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Yeni Bir Açı
Her Geçen Gün Okumanın Tadını Daha da Alan Sevgili Açı Ailesi,

Bizler; bu dönemin başından itibaren sizler için keyifle okuyabileceğiniz, yeni şeyler öğreneceğiniz,
Açı’dan haberler alacağınız bir dergi hazırlama heyecanı içindeydik.
Ekim ayından beri seçmeli derslerden Açı Dergisi’ni seçen 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri olarak, sizler için
bu dergiyi hazırlamaya çalıştık. Okulumuzun Sanat Bölüm Koordinatörü Gülşah Öğretmen, dergi
öğrencileri için planlanan eğitimde tüm dergi sınıflarıyla ayrı ayrı toplantılar yaparak çeşitli dergi
örneklerini yorumladı, bizlerle önerilerini paylaştı. Sonrasında Günışığı Yayınevi’ne giden Türkçe
Bölümü’nden Pınar ve İnci Öğretmen, Açı Dergisi’nin daha nitelikli ve okuması daha keyifli olabilmesi
adına bir e-dergi olan Keçi Edebiyat’ın başarılı editörü Halil Türkden’den okuyacağınız derginin teknik
ve içeriğiyle ilgili ayrıntıları, kullanılan yazı karakterlerinden sayfa düzenine kadar danışmanlık desteği
aldılar.
Bunun üzerine yazar olma yolunda ilk adımlarını atan 5 ve 6. sınıflardan içerik üretme aşamasında
destek alındı. 7. sınıflar ise dergide derginin işleyişi hakkında daha deneyimli bir gruptu. Onlar da içerik
üretmenin yanı sıra 5 ve 6. sınıflardan gelen tüm yazıları punto, yazı karakteri, kaynakça gösterimi gibi
teknik açılardan inceleyerek gerekli düzenlemeleri yaptılar. Böylece iş bölümümüz yani ekibimizin
görevleri tanımlanmış oldu.
Bu dergide yer alan yazıların yanında yazar isimleri yer alsa da hiçbirimiz tek başına “Bu yazı tamamen
bana aittir.” demek istemeyiz. “Bu yazıyı evet ben yazdım ama Pınar, Nilay, İnci, Ayşen, Peren, Seren
ve Beste Öğretmenler’im de destek oldu. Demir arkadaşım da düzenledi, Sarp arkadaşım da görseller
ekledi…” demeyi daha doğru buluruz. Sözün özü, bizler bir ekip olarak bir dergiyi hazırladık ve birlikte
olmanın mutluluğunu tattık.

Başka sayılarda buluşmak dileğiyle
Açı Dergisi Öğrencileri
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AÇI’DAN HABERLER
Yeşil Nesil Restorancılık
İlyun Özbinar
Bu yıl okulumuz yeni bir proje başlattı: “Yeşil Nesil Restorancılık” Yeşil Nesil
Restorancılık, WWF-Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından başlatılan bir
programdır. “Çünkü geleceği önemsiyoruz.” sloganı ile yola çıkılan bu programa
Açı Okulları olarak katılan ilkokul olmanın gururunu taşıyoruz.
Yeşil Nesil Restorancılık Nedir?
Yeşil Nesil Restorancılık; insanların hem yeme-içme ihtiyacını
sağlayan hem de aynı anda geri dönüşüm yapan, Türkiye’ye
özgü bir sertifika sistemidir.
Yeşil Nesil Restorancılığın Amacı Nedir?
Türkiye’nin yeme ve içme sektöründe çevre bilincinin
gelişmesinde katkıda bulunmaktır.

Bu projeye katılan işletmeler aşağıdaki kriterlerde başarılı olmuşlardır:


Ortam temizliği için fazla su tüketmemek



Yemek hazırlama gibi enerji tüketilen yerlerde daha dikkatli davranmak



Mutfakta işlendikten sonra servisi yapılacak ürünlerin satın alınması konusunda çok
dikkatli olmak



Mutfak temizliğinde ve yiyeceklerin yıkanmasında ilaçlı su kullanmamak



Yemekleri hazırladıktan sonra kalan atıklar konusunda çok dikkatli olmak

http://haberler.boun.edu.tr/assets/uploads/549ab37cb32368.jpg
http://i.tmgrup.com.tr/sfr/2015/04/09/542536599926.jpg
http://yesilnesilrestoran.org/surec.php
http://yesilnesilrestoran.org/program-hakkinda.php
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Volkan Keçeli ile Röportaj
Emir Sali- Mert Oal
Merhaba, bu sayımızda Volkan Hoca ile görüşüp kendisine sizlerden gelen soruları
sorduk.

 Kaç yıldır Açı’da çalışıyorsunuz?
5 yıldır Açı’da çalışıyorum.
 Açı’dan önce nerede çalışıyordunuz?
Açı’dan önce Beşiktaş’ta, Beşiktaş’tan önce ise
Fenerbahçe’de çalışıyordum.
 Kaç yıldır spor yapıyorsunuz?
17 yıl hem profesyonel hem de amatör olarak futbol
oynadım.
 Eğer farklı bir işte çalışacak olsaydınız hangi işi
seçerdiniz?
Bir “yaşam koçu” olurdum.
 Futbol antrenmanlarında genellikle neler yapıyorsunuz?

Öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeleri yönünde antrenmanlar yapıyoruz.
 Kazandığınız kupalar var mıdır?
Evet, var: 5 tane şampiyonluk kupası, 1 tane İstanbul 2.’liği ve okul takımı ile Türkiye 4.’lüğü
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Okulumuzun Bahçıvanı…
Nehir Turhan & İlyun Özbinar
Şimdi size okulumuzda çalışsa bile pek tanımadığınız bir kişiyi
anlatacağız. Bu kişi Bahçeköy ve Sarıyer kampüslerimizde
bahçe işleriyle ilgilenen Hacı Bey. Sizler için Hacı Bey ile
görüştük ve bazı bilgiler edindik.
1) Soru: Ne kadar zamandır bu okulda çalışıyorsunuz?
Cevap: 2009’dan beri burada çalışıyorum. Yani 12 yıldır.
2) Soru: Bu işi yapmak için eğitim aldınız mı?
Cevap: Çalışarak öğreniliyor. Eğitim alan bir arkadaşım bana
öğretti.
3) Soru: Bu işi yapmasaydınız hangi işte çalışmak isterdiniz?
Cevap: Bir oyuncak dükkânı açardım çünkü çocukları seviyorum.
4) Soru: Bahçedeki bitkileri neye göre seçiyorsunuz?
Cevap: Öncelikle okul ortamına uygun olmalı. Ve tabii ki göze hoş görünmeli ve çocuklara
zarar vermemeli.
5) Soru: Bizden beklentileriniz nedir?
Cevap: Çiçeklere basılmamasını ve bitkilere zarar verilmemesini bekliyorum. Ayrıca çitlere de
çıkmamalısınız.
6) Soru: Sıkça karşılaştığınız sorunlar nedir?
Cevap: Bitkilere basarak zarar veriliyor ve öğrenciler çitlerin üstünden geçerken çitlere de
zarar veriyorlar.
7) Soru: Şu ana kadar işiniz gereği yaptığınız en zor şey nedir?
Cevap: Genelde yaptığım en zor şey ağaçların üst dallarını budamak oluyor.
8) Soru: Bakımı en zor olan bitki nedir?
Cevap: Bakımı en zor bitkiler, ağaçlar çünkü budamak içi merdivene çıkmak gerekiyor. Bu da
dediğim gibi tehlikeli bir iş.
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ETİK KURUL’U TANIYALIM
Demir Soysal, T. Yaşar Serger, Efe Egeli, V. Sinan Baltacı, Tibet Sütçü, Sarp Gökçen

19 Aralık 2017 tarihinde okulumuzun bazı Açı Dergisi öğrencileri, Etik Kurul üyelerimizle
bir araya gelerek onlarla röportaj yaptılar ve bu kurulu tanıma şansı buldular. Şimdi sıra
bu kurulu sizler ile tanıştırmaya geldi.

1) Etik kurul nedir?
Var olan bir uygulamanın evrensel etik değerlere uygunluğunu tarafsız olarak değerlendiren, bu
değerlerin içselleşmesine destek olan ve okulumuzda aktif olarak faaliyet gösteren bir kuruldur.
2) Okulumuzda etik kurulun işlevi nedir?
Çalışanlarımız önerilerini ya da değiştirilmesi gerektiğini düşündükleri durumları bizlerle paylaşıyorlar.
Biz de bunları değerlendiriyoruz.
3) Çalışanlar bir sorun yaşadıklarında ya da
önerileri olduğunda size nasıl ulaşabilirler?
Bize okulumuzun sitesinde bulunan “Öneriler”
linkinden başvurabilirler.
4) Hangi aralıklarla toplantı yapıyorsunuz?
Ayda 1 kez ve hep salı günleri toplantılar yapıyoruz.
5) Bir ay içinde ortalama olarak kaç öneri geliyor?
Genellikle 2 veya 3 öneri geliyor.
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6) Üyeler kimler arasından seçiliyor?
Üyeler, aramıza yeni katılan öğretmenler arasından seçilir.
7) Üyeler kaç yıl görev yapıyor?
Üyeler, 2 yıl görev yapmaktadır.
8) Etik kurul toplamda kaç üyeden oluşuyor?
16 kişiden oluşur.
9) Bu kuruldaki öğretmenlere nasıl ulaşabiliriz?
Assembly alanında Etik Kurul üyelerinin isimlerinin yer aldığı bir koridor panomuz bulunuyor. Bu
kişilerin kimler olduklarını öğrenerek onlara istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
10) Bu kurula öneri veren kişiler “Benim önerim acaba burası için uygun bir öneri midir?” diye
bir endişe duyuyorlar mıdır?
Duyuyor olabilirler ancak bizler, etik kurulu sizler sayesinde daha iyi tanıtarak bu durumun önüne
geçmek istiyoruz. Çalışanlarımızın böyle bir endişe duymalarını da hiç istemeyiz. Onların önerilerini
tereddüt etmeden bizimle paylaşmalarını isteriz.
10

RENKLİ DÜNYALAR
Tatlı ve Tehlikeli
Deniz Kömür
Sevmek, beslemek için birçok hayvan var ama bazıları, şirin olmalarına rağmen çok
tehlikeli olabilirler.
Panda:
Bu herkesi şaşırtabilir ama bu tatlı, tüylü hayvanlar
gerçekten

insanlarla

yaşayabilirler.

