinç taneleri gibi. 
• Eğer 6 pirinç tanesini sıkı sıkı bağlayınca 6’lik bir pirinç dizesi yerine bir 

mısır tanesi, 26 tanesini bağlayınca bir bakla, ve 79 tanesini bağlayınca bir 
fındık oluyorsa, acaip bir şeyler oluyor demektir. 

• Felsefik soru: Karekterin kaynağı PROTON olması mümkün mü?

???KÖMÜR, C ALTIN

Presenter
Presentation Notes
 



Enerjinin korunumu kanununa meydan okuyuş

• Evrende atomlardan galaksilere tüm fizik 
aleminde varlığı gözlenen muazzam 
düzen, kanunların varlığını ve kesin 
hakimiyetini gösterir

• Bir ülke veya kurumdaki düzen, kanunların 
varlığını ve uyulduğunu gösterir.

• Fizik kanunları açık nokta bırakmazlar. 
Kanunların açığını yakalamaya çalışan 
sadece kendini kandırır.



Leonardo da Vinci’ye atfedilen bir devr-i daim makinası

http://www.lhup.edu/~dsimanek/museum/thinking.htm



Patentler makina çalıştırmaz!
İlk İngiliz devr-i daim makinesi 
patenti 1635’te verilmiştir.

İngiltere’de 1903 yılına kadar devr-i 
daim makinalarına 600 kadar patent 
verildiği tahmin edilmektedir. 

ABD patent ofisi 1973’den beri devr-i daim makinaları için yapılan 
patent başvurularını reddetmektedir.
Devr-i daim mucitleri gözlerini para hırsı bürümüs dolandırıcılar
olabildiği gibi, gayet dürüst ve akıllı – ama kendini çevresinden 
soyutlayıp gerçek dünyadan kopmuş ve hayalle hakikatı 
karıştırmaya başlayan – bilim insanları da olabilmektedir.

Kaynak: http://www.strangehorizons.com/2002/20020819/perpetual_nonsense.shtml

Fizik kanunlarını kullanırız, ama 
onları değiştiremeyiz.



“ERKE DÖNERGECİ” (Kuvvet Makinası) SERÜVENİ



KUVVET ARTTIRILABİLİR, AMA ENERJİ ASLA!
• F2 kuvveti F1 kuvvetinden 

kat kat büyüktür.

• Ama, birimi enerji olan 
“KUVVET x YOL” her iki 
taraf için de aynıdır. 

http://home.earthlink.net/~jschwytzer/belt_drive.gif






Sabah, 14 Mart 2000



Reno Gazette-Journal, May 18, 1992:



ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU İDDİALARI



Mıknatıslı Yakıt Tasaruf Cıhazı: %7 Tasarruf İddiası 

http://www.highpower.com.tr/



ABD Test Sonucu (1985): Sıfır Etki



BOR Power: Araçlarda %20 yakıt tasarrufu iddiası

Kaynak: http://www.borpoweronline.com/



ISINMADA ENERJİ TASARRUFU İDDİALARI



VECTA: Isınmada %80 Tasarruf İddiası 

Kaynak: http://www.vecta.com.tr/ 

Televizyon Reklamları - Vecta Isıtıcı Reklam Filmi.flv



“Enerji Üreten” Isıtıcılar (!)
• Evrende en temel kanunlardan birisi enerjinin korunumu prensibidir. Enerji 

bir şekilden başka bir şekle çevrilebilir, ama yoktan var edilemez. 

• Tarih boyunca yüzlerce kişi aksi iddialarla ortaya çıkmış, ama hepsi bu 
temel  kanuna toslayıp kaçınılmaz sonla yüzleşmiştir. Aldıkları patentler ve 
raporlar da bir işe yaramamıştır.

• Elektrik enerjisi, elektrikli ısıtıcıların rezistanslarında ısı enerjisine 
dönüşmektedir, ve bu dönüşüm her zaman 1’e 1’dir – yani bir rezistansta 
elektrik enerjisinden ısı enerjisine dönüşüm verimi her zaman %100’dür.

• Gücü 1 kW olan elektrikli bir ısıtıcı bir saat hiç durmadan çalışırsa 1 kWh 
elektrik enerjisi tüketir, ve içinde bulunduğu ortama 860 kilokaloriye 
eşdeğer olan 1 kWh ısı enerjisi verir. Burada elektrikli ısıtıcının tip, model, 
veya markasının hiçbir önemi yoktur. 

