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Kozmos’a
Hoş Geldin!

Yıllardır Hep Hayalini Kurduğun
Geleceği Yazanların Okulu’na

Tutkuların Gerçekleştiği Yere

Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi’ne
Hoş Geldin!

Geleceğin Kodları Artık Senin Ellerinde…

Code Cosmos - Road to Industry 4.0
T H E C O D E



Logo olarak esinlendiğimiz 5 gür...
   

1. Figür Kozmos’un sürekli döngüsünü, kainatın kaostaki mükemmel uyumunu, kodlar 

aleminin tekrarlanan döngülerini temsil ediyor.

2. Figür Arrival lmindeki uzaydan gelen yabancı varlıkların kullandığı alfabeden dünya barışı 

için bize verdikleri o çok özel mesajı temsil ediyor. 

3. Figür tamamlanmak üzere olan bir çemberdir ve başladığımız her işi hakkı ile bitireceğimizi;

bilgisayar bilimlerindeki bit düzeyinde bulunan bilgilerin kaydedildiği kompakt diski temsil ediyor.

4. Figür mikroçipler üzerindeki elektriksel bilgi akışını sağlayan devreleri temsil ediyor.

5. Figür Yazı Karakterimiz olan Kozmos’un,  içinde saklı olan 1 ve 0, yazılımın engin dünyasının

iki hari dilini temsil ediyor.

1 2 3 54

T H E C O D E



TÜRKİYE’de İLK ve ÖNCÜ OKUL

KOZMOS YAZILIM ANADOLU LİSESİ

           “Bir gün Türkiye, futbolda Dünya Kupası’nı alacak mı acaba?” diye bir futbol 
klişesini defalarca kez duymuşsunuzdur…�� 

    Halbuki “Brand Finance” dergisinin hazırladığı 2019’un en değerli ilk 500 şirketi 
arasında Türkiye’den tek bir şirket bile yoktu ve Uluslararası QS’te ilk 400’te herhangi 
bir Türk Üniversitesi’nin de adı geçmiyordu! 

    Dünya mirasına “Türk gibi güçlü” ve “Yoğurt’tan” başka bir miras bırakamayacak 
mıydık?�� 

    Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi yazılım odaklı konsepti ile “Dünya’ya Meydan 
Okuyacak Bir Nesli” bu sorumluluğun bilinciyle yetiştirmeyi hedeiyor. Katma değeri 
yüksek, maliyeti neredeyse sıfır olan bu alanda esas sermayesi pırıl pırıl gençler ile yeni 
yepyeni ufuklar bizi beklemekte!��  

    “Kozmos Gençliği” heyecanı, azmi ve tutkusu ile geleceği inşa edecek: Yazılım 
Mühendisleri, Bilim İnsanları; ilk 500’de şirketleri, C-level yöneticileri, Mars’a seyahatte 
katkıları; Robotik Cerrahi ya da Siber-Hukuk’ta imzaları gibi sayısız alanda büyük ses 
getirecekler ve ülkemizi ileriye hep daima ileriye taşıyacaklardır!



Dört yıl için planladığımız eğitim konseptinde Uluslararası Yabancı Eğitim Partnerleri (Microsoft, Google  
Akademileri vs.), Yerli Yazılım Firmaları (Türkiye Teknolojik Grup vd.), Üniversite Akademisyenleri ve sektördeki 
pek çok duayen Veteran Mentörlerin de desteğiyle güncel ve geleceğe yön verecek müfredatımızı yoğun 
Ar-Ge çalışmalarının sonunda ana hatlarıyla sizlerle paylaşıyoruz. Yoğun YAZILIM ve İNGİLİZCE ağırlıklı 
okulumuz bir ANADOLU LİSESİ olup hede ve hayali gelecekte MÜHENDİS olmak isteyen SEÇİLMİŞ bir azınlık 
olarak tutkulu GENÇLERDEN oluşur! 
Akademik testler ve mülakatlar sonucu KOZMOS’a SEÇİLEN ÖĞRENCİLERE uygulanacak olan PROGRAM 
şöyledir:

9.SINIF Konsept ve Ruh
     9.SINIF KOZMOS’ta yıpratıcı ve yoğun sınav maratonundan çıkmış çocuklarımızı yeniden kazanma ve 
hayata döndürme yılıdır. Kozmos bu ilk yılda Entelektüel gelişim (kitap okuma, müzik, tiyatro ve sinema 
kulüpleri vs.), keyii ve aktif kullanılan İngilizce Eğitimi (Native Speaking Öğretmenler, Grammar, Listening, 
Technical English, Reading ve Writing derslerinin ayrı ayrı yapılması), sağlam Akademik alt yapı (Üniversite 
hazırlık eğitiminin STEM ile verilmesi) ve YAZILIM BİLİMLERİ eğitimlerinin en baştan başlanarak (Algoritma, 
Bloklarla kodlama, MS Ofce kullanımı, Excel’de kodlama, Grak Tasarım, Robotik & A.I vs.) kulüp ve atölye 
günleriyle de desteklenen, cumartesi günlerine sarkan teoride öğrendiklerini pratiğe de dökebildikleri keyii 
bir eğitim yılı sağlar.
Pek çok etkinlik onları bekliyor: Piyasadaki yerli yazılım rmaları ile ortaklaşa çalışmalar, projeler; Ulusal ve 
Uluslararası Robotik Yarışmalar; Hackathon, CaptureFlag, Elevator Talks; GameJam Yarışmaları;
E-Spor turnuvaları; Erasmus Projeleri; Uluslararası Satranç Turnuvaları; TalKozmos Seminerleri gibi daha pek 
çok aktiviteye daha ilk yılında aktif bir şekilde katılacak olan Kozmoslu bu ilk yılı hiçbir zaman 
unutamayacak.

10 ve 11.SINIF Sistem:
9.Sınıfta alınan akademik, entelektüel ve projesel eğitim sonucunda öğrenciler YAZILIM için artık ilgi
duydukları alanlarda seçtikleri bölümlere göre eğitim görmeye başlar. Sayısal ya da Eşit Ağırlık gibi klasik 
bölümler yine MEB müfredatında olduğu gibi 11.Sınıfta seçilir. KOZMOS Yazılım Anadolu Lisesi’nde ALANLAR:
a) SOFTWARE & MOBILE DEVELOPMENT
b) CYBER SECURITY & NETWORK SYSTEMS
c) DIGITAL MARKETING & GRAPHIC DESIGN ARTS
Yine yoğun bir İngilizce eğitimi ve Akademik eğitim sürerken çalışkan Kozmoslu öğrenciler bu bölümlerde 
haftada 13 saat teorik, pratik ve proje dersleri alırlar. Bu bölümlere ek olarak pek çok KULÜP ve ATÖLYE 
faaliyetleriyle öğrenciler kendilerini geliştirmeye devam ederler. Hafta içerisinde PROJE SAATLERİ ile Harezmi 
Eğitim Modelinde MEB’in pilot okullarından olan Kozmoslu öğrenciler piyasaya iş yapmaya ve ürün 
geliştirmeye başlar; yarışmalara ve sertika sınavlarına hazırlanırlar. Hafta sonu yapılan ekstra kulüp ve 
atölyeler ile bir Kozmoslu asla boş durmaz! 
ATÖLYELER: a) Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi b) Yazılım Geliştirme Atölyesi
c) Photoshop d) GameDevelop e) CyberSecurity vs… KULÜPLER: a) Satranç b) Kültür&Sanat (Tiyatro, Felsefe, 
Sinema) d) Müzik e) English Conversation Club f) Almanca g) Esperantoca g) Masa Tenisi
h) E-Spor (CS:GO ve LOL) vs… Yıl içerisindeki Erasmus faaliyetleri ile evinde öğrenci misar eden Kozmoslular, 
aynı zamanda yurtdışı tecrübesini de kendi projeleriyle deneyimleme fırsatı bulurlar. Geliştirdikleri proje ve 
yazılım kirleriyle PATENT alma, Start-Up başlatma, Ar-Ge, freelance çalışıp para kazanma gibi pek çok 
değerli faaliyette bulunurlar. 11.Sınıf aynı zamanda TYT-AYT Üniversite hazırlıkların da başladığı Akademik 
olarak da geleceğin mühendis adaylarının sıkı çalışmalara ve sisteme girdiği yıldır. 9 ve 10.Sınıf dersleri ciddi 
tekrarla işlenir.
12.SINIF Sistem:
Yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin şartlarını sağlamak için şimdiden çalışan Kozmoslu öğrenciler 12.Sınıf’ta da 
hem hafta da 40 saat hazırlık dersleri görür ve gelişim deneme sınavları yoğun tekrarlarla takip edilir. Yazılım 
eğitimleri temel düzeyde devam eder. Öğrencilerimizin hepsi üniversite sınavına ciddiyetle hazırlanırken bazı 
öğrencilerimiz portfolyö hazırlayarak yabancı üniversitelere ve
yurtiçindeki Apply ve Accept programlarına proje hazırlar. 