Pandalar,

yaşadıkları alanları çok önemser ve bir tehlike olduğunu
anlarsalar da onlara saldırmaya çalışmazlar. Yine de
pandaların bir ayı türü olduğunu unutmamalıyız.
Yunus:
Herhalde

hepiniz

yunusları

arkadaşcanlısı

zannediyorsanız, yanıldınız! Yunuslar da vahşi doğada
yaşayan hayvanlardır ve eğitilmedikleri sürece çok
saldırgandırlar hatta yunuslar dünyadaki en vahşi
hayvanlardan biridir.
Şempanze:
Bu hayvanlara bakınca herhalde “Çok tatlı!” diyen
vardır. Çok yanılmışsınız. Şempanzeler gerçekte çok
yırtıcı ve saldırgan hayvanlardır. Yüze saldırmaları ve
parmak ısırmaları ile ünlüdürler. Özellikle erkekler çok
agresiftir. Bu hayvanlar doğal ortamlarında dövüşürler.
Yani belgesellerdeki gibi uysal bir hayvan değildirler.
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San Sebastian
Can Dennis Barlas
San Sebastian şehrini çoğu insan bilmez. Bu sebep dolayısıyla size bu şehir ile ilgili bilgiler
vereceğim.
İspanya'nın Bask Özerk Bölgesi'nde bulunan bir kıyı kentidir. Fransız sınırından 20 km uzaklıkta, Biscay
Körfezi kıyısındadır. Başkent Gipuzkoa, belediye nüfusu 2015 yılı itibarıyla 186 095, metropolitan alanı 2010
yılında 436 500'e ulaştı. Yerel halk kendisini hem İspanyol hem de Bask dili olarak Donostiarra (tekil) olarak
adlandırıyor.
Başlıca ekonomik faaliyetler ticaret ile turizmdir ve İspanya'nın en ünlü turistik yerlerinden biridir. Kentin
küçük bir alana sahip olmasına rağmen, San Sebastian Uluslararası Film Festivali gibi önemli etkinlikler, ona
uluslararası bir boyut kazandırdı. Bu festival, her ağustosta, "semana grande" "büyük hafta" olarak
kutlanmaktadır.
San Sebastian; Polonya, Wrocław ile birlikte 2016 yılında Avrupa Kültür Başkenti oldu. Her yıl 20 Ocak'ta
Tamborrada adlı bir festival var. Şehrin eski bölümü olan "Parte Vieja" Belediye Başkanı, şehrin bayrağını
gönderir ve şehirdeki davullar 24 saat boyunca duyulur.

https://spainattractions.es/san-sebastian-culinary-destination/
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Rainbow Warrior
Deniz Kömür
Bu yaz haziran ayında bir gün, İspanya kıyılarında bir geminin etrafı; plastik şişelerle, bardaklarla ve şişe
kapaklarıyla doluydu. Gemi sıradan bir gemi değildi. Dünyanın en büyük çevre koruma kuruluşu olan
Greenpeace’e aitti. Adı da Rainbow Warrior’dı. Plastik şişeleri oraya götüren de Greenpeace’ti. Amaçları
Akdeniz’de plastik atıklar yüzünden yaşanan kirlenmeye dikkat çekmekti.

Anladığınız üzere Greenpeace dünyamızın temiz kalması için uğraşan bir örgüt. Greenpeace, Hollanda’da
kuruldu ve dünya çapında çalışmalar yapıyor. Türkiye’de de bir şubesi var. Greenpeace’in en önemli çalışma
alanlarından biri okyanuslar ve denizler. Denizlerde çalışmak için de Rainbow Warrior’u kullanıyorlar ancak
Rainbow Warrior’un tam adı: Rainbow Warrior 3.

İlk Rainbow Warrior 1955’te bir balıkçı gemisi olarak
yapılmış. Adı da Sir William Hardy’miş. 23 yıl boyunca
balıkçılık için

kullanıldıktan

sonra

1978’de gemiyi

Greenpeace satın almış, elden geçirip güçlendirdikten
sonra adını değiştirmiş ve o günden sonra balina avcılarını,
nükleer füze denemelerini durdurmak için bu gemiyi
kullanmışlar.

Rainbow Warrior’un özellikle nükleer denemeleri engellemeye çalışması bazı devletlerin hoşuna gitmiyordu.
1985 yılında Rainbow Warrior, Fransa’nın Yeni Zelanda açıklarında bir adada yaptığı nükleer denemeyi
engellemek için bölgedeydi. Fransız ajanlar da gemiyi durdurmakla görevlendirildi. Gemi limanda demirliyken
iki ajan gemiye gizlice bomba koydu. Gemideki 12 kişi kurtuldu. Bombaları koyan ajanlar yakalandı ve suçlarını
itiraf ettiler. Bu Fransız hükümetini zor duruma düşürdü. Uzun süren mahkemeden sonra Fransız hükümeti
suçlu bulundu ve Greenpeace’e 8 milyon dolar ödediler. Gemi fazla hasar gördüğü için tamir edilemez hale
geldi. Greenpeace de 1989 yılında Rainbow Warrior 2 gemisini satın aldı. 2011 yılında da Rainbow Warrior 3
gemisini yaptırıp denize indirdiler.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Warrior_(1957)
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Dünyada Karnavallar
Liv Leyla Seten
Domates Festivali
Domates

Festivali

İspanya’nın

Valencia

bölgesinde

düzenlenir. Domates Festivali’nin diğer adı La Tomayina’dır.
Her yıl dünyanın her bir yanından insanlar gelir ve sokaklarda
domatesleri

birbirlerine

fırlatırlar.

Domates

Festivali

dünyanın en büyük yiyecek savaşı festivali olarak bilinir.
Domates festivali her ağustosun son çarşambasında yapılır.
Festival bir hafta sürer ama sadece Çarşamba günü La
Tomayina gerçekleşir. Haftanın geri kalanında ise geçit
törenleri, Havai fişek gösterileri ve dansları yapılır. Büyük
yarışmadan bir gün önce halk arasında Paella yarışması düzenlenir.

Rio Karnavalı
Rio Karnavalı çok görkemli bir karnavaldır. Karnavalın 6
önemli günü vardır, bu günler 9 Şubat’la 17 Şubat arasıdır.

Ateş Festivali
Ateş Festivali bir kuzey geleneğidir. Her yıl ocak ayının
son salısında İskoçya’nın en kuzeyindeki Shetland
Adaları’nda bulunan Lerwick kenti, Vikingler’e uzanan
tarihini, büyük bir ateş festivali ile kutlar ve ellerindeki
meşalelerle gösteri yapan insanlara eşlik ederler.

https://www.bizevdeyokuz.com/dunyaca-unlu-festivaller-karnavallar/
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Uzay Çalışmaları Röportajı
Hatice Yağmur Avcı
Zehra Damla Uça Avcı ile tanışalım :
1. soru: Neden uzay ile ilgili çalışmalar yapan bir mesleği
seçtiniz?
Ben uzay hakkında çalışma yapmak istedim çünkü küçüklüğümden
beri uzayı hep merak etmişimdir.
2. soru: Bu mesleği seçmeye kaç yaşında karar verdiniz?
Ben 10 yaşındayken bu mesleği seçmek istediğime karar verdim, 14
yaşındayken kesin kararım buydu ve istediğim de oldu.
3. soru: Bugüne kadar en sevdiğiniz çalışmanız neydi? Neden bu çalışmayı daha çok sevdiniz?
Ben en çok Anadolu Üniversitesi’ne uzay hakkında kitap yazmayı sevdim çünkü eğer uzayla ilgili bir
meslek seçmeseydim yazar olmak istiyordum.
4. soru: Nerede çalışıyorsunuz?
Ben İTÜ’de çalışıyorum, 9 yıldır araştırma görevlisiyim. 2 yıldır yaptığım araştırmaları, üniversite
öğrencilerine anlatarak öğretmenlik yapıyorum.

frpnet.net/haberler/kurulacak-olan-turkiye-uzay-ajansi-hakkinda-detayli-bilgiler-aciklandi
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Dünyanın Yeni Yedi Harikası
Yasemin Albayrak
Çin Seddi:

Yapımına 2 bin 227 yıl önce

başlanmış olan bu devasa yapı dünyanın en
uzun abidesidir. Pasifik Okyanusu'ndan Orta
Asya'ya kadar uzanır.
Petra Antik Kenti: Petra, Ürdün'ün Lut Gölü ile
Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde
yer alan antik kenttir. Kral IV. Aretas'ın
imparatorluğu

döneminde

Nebatiler'e

başkentlik yapmıştır.
Kurtarıcı İsa Heykeli: Kurtarıcı İsa Heykeli,
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Corcovado
Dağı üzerinde yer alır. Şehrin en önemli
sembolü olan bu heykelin yapımı Brezilya’nın
kuruluşunun 100. yılı şerefine başlatılmış ve

heykel 12 Ekim 1931'de resmi törenle
açılmıştır.

Macchu Picchu Antik Kenti: İnka İmparatoru

Roma Kolezyumu: Roma şehrinin merkezinde

Pachacutec 15. yüzyılda Manchu Picchu (Eski

bulunan bu muhteşem amfitiyatro başarılı

Dağ) olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir

lejyonerlerin ve Roma İmparatorluğu'nun

şehir inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yerleşim

onuruna

merkezi And Platosu’ndan başlayarak balta

Gladyatörler’in dövüştürüldüğü bu arenanın

girmemiş Amazon Ormanları’ndaki Urubamba

sadece açılışında 5000 hayvan öldürülmüştür.

Nehri’ne kadar uzanmaktadır.

inşa

edilmiştir.

Özellikle

Tac Mahal Antik Kenti: Tac Mahal, Hindistan'ın

Chicen İtza Piramidi: Chichen Itza, Meksika'nın

Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa

Yucatan Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida

edilmiş anıt mezardır.

arasında yer alır. Kristof Kolomb öncesi

www.tarihiolaylar.com/galeriler/dunyanin-yeni-yedi-harikasi-139
https://www.frmtr.com/garip-olaylar/1813924-iste-dunyanin-yeni-7harikasi-ve-ozellikleri.html

dönemde kurulmuş bir İtza Maya kentidir.
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Twenty One Pilots
Dilara İnci
Twenty One Pilots Columbus, Ohio'da kurulmuş Grammy ödüllü Amerikan müzik
ikilisidir. Grup, 2010'lu yılların ortasında ün kazandı.

Joseph ve grubun eski üyeleri Nick Thomas ile Chris Salih
tarafından kuruldu. Nick ve Chris, gruptan 2011 yılında
ayrılınca ikilinin yerine gruba baterist Josh Dun katıldı.

Tyler, grubun adını Arthur Miller'ın "All My Sons" adlı oyununu
çalışırken buldu. Tyler bu hikâyedeki ahlaki ikilemin, grubun ismi
için ilham kaynağı olduğunu açıkladı. 29 Aralık 2009 tarihinde ilk
albümleri

olan "Twenty

One

Pilots" albümünü

ve Ohio'da tura çıkmaya başladılar.