• Bir odaya sağlanan aynı miktar ısı için tüketilen elektrik miktarını 5’te bire 
indirmek ve yakıt faturasını 100 TL den 20 TL’ye düşürmek gibi iddialar 
ancak hayal ürünüdür. 

• Kişilerin ellerinde ölçümler olması veya bazı kurumlardan raporları ve hatta 
patentleri olması veya çok sayıda yabancı şirketin ortaklık teklifleriyle 
geliyor olması hiç bir şey ifade etmez.



Görüp denemeden hüküm vermek haksızlık mı
• Enerji ürettiği iddia edilen bir ısıtıcıyı denemeye kalkmak bilime sırtını 

dönmektir, ve kesinleşmiş bilgi ile hayale dayalı ihtimalleri eşit tutmaktır. 

• Deney, belirsizliğin olduğu yani bilimin bittiği yerde başlar. Bilim ışığının net 
olarak gösterdiği şeylerde deney yapmaya kalkmak bilimi inkardır, en 
azından bilime saygısızlıktır, ve abesle iştigaldir. Açıkça (ERKE gibi) veya 
dolaylı olarak (VECTA gibi) enerji ürettiği iddia edilen bir ürünü ne görmeye 
gerek vardır, ne de test etmeye. Tükettiğinden fazla enerji verdiği iddiasıyla 
ortaya çıkan ürünler kategorik olarak reddedilir. 

• Günde 5 ekmek tüketen bir ailenin ekmek ihtiyacını günde bir ekmeğe 
düşürerek %80 tasarruf sağlıyacak olan bir ekmek bıçağını görmeye veya 
denemeye gerek yoktur. Bıçak ekmek üretmediğine göre, bu iddia 
maddenin korunumu kanununa aykırıdır, ve bu bıçağı denemeye kalkmak 
ve ölçümler almak bilimsel yaklaşım değil bilimi yok saymaktır. 

• İnsan gözüyle gördüğü şeylere dahi ancak bilime uygunsa inanır. Eğer 
aykırılık varsa doğruluğu kesinleşmiş bilimi değil gözlerini sorgular – aynen 
bir sihirbazın boş bir şapkadan tavşan çıkarmasını defalarca görmesine 
rağmen bunun gerçek olduğuna inanmaması gibi.   

http://www.cakircaekmek.com/ekmek.jpg


Eskiden Imkansız Denen Çok Şey Bugün Yapılıyor? 
• İmkansızlık iki türlüdür: 1. Eğer imkansız olmanın sebebi teknolojik 

yetersizlik ise bu engel zaman içinde aşılabilir. 2. Eger fizik kanunlarına 
aykırılık ise bu imkansızlık değişmez. 

• Kömürü altına çevirmek gelecekte mümkün olabilir. Verimi %100’e ulaşan 
elektrik motorları da yapılabilir. Ama verimi %101 olan yani tükettiği elektrik 
enerjisinden daha fazla mekanik enerji üreten bir motor yapmak asla
mümkün olmıyacaktır. Bu, enerjinin korunumuna aykırıdır. 

• Futbolda, sezon ortasında alt sıralarda olan bir takımın şampiyon olma 
iddiası ciddiye alınabilir. Ama son maç öncesi lider ile puan farkı 4 olan lig 
ikincisi bir takımın şampiyon olmanın bir yolunu icat ettiği iddiası komiktir. 

• Enerji üreten makina yaptıkları iddiasıyla ortaya çıkan mucitlere söylenecek 
söz: ‘Eğer enerjinin korunumu kanununu değiştirecek gücünüz varsa, gelin 
konuşalım. Yoksa, ….’ 

• Aksini ima eden ölçümler, mucitin ölçme 
tekniği konusundaki eksikliklerinden başka 
hiçbir şey ifade etmez. 

• İddiaları doğruluyan yönde verilen raporlar
da raporu verenlerin ehliyetsizliğinden başka 
bir şey göstermez.   

http://visualrian.com/storage/PreviewWM/3141/51/314151.jpg


Bilimin Gücü ve Bilim Işığı ile Bakmak
• İçinde bulunduğumuz bu bilgi çağında en büyük güç bilim ve teknolojidir, 

ve onların da üzerine oturduğu platform gözlemlere dayalı test edilmiş ve 
doğruluğu konusunda şüphe kalmamış kanun ve prensiplerdir. 