T H E C O D E

“B�r� Yazılım
mı ded�?”

Tüm Kız Öğrencilerimize 
Pozitif Destek

Geleceğin İş Kadınları YAZILIM sizi de çağırıyor.

Pozitif Destek
+

Sadece Kız Öğrencilerimize Özel
Avantajlar 

SİZLERİ KOZMOS’A DAVET EDİYORUZ!



Kozmos Yazılım Anadolu L�ses� Ned�r?

GELECEK ŞİMDİ...

KOZMOS YAZILIM ANADOLU LİSESİ

   Çok yakın bir gelecekte gerçekleşecek.Endüstri 4.0 Devrimi
Bu sanayi devrimi geleceğin müspet fen bilimi olacaktır.

 KOZMOS YAZILIM ANADOLU LİSESİ olarak
Genç nesilleri yani SENİ Endüstri 4.0’a giden yolda yarınlara hazırlamak

için bugünden çalışmaya başlıyoruz.

Bu dönüşümde, ülkemiz adına senin gibi öncü ve aydın öğrenciler yetiştirmek
MİLLİ VAZİFEMİZDİR.

GELECEĞİN FEN LİSESİ KONSEPTİNDEKİ OKULUMUZUN AMACI
İyi ara elemen yetiştirmek değil, 

İyi düzeyde teorik ve pratik  eğitimleri alan,Yazılım
 altyapısını yoğun bir program ve  ile güçlendiren,İngilizce Erasmus+

 altyapı ve  hazırlık eğitimlerini sistematik bir şekilde alan, Akademik Üniversite
Teknoloji okur-yazarları yani ’ler yetiştiren,TeknoTürk

Öğrencilerinin bir  olmalarını sağlayacak,Dünya Vatandaşı
Entelektüel ve Donanımlı,

Uluslararası geçerliliği olan diploma sahibi gençler yetiştirmektir. 

İşte Kozmos’lu...



SOFTWARE

Nedir Bu Yazılım?
En basit ifadeyle program da denilen, bir bilgisayarı, makineyi, telefonu, tableti,makinaları
ve dahi karanlık fabrikaları belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne 
yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar olarak hayatı kolaylaştıran harikalar dizisidir. 

desIGN

Digital Marketing & Graphic Design
Tüm tasarım fik�rler�n�n estet�k b�r ç�zg�de düzenlend�ğ�, arz-talebe göre yen� v�zyonlar 
ve �ht�yaçlar yaratarak; reklam, market�ng, m�mar� vs. g�b� alanlarda �ş dünyasını 
man�püle eden fij�tal b�r sanattır.  

T H E C O D E



     Siber güvenlik; bilgisayarları ve sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, 
ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma uygulamasıdır. Bilgi teknolojisi 
güvenliği veya elektronik bilgi güvenliği olarak da bilinir. Çok kapsamlı olan bu terim, 
bilgisayar güvenliğinden afetle mücadeleye ve son kullanıcı eğitimine kadar her şey 
için geçerlidir.

     Siber güvenliğe yılda 13 milyar $ harcayan ABD hükümeti, siber saldırıların hızla 
gelişmeye devam ettiği konusunda uyarı yapmaktadır. Kötü amaçlı kodun 
çoğalmasıyla mücadele etmek ve erken algılamaya yardımcı olmak için Ulusal 
Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tüm elektronik kaynakların sürekli ve gerçek 
zamanlı olarak izlenmesini önermektedir.

     Siber güvenlik tarafından karşı koyulan tehditler üç parçalıdır: Siber suç, nansal 
kazanım için sistemleri hedeeyen tekil aktörleri veya grupları içerir. Siber savaş, 
genellikle bilgi toplamayı içerir ve politik amaçlarla yapılır. Siber terör ise elektronik 
sistemlere zarar vermeyi ve paniğe veya korkuya yol açmayı amaçlar.

     Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi uyguladığı evrensel müfredatla geleceğin White 
Hacker’larını ve Siber Güvenlikçilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  

T H E C O D E





T H E C O D E

E-SPOR 
     Giderek yaygınlaşmakta olan E-Spor tüm dünyada çığır açmaya devam ediyor.

     Dünyaca ünlü büyük şirketler tarafından sponsorluklar, organizasyonlar düzenlenmeye 
başlandı.Özel turnuvaları, ligleri ve hatta FIFA, FIBA gibi federasyonlaşma sürecine giren 
E-Spor artık profesyonel lisanslı sporcuları ile tüm dünyada gençlere yepyeni bir kariyer 
olanakları sunuyor. Hatta 2018 yılında da Türkiye E-Spor Federasyonu kuruldu.
 
     Yerli ve yabancı pek çok sponsor kuruluş tarafından destekleniyor: Beşiktaş, Fenerbahçe, 
Maximum, Intel, Galatasaray, Ülker, Asus, PayPal, Twich, Logitech, BenQ, Red Bull, BKM Expres…

     Alman hükümeti adına Merkel, yeni seçim vaatleri arasına E-Spor’a çok ciddi kaynak 
aktarımı olacağını ve resmi boyutlarda hakların belirleneceğini ve federasyonun kurulacağı 
müjdesini verdi…

     Lise düzeyinde Türkiye’nin ilk GamingRoom’una sahip ve E-Spor takımı olan Kozmos Yazılım 
Anadolu Lisesi, ana iki branşta (CS GO ve LOL)  mücadele etmektedir. Takımımızın menejerliğini
ünlü Royal Bandits’in yöneticiliğinide yapmış Emre OPÇİN yürütmektedir.         

      Kozmos Yazılım Anadolu Lisesi olarak Efsaneler Ligi’nde öğrencilerimizle yeni efsaneler 
yazacak ve onlara yeni kariyer alanları yaratacağız.

Kozmos E-Sport is coming...



Tek cümleyle özetlersek: Üretimin dijitalleşmesi, yazılımla birlikte üretim hatlarının 
dijital dönüşümüdür.

Neden Endüstri 4.0’a ihtiyaç var:
    Bir çok farklı ürünü aynı üretim bandında akıllı sistemlerle üretmek için,salt insan emeğini 
minimize ederek insana daha insanca yaşayabileceği bir gelecek sunmak için,bu sayede 
İnsanı gelecekte daha yaratıcı işlere ve yeni meslek gruplarına kanalize etmek için,uzun 
mesai saatleri ve zor şartları ortadan kaldırmak için...

    Uzak Doğu’nun sanayideki Sert-Kapitalist insanlı üretim gücünü akıllı fabrikalar, akıllı makineler 
ve Yapay Zeka’ya devrederek, daha insani ve mutlu yaşanabilir yarınlar için bu devrim dünyada 
gerçekleşmeye başladı bile. Dünyanın ileri gelen ekonomileri bu dijital dönüşüm için çoktan 
düğmeye bastı. Pek çok fabrika pilot üretim hatlarını kurmaya başladı.

    Ödevimizi şimdiden yapmalı ve Türkiye olarak dünyada öncü ülkeler arasında yer almak için 
önümüzdeki zamanı çok iyi değerlendirmeliyiz.

Code Cosmos - Road to Industry 4.0
T H E C O D E



T H E C O D E

    Kozmos’ta uygulanan İngilizce eğitimi kendine has bir sistemle yürütülüp bir sınıfa 
gramer ve skills gibi alanlardan deneyimli ve native üç ayrı öğretmen girmektedir. 

    İlk iki yıl uygulanan adeta hazırlık sınıfıymış gibi projeler ve workshop’larla interaktif 
bir eğitim yürütülür. Aynı zamanda yazılımın alt yapısı ve bilim dili olması itibariyle 
İngilizce konsepti okulumuzda çok önemlidir.

    Bu eğitim, Erasmus Plus projeleriyle taçlandırılıp yurtdışındaki partner okullarla pek 
çok sosyal sorumluluk ve teknolojik iş birliği içeren harika ürünler ortaya çıkarmıştır. 