Twenty

One

piyanonun,

Pilots
baterinin,

vokallerin ve bazen de ukulelenin karışımıdır. Grubun
şarkıları genelde şiirsel temellidir. Joseph şiirlerin çok
uzun

olduğunu

belirtmiş,

bu

yüzden

sözleri

sığdırabilmek için rap yapması gerektiğini söylemiştir.
Çoğu hayranı, onların müzik türünü "Şizofrenik
Pop" olarak tanımlar.
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çıkardılar

Dünyadan Haberler-Umoja Köyü
Ceylin Ergüney
Kenya’da bulunan bu köyde sadece
kadınlar yaşar. Bu fikri ilk ortaya atan ise
Rebecca Lolosoli isimli bir kadın. Bu köy
1990 yılında kurulmuştur. Köyde 2016 yılı
itibariyle 47 kadın ve 200 çocuk yaşıyor.
Bu köye erkeklerin girmesi kesinlikle
yasaktır. Samburu halkının kendine has,
tuhaf gelenekleri var. Umoja'da yaşayan
kadınlar oldukça sade ve sakin bir hayat sürüyor. Umojalı kadınlar da kendi ürettiklerini satarak
geçimlerini sağlıyor. Diğer görevleri ise çevredeki köyleri ziyaret edip kadınları bilinçlendirmek
için çalışmalar yürütmek.

CIA, Köpeği Emekliye Ayırdı
CIA'in yeni üyelerinden biri olan Lulu isimli Labrador cinsi köpek, göreve başladıktan kısa bir
süre sonra emekliye ayrıldı. Görevi koklayarak patlayıcı maddeleri bulmak olan Lulu, görevinde
inatla isteksiz davranmaya devam
edince bu hayatın ona göre olmadığı
anlaşıldı.
Bir K-9 köpeği olarak çalışmak değil
sadece oyun oynamak isteyen Lulu
artık emekli oldu

daimakadin.com/tecavuze-ugrayan-kadinlarin-kurdugu-umojawww.google.com.tr/search?q=lulu+k%C3%B6pek&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=GNQ__drLOIHEYM%253A%252Cq1V3Q
Ww7SlP7fM%25
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Neslinin Tükenen Beş İlginç Hayvan
Deniz Kömür
Eskiden dünyamızda yaşayan ama artık yaşamayan birçok hayvan vardı. Bazılarımız bu
hayvanları görmek istese de bu hayvanların yok olması belki de bizim için o kadar kötü
olmamıştır. 
Smilodon: Diğer adıyla Kılıç Dişli Kaplan. Nesli tükenmiş
tehlikeli bir kedigil. 12 bin yıl önce Buzul Çağı’nın ermesiyle
nesilleri tükenmiştir. Nesilleri tükenmeden önce Amerika
Kıtası’nın açıklarında yaşardı. Genelde grup şeklinde
yaşayan bu hayvanlar, 1 erkek 10 dişi şeklinde dolaşırdı.
Smilodonlar’ın 20 cm boyunda dişleri vardır ve 300 kilo
ağırlığına çıkabilen bu hayvanlar 50km hızla koşabilir.
Meganeura: Bu böcek, günümüzde yaşayan helikopter böceğine benzeyebilir fakat ikisinin arasındaki tek
fark boyutlarıdır. Meganeuralar’ın iki kanat boyu mesafesi 70 cm’ye ulaşabilir. 300 milyon yıl önce
bataklıklarda yaşadıkları düşünülüyor.
Phorusrhacidae: Ortalama 3 metre uzunluğuna ulaşabilen -yanda fotoğrafı
bulunan- bu kuş türü uçamıyordu. Uçamaması, bacak kaslarını geliştirmiş ve
bu sebeple karada çok güçlüydüler. Güçlü bacakları sayesinde jet gibi
koşabilen bu hayvan, avını yakalamak için güçlü gagasıyla onları etkisiz hale
getirmekteydi.
Deinosuchus: 80 ile 90 milyon yıl önce yaşamıştır. Adının anlamı “Korkunç
Timsah”tır. Büyüklükleriyle ilgili kesin bir bilgi yoktur ama bilim insanları
onlara “dünyanın en büyük timsahı” demişler. Boyu 15 m, ağırlığı 600 kg’a
çıkabilir.
Megalania: Komodo Ejderi’nin atası olarak bilinir. 600 kg ağırlığında ve 8 metre uzunluğundadır. Çok
kalın bir deriye, ölümcül zehre ve bir güçlü çeneye sahip olan bu canlının bir diğer silahı ise düşmanlarının
ve avlarının kemiklerini tek hamlede kırabilen güçlü biiir kuyruğu sahip olmasıydı.
http://www.milliyet.com.tr/nesli-tukendigi-icin-sansli-oldugumuz-10-hayvan-mola-2467/
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EN POPÜLER OYUNCAKLAR
İlyun Özbinar
Bildiğiniz gibi her yıl birkaç oyuncak, çocuklar ve yetişkinler tarafından çok
seviliyor. Her zamanki gibi bu yıl da birçok oyuncak çocuklar ve yetişkinler
tarafından popüler oldu. Bu sayfada sizlere popüler olan birkaç oyuncaktan
bahsedeceğim.

1-Squıshy
Squishy adındaki oyuncaklar aslında stres atmak için
yaratılmış oyuncaklardır. Bu oyuncakları sıktığınızda
rahatlıyorsunuz gibi birçok söylenti var. Maalesef bu
oyuncak Türkiye’de satılmıyor. Bu oyuncağın birçok farklı
şekili var ve o şekillerin birçok farklı rengi var. Bu oyuncak
çok popüler olunca Squishyler’in telefon kabı da çıkmıştır,
yani telefon kabının dışında yapışık bir Squishy…

2-Stres Çarkı
Stres çarkı, stres atmak için yaratılmış bir oyuncaktır fakat
birçok ülkede dikkat dağınıklığına sebep olduğu için
yasaklanmıştır.

Stres

çarkının

birçok

farklı

modeli

tasarlanmıştır. Mesela yuvarlak şekillisi, çivili stres çarkı,
rengârenk stres çarkı ve ışıklı stres çarkı. Türkiye’de
satılmakta, birçok kırtasiye ve oyuncakçıda bulabilirsiniz. Bu
çarklar genellikle 40 TL’ye satılmakta fakat bazı modellerin
fiyatları daha yüksektir.
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3- Iwako Silgi
İwako silgi, Squishy ve stres çarkı gibi çok popüler olmasa da
alıcı bulan bir ürün. Bu oyuncak aslında bir silgi ama değişik
şekilleri olduğu için çok satılan bir üründür. Bu ürünün çok
farklı şekilleri vardır. Bu şekillerin Nezih’teki fiyatı: 29,90 TL.
Bu silgileri birkaç parçaya bölüp tekrar birleştirebiliyorsunuz.
Aslında sadece şekilli olmasına bakmayın, gayet eğlenceli ve
hoş gözüken bir silgi.

4-Slıme
Slıme çok popüler bir oyuncaktır. Bildiğiniz gibi bir sürü
malzemeden yapılabilir. Youtube’da birçok slime yapılış
veya slime presleme videosu bulabilirsiniz. Aynı zamanda
çocuklara genellikle doğum günlerinde verilen stres
toplarının içinde slime vardır. Bir sürü kişi slime ile değişik
meydan okumalar ve yarışmalar hazırladı. Maalesef
slime’ın zararlı olduğu ile ilgili bir sürü haber çıktı.

https://i.ebayimg.com/images/g/N4wAAOSwIaFZFsh8/s-l300.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1QhYsPVXXXXcnaXXXq6xXFXXXz/Creative-font-b-food-b-font-font-b-eraser-b-font-variouskinds-of-dessert-font.jpg
https://i.ytimg.com/vi/O0SAbOeeopU/maxresdefault.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1QhYsPVXXXXcnaXXXq6xXFXXXz/Creative-font-b-food-b-font-font-b-eraser-b-font-variouskinds-of-dessert-font.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1QhYsPVXXXXcnaXXXq6xXFXXXz/Creative-font-b-food-b-font-font-b-eraser-b-font-variouskinds-of-dessert-font.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5d/ac/30/5dac300cd5a3311e3fcaea73dadca5e7.jpg
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Bu Yılın En Popülerleri
Nehir Turan
Merhabalar,
Bu sayfada sizlere bu yılın en popüler 10 şarkısı ve şarkıcısından bahsedeceğim.

Bu Yılın En Popüler 10 Şarkısı:











Havana – Camilla Cabello
Dusk Till Dawn – Zayn
Look What You Made Me Do – Taylor Swift
Glorious – Macklemore ft. Skyler Grey
Perfect – Ed Sheeran
New Rules – Dua Lipa
Back To You – Bebe Rexha ft. Louis Tomilson
Sorry Not Sorry – Demi Lovato
Despacito – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
2U – Justin Bieber ft. David Guetta

Bu Yılın En Popüler 10 Şarkıcısı:











Taylor Swift
Beyonce
Miley Cyrus
The Chainsmokers
Luis Fonsi
Migos
Shawn Mendes
Nial Horan
Katy Perry
Machine Gun Kelly

http://ibgnews.com/gems-of-youtube-top-edsheeran-songs/
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Dünyadaki En İlginç Olaylar
Demir Soysal
Jake Fen isimli Macar adam, eşini korkutmak için kendini asmış pozu verdi. Eve gelen eş,
kocasını o halde görünce bayıldı. Kapıyı açık gören komsu kadın, içeri girince iki cesetle
karşılaştığını sanıp evi soydu. Topladıkları ile çıkarken Jake kadına bir tekme attı. Eşinin
canlandığını sanan kadın korkudan öldü. Jake beraat etti.

New

York'ta

5'inci

Cadde’de bir adama
araç

hafifçe

çarptı.

Aslında adama bir şey
olmamıştı.

Adam,

şoförle konuştu, tam
yerden

kalkacakken

olayı gören biri yanına
gelerek kalkmazsa sigortadan para alabileceğini söyledi.
Bunun üzerine adam yeniden aracın önüne yattı. Araç
sürücüsü ise adamın gittiğini düşünerek gaza bastı ve
adam öldü.

Hindistan'ın Assam eyaletinde pirinç birası
içip sarhoş olan bir fil, 3 kişiyi ezerek öldürdü
2 kişiyi de yaraladı. Resmi rakamlara göre
Assam eyaletinde son 5 yılda filler 150 kişiyi
ezdi.

www.google.com.tr/search?biw=1707&bih=808&tbm=isch&sa=1&ei=vbFTWpvFMMyqsQGroLn4Ag&q=idam+ipi&oq=idam
+ipi&gs_l=psy-ab.3http://www.yahglobal.com/new-york-city/shopping/mini-site/6639/shopping-in-soho.html
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Dünyanın En İlginç Dünya Rekorları
Vural Sinan Baltacı
Türk kürekçi dünya rekoru kırdı. Geçtiğimiz sene
temmuz ayında "Kas gücüyle devri âlem."
sloganıyla kürekle Atlas Okyanusu'na açılan
Erden Eruç, 312 gün süreyle denizde kalarak "Tek
başına denizde en uzun kalan kürekçi" unvanını
aldı.