• Dünya bilgi tabanlı ekonomiye geçmektedir. Sağlam bir bilgi birikiminin 
olmadığı yerlerde akıl ve bilim yerine hayaller ve safsatalar hükmeder

• Enerjinin korunumu kanununu açıkça ihlal eden bir aleti veya icadı ciddiye 
almak, fizik kanunlarını ve bilimi hafife almaktır. 

• Isıtıcılardaki yüksek tasarruf iddiaları, aydınlatmada kompak floresan 
lambaların akkor lambalara göre %80’e varan oranlarda tasarruf sağlıyor 
olması ile karıştırılmamalıdır. Çünkü akkor lambaların verimi zaten %5 
kadardır, ve kompak floresan lambalar bunu %25’e kadar çıkarmaktadır. 

• Bu demektir ki %25 verimli kompak floresan lambalara göre bile elektrik 
tüketimini ¼’e düşüren yeni lambaların yapılması mümkündür.

http://graphics8.nytimes.com/images/2009/02/11/technology/bits_led_lightbulbs.jpg


Beklenen Son: İkinci ERKE Vakası (Haziran’09)

http://www.highpower.com.tr/



Acı Gerçek: İlgililer seyretti, halk soyuldu

http://www.highpower.com.tr/



RADYANT ISITICI REKABETi (!)

SANKO Holding (AIRFEL)

GÜNEŞLE REKABET!

ESH – Energy Saving Heater

%30 Enerji Tasarruflu
“Isınma sezonunda benzer

ürünlerden 253 TL’ye kadar daha
tasarruflu.”



Infrared Isıtıcılar: Kapalı mekanlar için değil
• Infrared ısıtıcılar, yüksek ısıtıcı yüzey sıcaklıklarından dolayı enerjilerini 
ışınım ile verirler, ve görüş sahalarındaki yüzeyi direk olarak ve anında 
ısıtırlar. Bu ısıtıcı karşısında duran bir kişi gelen ışını emip yüzeyde ısıya 
çevirerek ısınır – oda havası soğuk olsa bile. Isınan yüzeyler yavaş yavaş 
temas halinde olduklari havayı, ve dolayesi ile odayı ısıtır. 

• Ancak yağlı radyatörlere göre bu ısınma daha dengesiz, daha verimsiz, ve 
daha konforsuzdur. Çünkü infrared ısıtıcılarda ısı belli yönlerde verilir; ve 
kişiyi oda içindeki yerine bağlı olarak aşırı veya yetersiz ısıtabilir. 

• Hatta ısıtıcıya yakın olma durumunda cilt kuruması ve kızarıklığı gibi 
rahatsızlıklara sebeb olabilir. 

• Infrared ısıtıcılarının en uygun kullanım alanları tamirhaneler gibi açık 
mekanlar ve aşırı hava kaçakları (infiltrasyon) yüzünden havanın 
ısıtılmasının zor olduğu yerlerdir. 



“%35 TASARRUF” İDDİALI KALORİFER SIVISI



Firma web sayfasından (http://www.hydromx.com)

• HYDROMX kaloriferli ısıtma sistemlerinde (kombi,merkezi ısıtma,yerden 
ısıtma ve benzeri) sistem içerisindeki su ile belli oranda 
karıştırılarak kullanılan kimyasal bir solüsyondur.

• YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Donma Noktası – 30C
Kaynama Noktası 198C
Suya göre daha erken ısınıp daha geç soğur.
Isı iletkenlik katsayısı suya göre daha fazladır.
Isıtma sistemlerinde su yerine kullanılan kimyasal solüsyondur.



Bilimsel Üniversite Raporları
• (...) Üniversitesi Deney Raporu (9 Mayıs 2008):
• “Her 1 saat sonuda aynı durumun tekrarlanacaği göz önüne alındığında 

deneyin ilk 15 dakikası sonunda ve son 45 dakikasın sonunda doğal gaz 
sarfı ortalaması, suya göre 0.08 m3 daha az olduğu ölçülmüştür. Deney 
düzeneğinin su kapasitesi küçük olduğu göz önünde bulundurulursa daha 
büyük kapasiteli sistemlerde verim artışı miktara bağlı olarak artabilir. Bu 
durumda suya göre hydromx,  doğal gaz sarfında yaklaşık %30 daha 
tasarruflu olduğu gözlenmiştir.” 