    Bu sayede öğrencilerimiz daha lise çağında pek çok ülke görmüş evinde yabancı
öğrenciler misar etmiş ve dünya vatandaşı olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

english & erasmus+



İtalya
Romanya

Polonya

İspanya

İspanya İspanya İspanya İspanya

İspanya

Polonya

Macaristan

Romanya Romanya Romanya

Yunanistan Yunanistan

Yunanistan

Amerika Amerika

Amerika



  Gelişmekte olan bir ülke olarak pek çok alanda gerçekleşen büyük sanayi devrimlerini 
yıllar sonra çok geriden yakaladık.

   düsturu ile Ülkemizi Atatürk’ün emanet ettiği gençler “İSTİKBAL YAZILIMDADIR”
sayesinde aydınlık yarınlara taşıyabiliriz. Şuan Türkiye’nin kaliye yazılmcı ihtiyacı 

Nasıl mı? Bir örnek verelim:

  Havacılık sektörünün dünyadaki liderlerinden milli markamız  1933   Türk Hava Yolları
yılında kuruldu ve değeri 4,3 Milyar Dolar. THY’de 23 bin 160 kişi çalışıyor.

 Oysa ’ta çalışan kişi sayısı sadece 55!WhatsApp

 6 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen WhatsApp, Facebook’a 19 Milyar Dolar’a satıldı.

 Mucidi ise gençliğinde yardım ve burslarla yaşayan üniversiteden terk bir öğrenci!

Kozmos gençliği yaratıcı ve çığır açıcı kirleriyle yeni Start-Up ve girişimler kuracak
ve geleceği manipüle edecektir.

 İşte İnovasyon
              İşte Yazılım… 

Yazılımın Bugünü SOFTWARE

T H E C O D E



SOFTWARE

2023

   “Ülkemizin sahip olduğu kaynaklara baktığımızda, Türkiye’nin ısrarlı politikalar izlemesi 
halinde  yılına kadar yazılım ve bilişim alanında 15 milyar dolar ihracat hedene 2023
ulaşmamız mümkün. 

   TÜBİSAD’ın “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri” araştırmasına göre 2013 
yılında bilişim sektörünün toplam büyüklüğü 61,6 milyar TL oldu. “Bu büyüklük içerisinde 
yalnızca yazılım payına bakarsak 4,9 milyar TL olduğunu belirtildi.” Bir önceki yıl ile 
kıyaslandığında, sektörün büyümesindeki en önemli artışın yazılım sektöründe olduğuna 
dikkat çekildi. Bilişim sektörünün toplam büyüme hacmi yüzde 11,3 iken, yazılım 
sektörünün büyümesi yüzde 15,1 olarak gerçekleşmiştir.

Yazılım sektörünün gelişmesinde en önemli dinamikler; 
50 milyonu geçen internet kullanıcısının olması.
Devletin internet üzerinden sunduğu hizmetlerin yaygınlaşması.
KOBİ’lerdeki kullanımın yaygınlaşması. 
Akıllı cihazların kullanımının artması.
Yazılım ihracatı % 50’si 27 yaşın altında olan genç nüfus ve inovasyon yeteneği.
E-ticaret uygulamalarının başarısı ve Türkçe oyunların da giderek artması.
Devletin hizmet ihracatı potansiyelinin farkına varması. 
Nesnelerin interneti konusunda ürünlerin ortaya çıkması. 

Yazılımın Geleceği ?

T H E C O D E



gelecek burada yazılıyor...

6000 m² Kapalı Alan ve 1800 m² Dış Bahçe.
Teknolojik Sınıar. 
Green, Red, Yellow Software Lab. 
Inovation Lab.
FKB Lab. 
Robotic Class.
Chess Club. 
Kütüphane
Açık ve Kapalı Spor Salonu.
Etüt Salonları. 
Co-Working Place.
Konferans Salonu.
CosmoPoint Cafe ve Yemekhane.
E-Sport Gaming Room.
Turquoise R&D Floor.

 

Iste Okul



Gururlan Kozmoslu! 
  Sen büyük bir ailesin...



Gururlan Kozmoslu! 
  Sen büyük bir ailesin...





Just Code It Dünyanın En Karizmatik Lisesi



gelecek yazılıyor...