Dünyada
“Cardstacker” olarak
tanınan Bryan Berg,
ABD'de oyun
kartlarından dünyanın
en büyük evini
yaparak Guinness
Rekorlar Kitabı'na
girdi. Çin'de bulunan
Makao isimli oteli ve
Sands Macao isimli
kumarhaneyi kartlarla inşa eden Bryan Berg, eser için 44 gün uğraşarak toplam 218 bin 792
kart kullandı. Hiç yapıştırıcı kullanmayan ve her seferinde yeni bir rekora imza atan Berg,
eserini Las Vegas Pasajı’nda sergilendi. Berg Bryan; bu eserin tarihin en büyük projesi
olduğunu, bunun gerçekten çok zor ve büyük bir inşaat olduğunu çünkü iskambil kâğıtlarının
tümünün birbirini desteklemesi gerektiğini vurguladı.

www.mountainfilm.org/festival/personalities/erden-eruchttps://www.livbit.com/article/2010/03/11/bryan-berg-awes-youwith-the-worlds-largest-card-stacked-structure/
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BULUŞLAR
İlginç İcatlar
Vural Sinan Baltacı
Dip bucak temizleme jeli
Özellikle araç ve bilgisayar temizliği yaparken insanı
hayattan soğutan bazı noktalar vardır, bilirsiniz. Klavyeyi
ters çevirip vurmak, bezi katlayıp araç havalandırmalarına
sokmaya çalışmak gibi… Bu ürün ile dip bucak temizliği
artık çok kolay olacak gibi gözüküyor.

Bitmeyen mum

Altında bulunan hazneye akan mum
bittiğinde tekrardan kullanılabiliyor.
Dekoratif olarak da hoş gözüküyor.

Servis masası olan komodin
Filmlerde görmeye alışkın olduğumuz yatakta
kahvaltı
yoktur

yapma
fakat

geleneğini

hep

bilmeyenimiz

akıllardaki

"O

sofra

kucaktayken nasıl rahat yenir ki?" sorununa
kesin bir çözüm sunulmuş.
onedio.com/haber/agzinizi-acik-birakacak-hayati-kolaylastiran-20-ilginc-icat-754601
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En Yararlı 9 İcat
Emir Sali
Merhaba bu yazımda sizlere insanların yaptığı en yararlı 9 buluşu yazdım:

1)

Telefon:

Telefon, insanların birbiriyle konuşabilmesi, mesajlaşabilmesi için bir buluştur. Bu yararlı
buluş Alexander Graham Bell tarafından, 1875 yılında gerçekleşmiştir yani 142 yıl önce.

2)

Televizyon:

Televizyon; 1884 yılında, Paul Nipkow isimli bir mucit tarafından bulunmuştur yani 133 yıl
önce. Bu buluş ilk senelerinde görüntüyü çok net gösteremese de şu an yaşadığımız
dünyada işimize çok yarıyor.

3)

Otomobil:

İlk otomobil 1769 yılında Fransız mucit Nicolas Joseph
Cugnot tarafından bulunmuştur yani 248 yıl önce. Bu
otomobil işte yandaki fotoğraftır. Ama bu arabanın tek kötü
bir yanı vardı. O da buhar ile çalışmasaydı.

4)

Kamera:

1814 yılında Joseph Nicephore tarafından bulunmuştur yani 203 yıl önce. Dünyanın ilk
fotoğrafının lens aracılığıyla çekildiğini biliyor muydunuz? 1837 yılında ise Louis-JacquesMandé Daguerre fotoğrafçılığı daha ileri bir seviyeye getirdi.
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5)

Dikiş Makinesi:

1830 yılında Fransız terzi Barthelemy Thimonnier tarafından bulunmuştur. 1834 yılında
Walter Hunt ise Amerika’nın en iyi dikiş makinesini bulmuştur. Zincirli ve pedallı birçok
modeli çıkan dikiş makinelerinin en meşhuru ise zig-zag modelleridir.

6)

Ampul:

Neredeyse dünyadaki herkes Thomas Edison’ın ampulü bulduğuna inanıyor fakat o sadece
ampulün gelişmesine katkıda bulundu. 1809 yılında ampulü, Humphry Davy isimli İngiliz
kimyacı bulmuştur. 1879 yılında ise Thomas Edison, karbon filaman ile ampullerin ömrünü
40 saate kadar yükseltti.

7)

Çivi:

Çivi, insanların metale şekil vermelerinden itibaren ortaya çıkmıştır. Çivi çok uzun bir
geçmişe sahip, yaklaşık 2000 yıldır dünyamızda fakat bunu kimin bulduğu bilinmiyor.

8)

Pusula:

Çok çok eski denizciler, yönlerini yıldıza bakarak
bulurlarmış. Ama bu metot bulutlu havalarda işe
yaramıyormuş. O yüzden 11. yüzyılda Çinliler pusulayı
bulmuştur.

9)

İnternet:

Milyarlarca insanın kullandığı internet, 1960 yılında birtakım bilgisayar mühendisi
tarafından Amerikan savunması için geliştirilmiş.

https://bilgibanka.com/images/thumb/a/a9/Ilk-Otomobil.jpg/300px-Ilk-Otomobil.jpg
http://www.ilkkimbuldu.com/wp-content/uploads/2011/09/pusula-kim-buldu.jpg
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Dünyanın En Saçma 5 Buluşu
Tuna Aydın
Merhaba, sizlere ünlü firmaların bulduğu ama tutmayan 7 buluşu anlatacağım.

1. Apple şirketinin 1998 yılında ürettiği “Puck Mouse” ilginç bir
mouse’tur ancak çok ince olduğu için piyasada tutunamamıştır.

2. Japonlar’ın elinden çıkan vücut şemsiyesi 2. en saçma buluş
olmaya hak kazandı.

3. Bu buluşumuz yine Japonya’dan “Diyet Su”. Pek işe yaramadığı
söyleniyor.

4. Yanda ruj kullanmaya yeni başlayan insanlara yardım için
yaratılmış “ruj yardımcısını” görüyoruz.

5. Şişme elbiseyi unutmayalım.
Yorulduğunuzda üstüne oturup koltuk olarak
kullanabiliyorsunuz.
“Sizce en gereksiz icat hangisiydi ?”

https://onedio.com/haber/dunyanin-en-yararsiz-20-bulusu-312634
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Ukulele
Dilara İnci
Ukulele, dört telli ve küçük bir gitara benzetilen bir enstrümandır.
Hawaii dilinde “zıplayan pire” anlamına gelmektedir çünkü ukulele
çalarken parmaklarımız pire gibi hızlı görünür. Ukuleleler, kendi
aralarında dört boyuta ayrılır. Bunlar; soprano, konsert, tenor ve
baritondur.
Ukuleler 19. yüzyılda Hawaii’de geliştirilmiştir. Düşünülüyor ki bu
aleti geliştirirken Portekiz’deki “cavaquinho” adlı aletten fikir
alınmıştır.
Ukulele çalan en ünlü ve en çok sevilen kişiler; Elvis Presley, George
Formby, Dodie Clark, Tyler Joseph, Israel Kamakawiwo'ole, Grace
Vanderwaal ve Taylor Swift’tir. Çoğu insan, Barack Obama ve Ryan
Gosling’in ukulele çaldığını bilmemektedir.

Dodie Clark’ın orijinal
ukulelede çalınan şarkısı “You”

İsrael Kamakawiwo’ole’un orijinal
ukulelede çalınan şarkısı
“Somewhere Over The Rainbow”

http://www.deanguitars.com/ukuleles
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Tyler Joseph’in orijinal
ukulelede çalınan şarkısı
“Stressed Out”

Mandela Etkisi
Naz Uzunoğlu
Mandela Etkisi’ni bilmiyorsanız önce size ne olduğunu açıklayım. Sadece birkaç
kişinin ya da bir grubun değil, neredeyse tüm dünyanın doğru kabul ettiği hatta
şahit olduklarını düşündükleri bir yanılgı durumudur. Tam kafanıza yatmadıysa
ve örneklerle açıklanmasını istiyorsanız hemen aşağıdaki resimlere göz
atabilirsiniz.

Eminim ki şu anda kafanız karışmıştır.
Her ne kadar birinci resmin doğru
olduğunu sansanız da aslında doğrusu
ikinci resimdir. Benim de tepkim
aynıydı 

Peki ya şu Monopoly adamını hatırlıyor
musunuz? Daha doğrusu nasıl
hatırlıyorsunuz? Ben birinci resmindekini
hatırlıyorum ama doğrusu aslında
ikincisi! Peki siz nasıl hatırlıyorsunuz?

Bunu Pokemon sevenler belki bilebilir ama
burada da yine doğrusu ikinci resimdir. Oysa
çoğu kişi birinci resim, diye hatırlıyor. Ben de
öyle hatırlıyorum.
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Bunu da Kit Kat yiyenler bilebilir. Yine,
doğrusu ikincidir ama buna çok
inanmıyorsunuz, değil mi? Ama doğrusu
yine de o.

Mickey Mouse’ı biliyorsunuzdur herhalde. Peki
onu nasıl hatırlıyorsunuz? Aslında birinci Mickey
Mouse doğru ve ikincisi yanlış.

Umarım Mandela Etkisi sizin de hoşunuza gitmiştir. Eminim ki daha önce bilmediğiniz birkaç şey
öğrenmişsiniz ve iddia ediyorum ki bu bilgiler yüzünden aklınız karışmıştır.

https://tr.123rf.com/photo_10559394_muenster%20-germany---september-10%20-2011%20-picture-shows-coca-cola-bottle-cap-on-redbackground.html
https://www.youtube.com/watch?v=EcIpupZ8v6g
https://fancykicks.com/2016/11/28/mandela-etkisi-ornekleri/
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Lin-Manuel Miranda
Naz Uzunoğlu
Lin-Manuel Miranda; bir besteci, şarkıcı ve
aktördür. Yazdığı ve yer aldığı Brodway müzikalleri
ile tanınır. Mesela “Hamilton” adında bir müzikal
yazmıştır. Bu müzikal, Alexander Hamilton adında
bir kişi ile ilgilidir. Alexander Hamilton’nın kim
olduğunu bilmiyorsanız size kısaca anlatayım.

Alexander Hamilton, Amerika’nın kurucularından biridir.
Eski Amerikan Başkanı George Washington ile savaşmıştır
ve savaşta George Washington’un sağ kolu olmuştur. 10
doların üzerinde resmini gördüğünüz adam Alexander
Hamilton’dır. “Hamilton” adlı müzikal de onun hayatını
anlatır. Spotify’da ve internette şarkıları vardır. Eğer
ilgileniyorsanız dinleyebilirsiniz ve bence oldukça güzel bir
müzikaldir.