• (...) Üniversitesi Deney Raporu (29 Şubat 2008):
• “Hydromx çeşitli organik sıvıların belli oranlarda karıştırılması ile elde 

edilmiş ısı kapasitesi yüksek termal bir çözeltisidir. Tipik özelliği 
absorpladığı ısı enerjisini uzun süre muhafaza etmesi ve ısı kayıplarını en 
aza indirerek ısıtma verimini %37’ye varan oranlarda arttırmasıdır. .... 
Isı transferi ortamı olarak hydromx kullanıldığında da yüksek ısı kapasiteli 
ve sudan daha iletken bir taşıyıcı ortam oluşmakta ve ısıl verimlilik 
%90’ların üstüne çıkmaktadır.” (Hydromx’in 20C’deki özgül ısısı aynı 
raporda 3.13 J/g.K orarak verilmiştir; suyun özgül ısısı: 4.18 J/g.K).   



Ölçümlere Dayalı Kullanıcı Raporları 



YANMA Esaslı (doğal gaz, kömür,…) Isıtma Sistemleri
• Bir yakıt yandığı zaman elde edilebilecek ısı enerjisinin miktarı o yakıtın 
ısıl değeridir, ve bir ısıtma sisteminde bu ısının kalorifer sıvısına aktarılan 
kısmı da o sistemin veriminin bir ölçüsüdür. 

• Doğal gazlı ısıtma sistemlerinin verimi %85’in üzerindedir (geri kalan 
%15’lik kısım bacalardan dışarı atılır), ve yoğuşmalı sistemlerde bu oran 
%95’in bile üzerine çıkar. O halde %15 üzerindeki verim artışı iddiaları 
gerçek dışıdır, ve hayal ürünüdür. 

• Nasrettin Hoca’nin eve getirdiği 2 kiloluk eti komşularıyla yeyip suçu 
kediye atan karısına kediyi tartıp 2 kilo geldiğini göstererek dediği gibi, 
“Bu 2 kilo bizim et ise, kedi nerede? Eğer bu 2 kilo kedi ise, et nerede?”

• Kombi veya endüstriyel kazanlar gibi 
ısıtma sistemlerinin verimlerini 
ölçmenin standard yolu baca gazı 
sıcaklığını ve karışımı ölçmektir.

• Baca gazlarındaki oksijen oranının 
optimum değere getirilmesi (ki doğal 
gazda %2-3, sıvı yakıtta %3-4, katı 
yakıtta %5-6’dır) sistemin en yüksek 
verimde çalışmasını sağlar.

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.talking-cats.com/images/submissions/userSubmissions/dillon_treats_280508.jpg&imgrefurl=http://www.talking-cats.com/all-talking-cats-17.htm&usg=__-pdDdd2tB0K5nsXuPFrSNPbnakM=&h=490&w=468&sz=63&hl=tr&start=12&um=1&tbnid=7q6SexJzn7rwHM:&tbnh=130&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bof%2Bcats%2Bon%2Bscale%26hl%3Dtr%26rlz%3D1T4PCTC_enTR342TR342%26sa%3DX%26um%3D1


Sadece gözüyle gördüğüne inanmak 
• Soru: Su mu daha iyi bir ısı transferi sıvısıdır, su-antifriz karışımı mı? 

• Cevap 1: Hangi akışkanın ısı kapasitesi ve ısıl iletkenliği daha yüksek 
viskozitesi daha düşük ise, o daha iyi bir ısı transferi sıvısıdır.

• Cevap 2: Bilemeyiz. Hemen bir test düzeneği kurup denemek lazım.

• Özellikleri karşılaştırıldığı zaman açıkça ortaya çıkmaktadır ki su, 
antifrizden kat kat daha iyi bir ısı transferi sıvısıdır, ve bu konuda hiç bir 
deney yapmaya gerek yoktur. 

• Buna rağmen deney yapalım diye tutturmak, bilimden bîhaberliktir, ve 
binlerce deneylerden süzülerek gelmiş bilim ışığına gözünü kapatmaktır. 

• Veya 100 yıldır bu konuda yapılan devasa miktardaki bilimsel çalışmaları 
yok saymak, ve konuyla ilgili 100 yıllık birikimi görmezden gelip herşeye 
acemice sıfırdan başlamaktır. 

• Böyle bir yaklaşımın adı bilimsellik değil, bilimsel körlük ve bağnazlıktır. 

• 1000’lerce kişinin adeta imece usuluyle ortaya çıkarıp sorgulama ve 
muhakeme ile öğüttüğü ve ayıkladığı bulgulara sırtını dönerek kendisi gibi 
yalnız çalışan ve birikimi kendi kişisel tecrübeleri olan bir kaç kişinin kritik 
edilmemiş ham ve doğruluğu test edilmemiş bulgularına rağbet etmektir.



Isınmada %30 Tasarruf İddiası: ALFA-X sıvısı 

http://www.highpower.com.tr/
Kaynak: http://www.ozenkimya.com.tr/



Enerji Bakanlığı EİE ALFA-X, Hydromx Raporu: SIFIR Tasarruf

http://www.highpower.com.tr/



Sonuç: BİLGİ, IŞIK ve KUVVETTİR
• Evrensel kanun ve prensipler değişimlerin şablonunu oluşturur, ve hayal ile 

hakikati ayrıştırır. O yüzden sağlam bir ‘temel bilimler’ eğitimi üniversite 
eğitiminin temelini oluşturur.

• Evrende herşey bilgiyle olur ve bilgi ışığı olayların daha olmadan önce nasıl 
olacağını görmemizi sağlar. 

• O yüzden geleceği en doğru olarak görenler, bilgi ışığı ile bakanlardır; ve en 
doğru hareket edenler akıl ve bilimi rehber edinenlerdir. 

• Bilimin olduğu yerde birlik, kuvvet, ve aydınlık, olmadıği yerde ise ayrılık, 
zayıflık, ve safsata vardır.   

• Yeni bir şey yaparken kullanılabilecek en kıymetli unsur madde değil
maddeye şekil veren bilgidir. 

• Bir şey yaparken en iyisini yapmak bilgi ile olur, ve bilgi arttıkça herşeyin 
daha iyisi yapılır. 

• O yüzden modern toplumlarda eğitime, yani yüzlerce yıllık bilgi birikiminin 
genç dimağlara aktarılmasına, büyük önem verilir. 

“Kişinin bilgiyle ne yaptığı elbette önemlidir; ancak bilgiyle 
ne olduğu daha önemlidir.”

“Akıl, israf edilebilecek en kötü şeydir.”



İlginiz için teşekkür
eder, başarılar 

dilerim.


	BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞTE ÜNIVERSİTELERİN ROLÜ� 
	 BİLGİ IŞIĞI
	 BİLİMSEL ÇALIŞMA
	BİLGİYLE KİŞİSEL GELİŞİM
	  AKIL MİDESİ İÇİN İLİM ZIYAFETİ
	  BİLGİ ÇAĞI
	UYDU = Madde {bakır, demir, plastik, ...} + Madde-dışı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri, sanat...}
	 ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: ABD Örneği
	BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞTE ÜNİVERSİTELERE ÖNCÜ ROL
	  BİLGİ TOPLUMUNA GEÇİŞ: e-DEVLET PROJESİ
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Bir icat daha …. 
	Slide Number 15
	 HİBRİT ISI MADDESİ (HİM), FUNİKA HOLDİNG, Denizli, www.funika.com.tr
	AZ ELEKTRİKLE ÇOK ISI ÜRETEN MADDE (!)
	Gerçek dışı hayallere bağlanan ümitler, ve acı son... 
	Yokuşa Çıkan Arabalar� (Erzurum Abdurrahman Gazi Yokuşu) 
	Bilimsel Yaklaşım:�Karanlıktan aydınlığa, Ayrılıktan birliğe 
	İnovasyon (yenilik)
	DEĞİŞİM ve GELİŞİM
	DEĞİŞİM: TEMEL BİR İNSANLIK HASİYETİ
	HAYAL GÜCÜ: DEĞİŞİMİN ATÖLYESİ 
	Hayal gücü nasıl geliştirilebilir?
	YARATICILIK ve EL BECERİSİ
	YARATICILIK : Başarının Sırrı
	EĞİTİM FELSEFESİ: Ezbercilik-Yaratıcılık
	  YARATICILIĞI TEŞVİK ETMEK
	Yaratıcılığın Ölçüsü: PATENT 
	Hayal gücü gelişimin olmazsa olmazı:�HÜR DÜŞÜNCE ORTAMI
	ÖZGÜRLÜK: Teknolojinin temel zemini
	Slide Number 33
	Özgüvenin bir meyvesi: GİRİŞİMCİLİK
	SAN’AT BOYUTU 
	Fonksiyonellik + Estetik (Ruh İnceliği)
	SAN’AT + BİLİM
	İLETİŞİM
	İLETİŞİM
	University Of Iowa Holds Elevator Pitch Competition
	MIT Engineering Program Seeks To Foster Communication Skills
	TAKIM ÇALIŞMASI
	NİÇİN TAKIM ÇALIŞMASI?
	BİR ÖRNEK: ABD Enerji Veimliliği İçin Ulusal Eylem Planı: 2025 VİZYONU
	Vizyon 2025 – Ekonomik Enerji Verimliliği Hedefleri
	Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı – Üye Kuruluşlar�(60 kurum; U. S. DOE ve EPA önderliğinde)
	Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı – Üye Kuruluşlar�(60 kurum; U. S. DOE ve EPA önderliğinde)
	ÖNCE İNSANLIK (ETİK DEĞERLER)
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM 
	DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN GEREĞİ: ESNEKLİK
	Yükseköğretimde ESNEKLİK
	LİSELERDE ESNEKLİK 
	Yükseköğretimin yerelleşmesinde zihinsel devrim:�YÖK’ten Üniversitelere: Kurallarınızı kendiniz koyun 
	  EĞİTİMDA GLOBALLEŞME
	DİNAMİZM ve GÜVEN, ve ÖMÜR BOYU ÖĞRENME
	ENERJİDE MUCİZE ARAYIŞLARI
	TERMODİNAMİK KANUNLARI 
	Tarih boyunca mucitlerin iki büyük rüyası:�� SONSUZ ALTIN ve SONSUZ ENERJİ
	SİMYA (Kimya): Madenleri ALTIN’a çevirme
	 6 Proton = �1 Karbon atomu
	Enerjinin korunumu kanununa meydan okuyuş
	Leonardo da Vinci’ye atfedilen bir devr-i daim makinası
	Patentler makina çalıştırmaz!
	“ERKE DÖNERGECİ” (Kuvvet Makinası) SERÜVENİ
	KUVVET ARTTIRILABİLİR, AMA ENERJİ ASLA!
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Sabah, 14 Mart 2000
	Reno Gazette-Journal, May 18, 1992:
	ARAÇLARDA YAKIT TASARRUFU İDDİALARI
	Mıknatıslı Yakıt Tasaruf Cıhazı: %7 Tasarruf İddiası 
	ABD Test Sonucu (1985): Sıfır Etki
	BOR Power: Araçlarda %20 yakıt tasarrufu iddiası
	ISINMADA ENERJİ TASARRUFU İDDİALARI
	VECTA: Isınmada %80 Tasarruf İddiası 
	“Enerji Üreten” Isıtıcılar (!)
	Görüp denemeden hüküm vermek haksızlık mı
	Eskiden Imkansız Denen Çok Şey Bugün Yapılıyor? 
	Bilimin Gücü ve Bilim Işığı ile Bakmak
	Beklenen Son: İkinci ERKE Vakası (Haziran’09)
	Acı Gerçek: İlgililer seyretti, halk soyuldu
	RADYANT ISITICI REKABETi (!)
	Infrared Isıtıcılar: Kapalı mekanlar için değil
	“%35 TASARRUF” İDDİALI KALORİFER SIVISI 
	Firma web sayfasından (http://www.hydromx.com)
	Bilimsel Üniversite Raporları
	Ölçümlere Dayalı Kullanıcı Raporları 
	YANMA Esaslı (doğal gaz, kömür,…) Isıtma Sistemleri
	Sadece gözüyle gördüğüne inanmak 
	Isınmada %30 Tasarruf İddiası: ALFA-X sıvısı 
	Enerji Bakanlığı EİE ALFA-X, Hydromx Raporu: SIFIR Tasarruf
	  Sonuç: BİLGİ, IŞIK ve KUVVETTİR
	Slide Number 96