Şarkılarına bir göz atarsak Lin-Manuel Miranda, aynı zamanda
“Moana” adlı Disney filminin şarkılarını yazmıştır. Lin-Manuel
Miranda, “Hamilton”dan başka “In the Heights” adlı bir
müzikal de yazmıştır. Müzikalin konusu, Washington Heights'ın
New York Latino mahallesindeki karakterlerin hayatının üç
gününüdür.
Eğer bu iki müzikalden herhangi birisi sizin de ilginizi çektiyse internetten kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

https://static.vibe.com/files/2015/10/hamilton-soundtrack-review-1024x1024.jpg
http://www.scpr.org/programs/the-frame/2017/02/07/54914/lin-manuel-miranda-the-artists-job-is-to-chase-wha/
https://itunes.apple.com/us/movie/moana-
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OKUR MUSUNUZ?
The Mortal Instruments Serisi
Naz Uzunoğlu
“The Mortal Instruments” adlı bir kitap
serisi okudum ve çok beğendim. Bu yüzden
bu seriyi sizinle paylaşmak istedim. Aslında
bu seri, Harry Potter’a az çok benziyor.
Seride 6 kitap var. Birinci kitap City of
Bones, ikinci kitap City of Ashes, üçüncü
kitap City of Glass, dördüncü kitap City of
Lost Souls, beşinci kitap City of Fallen
Angels ve altıncı kitap ise City of Heavenly
Fire’dır. Serinin yazarı da Cassandra
Clare’dir.

Kitap,
ana
karakterimiz
Clary’nin
Pandemonium adlı bir gece kulübüne
gitmesi ile başlar. Clary, o akşam
Pandemonium’da işlenen bir cinayete tanık
olur ama bu herhangi sıradan bir cinayet
değildir. Cinayete kurban giden, insan
kılığında bir iblistir ve bu iblisi öldüren
kişiler de bir Shadowhunter’dır. Bir
Shadowhunter’ın damarlarında melek kanı
vardır ve görevi, iblisleri öldürüp insan ırkını
korumaktır ama Clary’yi çok şaşırtan şey,
Shadowhunter’ları o hariç kimsenin
görememesidir. Sanki o hariç kimseye
görünmezler ve Shadowhunter’ların bu
duruma tek mantıklı açıklaması, onları
görebildiği
için
Clary’nin
de
bir
Shadowhunter olmasıydı. Clary, bu

duruma tabii ki inanmaz ve o gece olanları
unutmaya çalışır ama o gece olanlardan
sonra bu tür paranormal olaylar peşini
bırakmaz. Tabii şu anda birinci kitabı
ayrıntılı bir biçimde anlatmayacağım.

Eğer olayların geri kalanını merak
ediyorsanız, kitabı alıp okuyabilirsiniz.
Clary’nin maceraları, serinin diğer
kitaplarında devam ediyor.

https://www.google.com.tr/search?tbm=isch&q=city+of+bones&
chips=q:city+of+bones,g_1:the+mortal+instrument&sa=X&ved=0
ahUKEwiCmcnNstnYAhWGdpoKHZJACkUQ4lYIJygA&biw=1707&bi
h=808&dpr=0.8#imgrc=dyOvywTD4RU8PM:
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Sherlock Holmes
Dilara İnci

Arthur Conan Doyle’un yarattığı Britanyalı hayali
dedektiftir. İlk hikâyesi olan Kızıl Dosya, 1887
yılında gazetede yayınlanmaya başlamıştır. Olayları
gözlem yoluyla çözmesi ile ünlüdür. Yazar Doyle,
Sherlock karakterini yaratırken dönemin ünlü
doktorlarından Profesör Joseph Bell'i kendisine
örnek almıştır.

Mycroft Holmes

Holmes'ün bir ağabeyi olduğu ortaya çıkar. Holmes'un kendisinden yedi yaş büyük erkek
kardeşidir Mycroft'un, Britanya hükümetinde oldukça özel bir görevi bulunur. Çoğu zaman
haklı olduğunu bile kanıtlamaya üşenen bir karakterdir.
John Watson

Dr. Watson, Holmes’ün en yakın arkadaşıdır ve bu kurgudaki en önemli yere sahiptir çünkü
yazarın okuyucuya anlatmak istedikleri, onun Sherlock Holmes'e sorduğu sorular sayesinde
ortaya çıkar. Dr. John Watson, Sherlock Holmes ile "Kızıl Dosya" macerasının başında karşılaşır.
Afganistan'dan dönen Watson, bir ev arkadaşı arayan
Holmes'le tanıştırılır.
James Moriarty

Her kahraman gibi Sherlock Holmes'un da bir düşmanı vardır.
James Moriarty, varlıklı bir ailenin üstün matematik zekâsına
sahip oğludur ancak Moriarty'nin kanında, onu suça çeken bir
şeyler vardır. Tüm İngiltere'yi kapsayan bir suç ağının başında
olduğu söylenir.
Aslında var olmayan bu dedektifin kitaplarda her zaman adresi
olarak gösterilen ve bugün müze olan evi, İngiltere'de Baker
Sokak 221B'dedir. Holmes, kendi dönemi için oldukça bohem
bir adamdır, garip zevkleri vardır.
https://www.google.com.tr/search?q=sherlock+holmes+arthur+conan+doyle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbsoX
B66nXAhVNYVAKHSQ5B88Q_AUICigB&biw=1280&bih=903#imgrc=IdTgyuaBqIuOFM:
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU2hlcmxvY2tfSG9sbWVz

34

Sokakta Tek Başına
Sarp Gökçen

anlayabiliyor ve oğlunun geleceği için
şüpheleniyordu. Koskoca dünyada bir tek
kişi Osman’ın doğru yolu bulacağına
inanıyordu…

Gerçekten çok sevdiğim bir kitap ile
karşınızdayım.

Babasız, yoksul fakat akıllı bir çocuğun
hikâyesi. Babası öldükten sonra eve para
gelmiyordu. Annesi para kazanmak için
yüksek binalarda cam temizliği yapıyordu,
hayatı pahasına. O çocuk, yani Osman,
annesinin bu acıları çektiğini Zeynep’ten
öğrenmişti ve aklına gelen ilk fikir okuldan
kaçıp çalışmak oldu. Küfecilik yapmaya,
sigara içmeye, okuldan kaçmaya ve soygun
planları yapmaya başladı. Bunları kimseye
söylemese de dışarıdan annesi kötü gidişatı

Benim şahsen okuduğum en güzel
kitaplardan biriydi ve yoksul insanların
çalışma isteğini veya yaşamını anlamak için
çok uygun bir kitap. Bana sorarsanız kitap
biraz kısaydı. Yazar, Şemsi Dayı’nın
hikâyelerini daha uzun anlatabilirdi veya
Osman’ın annesi için üzülmesi daha ayrıntılı
ele alınabilirdi. Bu sayede kitap, okurlar için
daha ilgi çekici olabilirdi.

https://www.google.com.tr/search?q=sokakta+tek+ba%C5%9F%C4%B1na&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjd
0LLIudnYAhXmCpoKHXxrAhQQ_AUICigB&biw=1707&bih=808&dpr=0.8#imgrc=lwzZrgW30zuZLM:
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Böcek Çocuk
Deniz Kömür

Siz

bir

sabah

uyandığınızda

kendinizi

bir

hamamböceğine dönüşmüş olarak bulsaydınız ne
yapardınız? Ağlar mıydınız? Korkar mıydınız? Bunların
hiçbirini Küçük Gregor yapmadı.

Bir sabah, Affenville şehrinde, Küçük Gregor kendini bir
hamamböceğine dönüştüğünü görüyor. Ailesi, yaramaz ve
haşarı Küçük Gregor’un bu dönüşümüne hayran kalıyor ve artık
onun bir hamamböceği ile yaşayabilmeyi öğrenmeleri
gerekiyor. Bu sırada, Affenville şehrinin meclis üyeleri çok
büyük işler karıştırıyorlar. Bu plan, Affenville şehrini zor
durumlara sokabilir. Şimdi Küçük Gregor, en yakın arkadaşları
Chuckie ve Lennie ile beraber Affenville’i kurtarmalı. Sizce bu
üç haşarı Affenville’i kurtarabilir mi? Macera kitaplarını
okumayı sevenler varsa bu kitap sizi bekliyor.

https://www.google.com.tr/search?q=b%C3%B6cek+%C3%A7ocuk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt9sfbutnYAh
UGKpoKHZCJBmUQ_AUICigB&biw=1707&bih=808#imgrc=sgEMyrh-z0PI9M:
http://www.dr.com.tr/Kitap/Bocek-Cocuk/Vladimir-Tumanov/Cocuk-ve-Genclik/Okul-Cagi-6-10-Yas/Cocuk-OykuHikaye/urunno=0000000443660?gclid=EAIaIQobChMI2tzL27rZ2AIVSIGyCh2r7wbrEAQYAiABEgL0V_D_BwE
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Edward Tulane ile Yolculuk
Tibet Akın Demirtaş
Edward çok zengin bir ailenin porselen tavşanı olarak dünyaya gelip birçok yer
gezdi. İlk olarak İngiltere’ye giden bir gemide denizi boyladı. Bir denizci ağına
takıldı.

Vee onun tarafından sahiplenildi.
Denizci ailenin bir kızı vardı. Hep
bağırarak konuşurdu. Edward’ı hiç
sevmemişti, onu bir çöpe attı. Çöpte
bir köpek Edward’ı buldu ve…
Edward’ın bundan sonra yeni sahibi
kim mi olacak? Ya ondan sonra ve daha
sonra?
Bu soruların yanıtlarını merak edenler,
kitabı okuyabilir.

https://www.google.com.tr/search?q=EDWARD+TULANE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihgdrGu9nYAhVjG
5oKHTsMApAQ_AUICigB&biw=1707&bih=808#imgrc=9Rt4iU7tn35dAM:

https://www.google.com.tr/search?q=EDWARD+TULANE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwihgdrGu9nYAhVjG
5oKHTsMApAQ_AUICigB&biw=1707&bih=808#imgrc=9Rt4iU7tn35dAM:
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İstanbul’u Çalıyorlar
Levent Çakır
adam eve gelir ve çocuğun babasıyla tartışır.
Çocuk bu adamı çok merak eder. Birkaç gün
sonra aynı adamı durakta görür ve onu takip
eder. Onunla aynı otobüse biner ve
otobüsten inerken çocuğun ayağı takılıp
düşer. Yaşlı adam çocuğa yardım eder ve onu
evine götürür. Böylece arkadaş olup sürekli
görüşmeye başlarlar.

Bu kitap çok gizemli ve heyecanlı.
Mustafa diye bir çocuk yeni açılmış
bir dedektif bürosunda işe girer ve
orada babasının arkadaşı Ömer
Ağabey vardır. Ömer Ağabey ve
Mustafa,
İstanbul’daki
tarihi
eserlerin çalınmaya başladığını fark
ederler. Kitabı alıp okur ve
beğenirseniz çok mutlu olurum.

Bu, okuduğum kitabın sadece bir kısmıdır.
Eğer daha fazlasını istiyorsanız kitabı satın
alabilirsiniz. Bu kitabı, Sevim Ak’ın kitaplarını
seven kişilere ve maceraperestlere tavsiye
ederim.

Yaşlı adamın biri, bir çocuğun yaşamına ilk
adımını kış ayları ile birlikte atar. Bir gün yaşlı

https://productimages.hepsiburada.net/s/8/500/9080103075890.jpg
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YAZAR OLMA YOLUNDA
•İstanbul Kokan Kuşlar•

Can Kiremitçi
Çiçeklerle yaprakları,
Saray saray, minare minare…
O rengârenk kokular cümbüşü,
Sokak sokak, cadde cadde…
Ve bir kuş havalanır üzerimden…
Düşlerim havalanır peşi sıra.
Taşıdığı görmüş geçirmişliğin tortusudur,
sırtında yükü.
Ya da o sonsuz tatmin duygusunun sorgusudur,
kimisine.
Zira herkesin çiçekleri ayrıdır şu bahçede;
Ve hepimizin kuşları, bir parça İstanbul taşır.

•Zaman Makinesi•
Kimi zaman eski bir anının önünden geçerim,
Sokaklar taşır beni, o eski güneşe,
Uyuyan âşıklara ve solmak bilmeyen
Bir tutam “sessiz sedasız İstanbul”a.

•Şehrin Lambaları•
Bu şehirde, herkesin güneşi farklı bir sokağa yanar,
geceleyin farklı tırnaklarca söndürülür gölgelerde.
Ve her adım atan,
kendininkini görür her yüzde
Çünkü bu sokaklar her insanı kendine benzetir,
neticede.
http://3.bp.blogspot.com/-6ULdrDkrsF4/TdfTFQO_1AI/AAAAAAAAAHU/NA6mJ26y8Vo/s1600/DSC_6892.JPG
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Tarabya Cenneti
Doruk Kaprol

Bir sahil cenneti Tarabya'dayım bugün. Tarabya, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde
bulunan ve Boğaz'a olan kıyıları ile bilinen muazzam güzellikte bir semttir.

Tarabya’da bulunan Bayır Yokuşu'ndan inince bu

vardı. Bu nedenle kafelerin hakimiyet kurduğu

güzeller güzeli semtin kalbine geldim. Artık

sahilin sol tarafına gitmeye karar verdim.

sağım başka, solum başkaydı. Önümde bulunan
Dr. Sadık Ahmet Parkı'nda mutlu çocukların

Sahil, fast-food ağırlıklı dükkânlara sahipti.

çığlıklarını duyar gibiydim.

Dominos, Burger King, Chef's Secret... Öğlen
yemeği için daha sakin bir yer aradığım için biraz

Önümde bulunan yeşil cennet o kadar güzeldi

daha yürüyüp Tarabya Otel'e geldim. Burasının

ki... “Şehirde yaşayan ben”i büyüledi doğrusu.

yemek menüsü gerçekten çok ilginçti ve tavuk

Parkta çadırlar içinde kalan insanlar vardı. Bu

yemeye karar verdim. Önümde The Grand

deneyimin bir parçası olabilmek için tam

Tarabya Hotel bulunuyor. Burası büyüklüğü ve

solumda bulunan Kim Market’ten ihtiyaçlarımı

rengiyle beyaz bir cenneti andırıyor adeta!

karşılayıp güzel park havasının tadını çıkarttım.

Grand Tarabya, modern görünüşü ve ev sahipliği

Öğlen yemeği için seçebileceğim bir sürü yer

yaptığı düğünleri ile ünlüdür. Kim bilir, kısmetse
40

benim oğlanın düğünü de burada olur. Biraz

görebilmek için tek yapmam gereken sola

arkamızda kalan Yeniköy Motors'a uğrayalım,

bakmaktı. Böyle büyülü bir yerdi sağ sahil. Artık

dedik.

saat geç olmuştu ve karnım acıkmıştı. Sahilin sağ

Yeniköy

Ferrari'ye

kadar

Motors;
çoğu

Aston-Martin'den
araba

markasını

tarafı güzel olsa da restoran bakımından çok

görebileceğiniz bir yerdir. Eğer aradığınız araba

fazla alternatif barındırmıyor.

ise, burası tavsiyemizdir.
1 km. yürümeyi göze alırsanız karşınıza "Sahilin
İncisi"

lakabını

karşılaşacaksınız

taktığım
ve

“Big

burası,

Chefs”
gidilen

ile
her

kilometreye değer...

Şimdi hem kalbi hem de solu gezdiğime göre son
olarak sağı gezme zamanı geldi. Sağ bölüm
Tarabya'ya ismini veren yerdi. Güzeller güzeli
havası ile buraya "Therapia" (en temiz havalı

Bugün harikalar diyarı Tarabya'daydım. Bu,

bölge) ismi verildi. Saçlarımda serin akşam

şehre uzak ama güzeller güzeli semt de

rüzgârını hissedebiliyordum; ne çok soğuk, ne de

İstanbul'un incisidir.

çok sıcak... Muhteşem deniz manzarasını

http://3.bp.blogspot.com/-CbsQbjdxNJI/UWaBK_eS1BI/AAAAAAAAC1g/4Hb39AgEYuA/s1600/big+chefs+tarabya.jpg
http://www.kuzeyormanlari.org/wp-content/uploads/2015/11/3468.jpg
http://www.nasılgidilir.com/wp-content/uploads/2015/02/211.jpg
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SPOR AJANDASI
Brezilya
Tuna Aydın
Kahve cenneti Brezilya hakkında 7 ilginç bilgi:

1. Dünyada yüzölçümüne göre 5. en büyük ülke
Brezilya’dır.
2. Bilinenin aksine Brezilya’da Portekizce konuşulur.
3. Dünyanın nüfus olarak 8. en büyük ülkesi Brezilya’dır.
4. Türkiye’de büyük coşku ile kutlanan İşçi Bayramı, Brezilya’da da çok çeşitli etkinliklerle
kutlanır.
5. Brezilya’daki en büyük stadyumun kapasitesi 200.000’dir.
6. Dünyanın 7 harikasından biri olan Kurtarıcı İsa Heykeli burada bulunur.
7. Brezilya’nın en iyi futbol kulübü Santos’tur. Ayrıca Neymar ilk maçına Santos forması ile
çıkmıştır.

https://www.google.com.tr/search?q=brezilya+isa+heykeli&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiP7dGmpITYAhU
CbRQKHWp6BtgQ_AUICigB&biw=1440&bih=779#imgrc=LdQr6WO9npH6EM:
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Voleybol
Nehir Turhan
Merhabalar. Sizlere voleybol sporu,
Türkiye’deki en iyi voleybolcular ve
voleybol pozisyonları ile bilgi vereceğim.
Voleybol; bir ağ ile ortasından ikiye
bölünmüş bir alanda, 6’şar oyuncudan
oluşan 2 takım arasında belli kurallara göre
ve topa elle vurularak oynanan bir
oyunudur. Amaç, topu karşı sahada yere
düşürmektir. Topu en az 1, en fazla 3 pas
ile karşı sahaya göndermek gerekir. Oyuna
servisle başlanır.
Voleyboldaki hareketlerden bazıları manşet, parmak pas, servis ve smaçtır. Bir sahada 3 kişi önde,
3 kişi arkada olur. Genelde 2 pasör (smaç atılması için pas atan kişi), 2 smaçör (paslara smaç vuran
kişi) ve 2 orta oyuncu (defans yapan kişi) olur.
Oyuna başlarken pasörlerden biri arka sağdaysa, diğer pasör
çaprazında yani ön solda olmalıdır. Bu kısım size biraz karışık
gelebilir ama oyuna başlarken (Aynı zamanda servis atarken
veya karşı takım servis atarken de aynı şey geçerli olur.)
pasörler birbirine çapraz, smaçörler birbirine çapraz ve orta
oyuncular da birbirine çapraz olmalı. Bizim takımda bir pasör
1 numarada, bir smaçör 5 ve orta oyuncu da 6 numarada
başlar; diğerleri de buna göre yerleşir. Diğer pasör 4
numarada, diğer smaçör 2 numarada ve diğer orta oyuncu
da 3 numarada başlar ama kendi takımı veya rakip takım
servisi attıktan sonra herkes olması gereken pozisyona geçer ve bu pozisyonda pasörler, orta
oyuncular ve smaçörler de kendi içlerinde birbirine paralel olur. Olması gereken pozisyon
arkadaki oyuncular oldukları yerde kalırlar ama öndeki pasör 2 numaraya, smaçör de 4 numaraya
geçer 3 numaranın da yerini değiştirmesi gerekmez. Böylece herkes paralel olur.
Türkiye’deki en kız iyi oyuncular:
1) Neslihan Demir 2) Kim Yeon-Koung 3) Maja Poljak 4) Christiane
Früst 5) Naz Aydemir 6) Sheilla Castro 7) Güldeniz Önal
Paşaoğlu 8) Nadia Centoni 9) Natalia Hanikoğlu 10) Gabriela
Koeva

Bizim okulumuzun
voleybol takımından
kimleri
tanıyorsunuz?
………………………………
………………………………
………………………………
…………

www.sporize.com/voleybol-fiksturu-belli-oldu-30276/
fsksports.com/index.php/branslar/voleybol
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Santiago Bernabeu Stadı
Emir Sali
Merhaba, bu yazımda size Santiago Bernabeu Stadı hakkında bilgiler vereceğim.
İyi okumalar dilerim.

Madrid’deki Estadio Santiago Bernabeu Stadı; 27
Ekim 1944 yılında yapılmaya başlanmıştır, 1947 Aralık
ayında da yapımı bitmiştir. Bu stadyum Real
Madrid’in sahasıdır.
Stadın ismi 17 yıl Real Madrid’de futbol oynayıp 48
yaşından 82 yaşına kadar başkanlık yapmış Santiago
Bernabeu Yeste’den gelmektedir. Stad ilk yapıldığı
zamanlarda Estadio Chamartin ismiyle anılıyordu
ama 1955 yılında bugünkü ismi ile değiştirildi.
Stadyum ilk önce 70 000 kişilikti. Sonra 10 000 kişilik
kapasite daha eklendi ve şu anki kapasitesine ulaştı.
Yani şuan 80 000 kişilik bir kapasitesi vardır.
2016 yılında 2 dev, Real Madrid ile Barcelona, Santiago Bernabeu stadında karşılaştılar. Sahada
toplam 1.6 milyar Euroluk isimler yer aldı. Maç, Sergio Ramos ve Luis Suarez’in golleri ile 1-1 bitti.
Ayrıca bu sahada “El Clasico” dediğimiz Barcelona ve Real Madrid’in 274. karşılaşması da yer
almıştı.

www.bilgiufku.com/bernabeu-stadi-genel-ozellikleri-nelerdir.html
https://www.google.com.tr/search?q=santiago+bernabeu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin99DDpoTYAhXF8RQ
KHY0rCa0Q_AUICigB&biw=1440&bih=779#imgrc=DXGxsi3261p7bM:
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Sergio Ramos
Emir Sali

Merhaba, bu yazıda size Sergio Ramos
hakkında bilgi vereceğim.

Sergio Ramos Garcia, başarılı bir İspanyol defans
oyuncusudur. 30 Mart 1986 yılında doğmuştur ve
şu an 31 yaşındadır. Başarılı kariyerine Sevilla’da
başlamıştır ve 9 yıl boyunca Sevilla’da oynamıştır.
Sonra Real Madrid’den transfer teklifi almış ve 27 milyon Euro’ya Real Madrid’e gitmiştir.
13 Eylül 2005’te ilk maçına çıkmış ve maç 2-0 sonuçlanmıştır. Ramos’un golleri çoğunlukla 76-90.
dakikalar arasında gelmiştir. Ramos, stoper dışında sağ bekte oynamaktadır. 2005 yılından beri
Real Madrid’de top koşturmaktadır. İspanya Milli Takımı’nda da Barselona’nın stoperi Gerrard
Pique ile yan yana oynamaktadır.
Sergio Ramos, hem Real Madrid’in hem de İspanya Milli Takımı’nın kaptanıdır. Ramos 1.83
boyunda ve 75 kilodur. Başarılı stoper Nike’ın ürettiği Tiempo savunma ayakkabısını kullanıyor.
Koç burcu olan Ramos, Şampiyonlar Kupası’nda Atletico Madrid’e karşı son dakikada gol atarak
maçı kazandıran isim olmuştur.
5 yıldır Pilar Rubio ile evli olan Sergio Ramos’un en sevilen özelliği hırçın olmasıdır.

https://www.transfermarkt.com/sergio-ramos/profil/spieler/25557 www.goal.com/tr/people/spain/1504/sergio-ramos
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Futbol Rekorları
Mert Oal
Futbolda ilginç rekorlar vardır. Bu yazıda futbolda kırılan değişik rekorlardan
bahsedeceğim.

En hızlı kırmızı kart yeme rekoru!
3 saniyede en hızlı kırmızı kart! Oyuncu, maç başladığında
hakemin düdüğü sesli çaldığını iddia edip hakem
tarafından kırmızı kartı görmüştür. Oyuncunun ismi ise
Serge Djiehoua’dır.

En hızlı gol atma rekoru!
En hızlı gol atma rekoru da 3 saniyedir. Oyuncu maç
başladığı anda topu kaleye göndermiştir.

En pahalı transfer!
Futbol tarihinin en pahalı transferi Neymar Junior’un
Barcelona’dan Paris Sen Geirman’e transfer olmasıdır.
Tam 222 milyon dolara anlaştılar.

En hızlı hattrick yapma rekoru!
Öncelikle 1 maçta 3 gol atarsanız buna
“hattrick” denir. James Hayter bu işi 2 dakika
21 saniyede başarmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=k-h8-1OXC-w
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Stan Smith
Ömer Ersu
1963'te (veya 1964'te) ilk Adidas tenis ayakkabısı üretildi. İlk deri tenis ayakkabısıydı ve klasik Adidas
ayakkabılarının uzun çizgisinin başlangıcıydı. Ayakkabının üst kısmı beyaz deri, dış taban kauçuk, iç taban
ise sentetikten yapılmıştır.
İlk deri tenis ayakkabısı fikrini taşıyan Adidas'ın kurucusu Adolf "Adi" Dassler'ın oğlu Horst Dassler idi. 1965
yılında bu tenis ayakkabı modeli, Fransız tenis profesyonellerinden Robert Haillet'in ardından "Adidas
Robert Haillet" olarak seçildi. Haillet tenis oyunundan ayrıldığında, Adidas ve Horst Dassler; tenis ayakkabı
modelini onaylayabilecek başka bir tenisçi bulmaya karar verdiler.
Amerikan tenis menajeri Donald Dell, Stan Smith'in ismini teklif etti. Adidas için bu ayakkabı Amerika
Birleşik Devletleri'nde bir pazar açıcı oldu. 1967'de, Aşil tendonu koruması için ayakkabı arkasına yeşil bir
köpük dolgu eklendi. 21. yüzyılın başında Adidas, Adidas Stan Smith'in "Adidas Stan Smith II" adlı yeni bir
sürümünü piyasaya sürdü. 2008 yılında, orijinal Adidas Stan Smith'in bir kopyası Adidas Originals serisinde
serbest bırakıldı ve "Adidas Stan Smith 80s" olarak adlandırıldı. Toplamda, Adidas Stan Smith 1971'den bu
yana dünya çapında 30 milyondan fazla sattı. Adidas'ın 2005 yılına kadar 40 milyon Adidas Stan Smith
sattığını iddia eden bir kaynak bulunmaktadır.
Eski bir tenis profesyoneli ve spor ajanı Donald Dell, WTEM Washington DC'de yayınlanan Tony Kornheiser
Show Spor Radyo Talk Show'unda yayınlanan 17 Kasım 2009 tarihli bir röportajda orijinal Stan Smith yeşil
başlıklı ayakkabının 1972'den beri üretimde olduğunu ve 2008'de 65 milyon dolarlık gelir elde ettiğini
belirtti ve aynı röportaj sırasında ayakkabının artık 8 versiyonda mevcut olduğunu eklerken bu modelin en
çok satan tenis ayakkabısı olduğunu açıkladı.

Adidas Stan Smith (sol
resim) ve Adidas Stan
Smith II (sağ resim)'nin
iki farklı yeşil köpük
yastığı
https://www.google.com.tr/search?q=stan+smith+wikipedia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwin4rX94JXYAhXCIpoKHe
MdDtQQ_AUICigB&biw=1440&bih=779#imgrc=6fYF6jE7Px7jOM:
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Kobe Bryant
Tibet Demirtaş
NBA denince akla gelen isimlerden biri: Kobe Bryant
Kobe Bean Bryant (23 Ağustos 1978), lakabı Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles
Lakers'ın formasını giymiş, Amerikalı emekli profesyonel basketbolcudur. 1.98 boyunda bulunan
Bryant; şutör, gard ve oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır. NBA tarihinin en önemli
basketbolcularından birisi olarak gösterilmektedir.
Bryant liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmeden direkt NBA'ye Lakers'a adımını atmış
ve tüm kariyerini bu kulüpte sürdürmüştür. Lise yıllarında Wilt Chamberlain'in 4 yıllık toplam sayı
rekorunu kıran Kobe, 1996 NBA Seçmeleri'nde Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan draft
edilse de sonra Lakers'a takas edilmiştir. 24 yaşındayken 3 NBA şampiyonluğu bulunan Kobe;
Shaquille O'Neal ile kazandığı 3 şampiyonluktan tam 7 yıl sonra 2008-2009 sezonunda 4.
şampiyonluğuna ulaştı ve kariyerinde birçok başarılar olmasına rağmen daha önce elde
edemediği NBA finalleri en değerli oyuncusu da seçilmiş oldu. Ayrıca, Kobe 2009-10 sezonunu
şampiyon olarak tamamlayarak kariyerinin 5. yüzüğünü elde etti ve üst üste 2. kez finallerin en
değerli oyuncusu oldu.
Bryant 34 yaş 100 günlük iken NBA tarihinde 30 000 sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu
olmuştur.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kobe_Bryant
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Basketbol
Batu Güven
Basketbol; ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Springfield Genç Hristiyan
Erkekler Birliği (YMCA) Eğitim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni olan Kanadalı
Dr. James Naismith tarafından 1891'de icat edilmiştir. Profesyonel basketbol ise
1896’da New York’da başlamıştır.

Basketbol, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla Amerika'dan Avrupa'ya oradan da Afrika, Asya
ve Avustralya'ya yayılmıştır. Bu spor dalını yönetmek amacıyla çalışan FIBA (Uluslararası
Basketbol Federasyonu) 1932 yılında İsviçre, Cenevre'de kurulmuştur. Bilindiği üzere FIBA,
basketbolun daha hızlı yayılması ve daha zevkli bir oyun haline gelebilmesi için gerekli her türlü
düzenlemeleri ve oyun kurallarını hayata geçirmektedir. İlk Avrupa Şampiyonası 1935 yılında
İsviçre’de düzenlenmiştir ve şampiyonada Letonya 1. olmuştur. 1636’da Berlin’de yapılan
olimpiyatlara basketbol resmi spor olarak dahil edilmiştir. İlk dünya şampiyonası ise,
Arjantin’in başkenti olan Buenos Aires’te yapılmış ve şampiyonada Arjantin 1. olmuştur.

tr.wikipedia.org/wiki/Basketbolgoogle.com.tr/search?q=basketbol+vikipedi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi
XkPLk8pXYAhWGRhQKHVHTAk8Q_AUICigB&biw=1440&bih=730#imgrc=PHmRFHkSGJ3N4M:
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Basketbolun En'leri (NBA)
Tibet Demirtaş
 Gelmiş geçmiş en uzun oyuncu unvanına sahip olan oyuncu: Manute Bol 2 metre 31
cm olmaktadır.


En uzunla başladık o zaman en kısaya
bakalım. En kısa oyuncu olarak Tyrone
Bogues 1.60 cm ile en baştadır.



Bir maçta en fazla sayı atan oyuncu Wilt
Chamberlaine, 100 sayı atarak en fazla
sayı atmış oyuncu unvanına sahiptir.



En fazla assist yapan oyuncu John
Stockton’dur, 15 177 assist yapmıştır.



NBA tarihinde en çok şut kullanan
oyuncu ise Kareem Abduljabbar olarak
bilinmektedir.

https://www.google.com.tr/search?q=d%C3%BCnyan%C4%B1n+en+k%C4%B1sa+ve+en+uzun+basketbolcusu&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ_f6orKfYAhVDNxQKHW_zDcQQ_AUICigB&biw=1440&bih=779#imgrc=pBTPcH3wYJx3CM:
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Under Armour
Liv Leyla Seten

Kevin Plank’ın 3 ayrı mesleği
vardır: Girişimci, iş insanı ve
film yapımcısıdır. Plank’ın
net serveti 1,36 milyardır.
Plank’ın 2 tane çocuğu vardır
bunlar Kevin James Plank ve
Katherine’dir ve Plank’ın eşi
Desiree Jacqueline
Guerzon’dur.

Under Armour Tutkunu 4 Sporcu





Michael Phelps – ABD’li yüzücü
Stephen Curry – ABD’li basketbolcu
Andy Murray – İskoç tenisçi
Memphis Depay – Hollandalı futbolcu

Bunu Biliyor musunuz?

Under Armour’da bir ayakkabı tüketiciye sunulmadan önce, kelimenin
tam anlamıyla parçalanana kadar, 500 bin adımlık dayanıklılık testinden geçiriliyor.

https://gq.com.tr/fitness/under-armourin-basari-hikayesi

51

Nba’de Bu Sezon Ne Oluyor?
Eren Erdem
NBA’de şu anda en çok konuşulan
basketbolcular Lebron James ve Stephen
Curry’dir. En çok konuşulan maç ise
Golden State Warriors veClevrand Cavs
arasında oynanan maçtır.
Aşağıda

bu

sezon

NBA’de

yapılan

transferleri görebilirsiniz:

Clevland Cavs
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
New York Knicks

Cedi Osman Dwyane Wade, İsiah Thomas’ı ve Derick Rose
Chris Paul
Carmelo Antohny ve Paul Geogre
Enes Kanter, Nigel Hayes, Michael Beasley, Damyean
Dotson

Boston Celtics

Kyrie İrving, Daniel Ochefu, L. J. Peak

Goldan State Warriors
Los Angers Lakers
Los Angles Clipers

Shaun Livingston, Jordan Bell ve Nick Young
Andrew Bogut, Briante Weber ve Cold- Well Pope
Willie Reed ve LaDontae Henton

Utah Jazz

Ekpe Udoh ve Ricky Rubio

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/LeBron_James_%2831944491583%29.jpg/1200pxLeBron_James_%2831944491583%29.jpg
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Christiano Ronaldo
Derviş Üçok

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 5 Şubat 1985’te Funchal, Portekiz’de doğmuştur.
Babasının adı Jose Dinis Aveiro, annesinin adı ise Maria Dolores dos Santos Aveiro’dur.
Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında
oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz milli takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine
yine Sporting Lizbon'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester
United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu. Şu anda
hâlâ Real Madrid’de oynamaktadır. Real Madrid takımında 7 numaralı formayı giyen oyuncu,
aynı zamanda Portekiz milli takımının kaptanıdır. İki takımda da hücum oyuncusu olarak
oynamaktadır.
Tam 4 kez Ballon d’Or ödülünü kazanmıştır. Bu ödül futbolcular için alması en zor ödüldür.

tr.wikipedia.org/wiki/Cristiano_Ro

53

YEMEKLER
Çikolatalı Donut Nasıl Yapılır?
İlyun Özbinar
Merhaba Arkadaşlar,
İçinizden donut seven var mı? Bu sayfa tam donut hayranlarına göre. Donut’u
evde siz de yapabilirsiniz. Hadi beraber nasıl yapılacağını öğrenelim.
Malzemeler:


3 su bardağı un



1,5 su bardağı süt



½ çay bardağı ılık su



½ su bardağı toz şeker



1 paket yaş maya (42 gram)



½ çay kaşığı tuz



75 gram tereyağı



2 adet yumurta

Üzeri için:


200 gram bitter kuvertür çikolata



200 gram beyaz kuvertür çikolata



2 yemek kaşığı ince çekilmiş fındık içi



2 yemek kaşığı renkli şekerleme

Kızartmak için:


1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Püf Noktası:
Çikolatanın kuruması için oda ısısında beklettikten sonra ikram edin. Kalan donutları
buzdolabında muhafıza etmeyin.
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Nasıl Yapılır?
1-Yaş mayayı derin bir karıştırma kabına alın. Süt ve ılık su ile karıştırarak eritin.
2-Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, tuz ve toz şekeri ekledikten sonra karıştırma
işlemini sürdürün.
3-Unu azar azar ekleyerek tüm malzemeyi toplayın. Kulak memesi yumuşaklığında, sizi yormayacak
bir hamur elde edin.
4-Hamurun üzerine nemli bir bez örttükten sonra, 30 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
5- Mayalanan hamuru, unlanmış mutfak tezgâhı üzerinde, bir merdane yardımıyla yaklaşık 1 cm
kalınlığında açın.
6-Yuvarlak bir kalıp ya da su bardağı ağzı ile açtığınız hamurdan yuvarlak parçalar çıkartın.
Alışılagelmiş donut şeklini elde etmek için orta kısımlarını da yuvarlak, küçük bir kapak yardımıyla
alın.
7-Arta kalan hamurları, tekrar bir araya toplayın; sonra yeniden açın ve aynı işlemi tek tek
uygulayın.
8-Hamur bitti. Hazır olan donut hamurlarını, unlanmış tezgâh ya da yağlı kâğıt üzerinde tek sıra
halinde son kez mayalanmaları için 10 dakika daha bekletin.
9-Ayçiçek yağını derin bir tencerede kızdırın. Mayalanan hamurları aralarda sıkça ters çevirerek,
yakmadan kızartın.
10-Nar gibi kızaran, iştahınız gibi kabarmış donutları fazla yağını bırakması için kâğıt havlu serili bir
servis tabağına alın.
11-Bu esnada bitter ve beyaz kuvertür çikolatayı, ayrı ayrı kaplarda benmari usulü eritin. Dinlenen
donutların bir yüzünü erimiş çikolataya batırdıktan sonra servis tabağına alın.
12-Arzuya göre; ince çekilmiş fındık içi ve renkli şekerlemeler ile süsledikten sonra sevdiklerinizle
kahve sohbeti eşliğinde paylaşın.

http://yemek.com/tarif/ev-yapimi-cikolatali-donut/
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MODA GÜNLÜĞÜ
Rashid Bağzıbağlı
Moda Haftası 2018
İlyun Özbinar
Merhaba arkadaşlar,
Herkesin bildiği gibi her yıl İstanbul’da Moda
Haftası gerçekleşmektedir. Bu yıl da bu hafta
Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde
gerçekleşti. Çok sayıda tasarımcının kreasyonu
vardı. Rashid Bağzıbağlı da o tasarımcılardan biri.
Bugün

size

Rashid

Bağzıbağlı’nın

2018

kreasyonlarından bahsedeceğim.

Rashid Bağızıbağlı 1985 yılında Londra’da doğmuştur.
Daha sonra Kıbrıs’ta moda hayatına başlayan bir moda
tasarımcısıdır.

Rashid bu tasarımını genellikle gösterinin en başında
gösteriyor. Bu kıyafeti bir yaz akşamı arkadaşlarınızla dışarı
çıkarken giyebilirsiniz. Bu tasarım, çok zarif ve çok havalı bir
tasarım.
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İşte günlük
şıklığınızdan ödül
vermeden işe
gidebileceğiniz bir
kombin. Hem çok
rahat hem de şık.
Ayrıca bu giysiyi bir
okul toplantısında
gidebilirsiniz. Tabii ki
de tercihi size
bırakıyoruz.

Bu elbise çok
renkli bir elbise.
Bu elbiseyi
akşam
arkadaşlarınızla
dışarıya çıkarken
çok rahatlıkla
giyinebilirsiniz.

Rashid’in bu
tasarımının çok
güzel ve canlı bir
rengi var. Manken
bu tasarımı çok iyi
taşımış. Bu
elbisenin arkası
uzun önü kısa bir
modeli var. Bu
elbiseyi bir
davette ya da
baloda
giyebilirsiniz.

Bu giysi, çok
fazla günlük
kullanabileceğini
z bir elbise değil.
Düğün, nikâh
gibi özel bir
davette veya bir
akşam yemeğine
çıkarken
giyilebilecek bir
giysiye benziyor.

http://mahmure.hurriyet.com.tr/foto/moda/istanbul-moda-haftasi-1-gun_42663/43
http://www.haberturk.com/magazin/televizyon/haber/1255244-rasit-bagzibagli-kimdir
http://biyografi.kim/wp-content/uploads/2016/10/rasit-bagzibagli-gardirop-savaslari-nereli.jpg
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GÖRÜŞTÜK
Çemberlitaş Hamamı
Vural Sinan Baltacı
Çemberlitaş semtinde bulunan Çemberlitaş
Hamamı’nı, hamamın sahibi Ruşen Baltacı’dan
tanımak istedik:
III. Murat’ın annesi olan Nurbanu Sultan tarafından

RUŞEN BALTACI

Üsküdar’da, Toptaşı’ndaki Atik Valide Sultan Külliyesi’ne gelir getirmesi amacıyla Mimar
Sinan’a yaptırılmış. Erkekler bölümünün girişindeki kitabeye göre 1584 tarihinde
yaptırılmıştır.
Hamamların

Osmanlı’daki

yeri

çok

önemliydi.

Hamamlar, hem temizlik ihtiyacının giderildiği hem de
insanların sosyalleştiği alanlardı. Hamamların özellikle
kadınlar için ayrı bir yeri vardı hatta boşanma hakkı
sınırlandırılmış olan kadınlar için hamama gidecek
paranın kocası tarafından verilmemesi bir boşanma sebebiydi. Asker hamamı, damat ve
gelin (Evlilik öncesi bir tür parti) hamamları, lohusa (Doğum sonrası kadın için yapılan
kutlama ve arınma) hamam programları çok yaygındı. Toplumun sağlıklı kalması ve salgın
hastalıkların engellenmesi için devlet tarafından hamamlara özel önem verilmekteydi.

www.cemberlitashamamı.com
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Cevdet Mercan
Emir Sali
Merhaba, bu sayıda sizler için yeni bir dizi
olan Kayıt Dışı’nın yönetmeni Cevdet Mercan
ile röportaj yaptım.

1. Soru: Küçükken ne olmak istiyordunuz?

Küçükken futbolcu olmak istiyordum. Tabii doktor da olmak istiyordum ama yönetmen oldum.
İyi ki de olmuşum.
2. Soru: Neden yönetmen oldunuz?
Yönetmen oldum çünkü ilk önce siyasal bilgiler okudum. Sonra orada mutlu olamayacağımı
düşündüm ve yönetmen olmaya karar verdim.
3. Soru: Bu diziyi neden çekiyorsunuz?
Bir yapım şirketi ile anlaştım. O yüzden bu diziyi çekiyorum.

4. Soru: Bu, zor bir iş mi?
Evet, bu zor bir iş çünkü neredeyse 200 kişiyi aynı anda yönetiyorum.
5. Soru: Zamanınız çok kısıtlı mı?
Zamanım çok kısıtlı neredeyse 1 set için tüm günümüzü harcıyoruz. Bir de yeni bölümün
yetişmesi için 6 günde bitirmemiz gerekiyor.
tr.wikipedia.org/wiki/Cevdet_Mercannoluyo.tv/haber/10236/karga-seven-pictures-cevdet-mercan-ile-
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Sarıyer Açı Ortaokulu
Valide Sultan Cad. Alay Yolu No:2 34473 Sarıyer / İstanbul
Telefon (pbx): +90 (212) 349 41 00, Faks: +90 (212) 226 11 74
E-posta: Sariyer.ortaokul@acischools.k12.tr
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