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ÖZEL RÖPORTAJ 

 

Bizim Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız,  

Fırat’ın Sevgili Dedesi 

                                                                             Fırat Sezer 

Cumhuriyet’imizin 10. Cumhurbaşkanı Sayın 

Ahmet Necdet Sezer’i bu sayfalarda 

ağırlamaktan büyük gurur duymaktayız. 5. 

sınıf öğrencimiz Fırat Sezer’e de dedesi ile 

telefonda yaptığı bu özel röportaj için, Açı 

ailesinin tüm paydaşları adına çok teşekkür 

ederiz. 

 

Öğrenciyken derslerine nasıl çalışırdın? Neden? 

Derslerde öğretmenleri çok iyi dinlerdim. Ev ödevimi 

hemen tamamlayıp öğrendiklerimi de tekrar 

ederdim. 

 

Ortaokuldayken en çok hangi dersi severdin? Bu dersin senin için diğerlerinden farklı olan 

yönlerini bize anlatır mısın? 

Ben en çok matematiği severdim çünkü matematik benim için dersi dinlediğin ve sonra da 

çalıştığın zaman çok kolay bir dersti. 
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Bizim yaşlarımızdayken okuduğun en güzel kitap hangisiydi? 

Rus yazar Dostoyevski’nin yazdığı “Suç ve Ceza” adlı romanı severek okumuştum. Suç ve Ceza; 

dünya klasiklerinden, psikolojik içerikli bir romandır. Bu kitabı okumamı, kütüphanemizin 

müdürü önermişti. O yüzden de bu kitabı hiç unutmam. 

 

Sence "başarılı olmak" nedir? Yaşamın boyunca "İyi ki yaptım." dediğin neler var?  

Başarılı olmak, yılmadan ve dersine önem vererek çalışmaktır. Yaşamım boyunca iyi ki yaptım 

dediğim şey: İyi ki hukukçu olmuşum. 

 

Tekrar öğrenci olsan nasıl bir öğrenci olurdun? Nasıl davranırdın? Nelere daha fazla dikkat 

ederdin? Geleceğe doğru ilerleyen bizlere vermek istediğin mesajlar vardır. Bunları 

öğrenmek bizim için çok değerli. 

Öğrenciyken okula gitmek için hep istekli ve heyecanlıydım. Okulumu çok seviyordum. Tekrar 

öğrenci olsam yine aynı olmak isterdim. Yani derslerini dikkatli bir biçimde dinleyen, çok çalışkan ve 

sakin bir öğrenci olmak isterdim. Olumsuz davranmamaya da dikkat ederdim. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kitapyurdu.com/kitap/suc-ve-ceza-ciltsiz/88352.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/suc-ve-ceza-ciltsiz/88352.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/suc-ve-ceza-ciltsiz/88352.html
https://www.kitapyurdu.com/kitap/suc-ve-ceza-ciltsiz/88352.html
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Selen Hanım ile Kedi Evi Röportajı 

Ali Yiğit Ünaldı, Işık Akın, Reşat Kozikoğlu 

 

7. sınıf Açı Dergisi grubu olarak Cihangir’de yaşayan Selen Hanım’la bir röportaj 

yaptık. Bu yazıda onun sahiplendiği kediler için apartmanının yanındaki boşlukta 

yaptığı kedi yuvası hakkında bilgileri ve Açı Okulları olarak neler yapabileceğimizi 

öğrenebilirsiniz. 

 

Kedi evi ne zaman açıldı? 

Kedi evi dört sene önce açıldı. 

 

Kedi evinin bulunduğu alan önceden ne olarak 

kullanılıyordu? 

Orası evimin yanındaki boş bir alandı. Hayvansever 

bir “komşular” grubu olarak kediler için kutular 

koyuyorduk sonra biri bir gün oradaki alana dört 

yavru kedi attı. Orası zamanla spontane bir şekilde 

bir kedi evine dönüştü. Tabii ki sokak hayvanlarını 

seviyorum onlara bakmak da çok güzel oldu. Şimdi 

de onlar bu alanda konfor içinde yaşıyorlar. 

 

Kedi evinde kaç kediyi barındırıyorsunuz? 

Kedi sayısı sürekli değişiyor. Kaçanlar, sahiplendirdiklerimiz çok oluyor. Bazıları evimde olmak 

üzere toplam on dört kedinin barınma ihtiyacını karşılıyorum.  

 

Kedilerin bakımında destek alıyor musunuz? 

Genel anlamda destek almıyorum, bazen mama verenler oluyor. 
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Bu kedi evini yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Her şey bir gün dört kediyi kapımda bulmamla başladı. Onlara bakmaya başladım ve kedilerimin 

yuvası şu anki büyüklüğüne geldi. Bu dört kediden sonra gelenleri sokaktan, özellikle de yaralı 

olanlardan, bulup sahiplendim. 

 

Böyle bir şey yapmak için büyük bir motivasyona ihtiyacınız olsa gerek. Motivasyonunuz 

nedir? 

Motivasyonumu onları aldıktan sonraki değişimlerini görmekten alıyorum. Koşup eğlendiklerini, 

oynadıklarını ve zıpladıklarını görmek çok hoşuma gidiyor. 

 

Yaptığınız bu ev gibi başka yerlerde de benzer barınaklar olması hoşunuza gider miydi? 

Keşke her semtte böyle küçük küçük barınaklar olsa, harika olur yani. Bazı semtlerde kediden 

çok köpek var, oralarda da köpek barınakları olabileceğini düşünüyorum.  

 

Sizce nerelerde sizin yaptığınız gibi projeler başlatılabilir? 

Fındıklı Sahili’nde çok fazla kedi var. Kimse orayla ilgilenmiyor ve hiçbir kedi kısır değil. 200 kedi 

kadar vardır. 200 yoksa bile 150 rahat var. 

 

Bu kedi evi şu anki haline nasıl evrildi? Dört kedi dışında arkasında ne gibi bir hikâye var? 

Pandemide kediler açlıktan delirmişlerdi, insan olmayınca yemek bulamıyorlardı. Ben de 

dışarıya çıkıp sokak beslemesi yapmaya başladım, onlar da zamanla beni aynı saatte beklemeye 

başladılar.  

 

Kedi evinin bütçesini nasıl karşılıyorsunuz? 

Bütçesini kendim karşılıyorum. Günde dört paket ciğer ve bir paket makarna pişiriyorum. Kedi 

ve köpekleri beslemeye çıkarken yanıma pişirdiklerimi ve dört somun ekmek alıyorum. 
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İşiniz nedir? Kedi evinin içindeki pratik kapakları 

vb. şeyleri siz mi yaptınız? 

Endüstriyel tasarımcıyım, barınağı kendim 

tasarlayıp yaptım; içlerindeki battaniyeler, 

yastıklar da benim ürünlerim. Aynı zamanda kedi 

evlerinden birinin kapağını da kendim 

tasarladım.  

 

Kedi evi çok temizdi, bunun özel bir sebebi var 

mı? 

Pratik olduğunda işlerin kolaylaştığını düşünüyorum. Bu yüzden kedi evini temiz tutmaya gayret 

ediyorum. (Başarıyor.) 

 

En çok kirlenen, işi en çok zorlaştıran yer neresi? 

En çok su kabı kirleniyor. Sürekli oradan içtikleri ve yemek yedikten sonra içtikleri için oluyor. 

 

Küçüklüğünüzden beri kedilerle anlaşıyor musunuz? 

Ben küçükken kedim vardı. Biraz büyümüş ama yavru olan Duman isimli gri bir kedim vardı. 

Annem aslında kedileri çok sever, bana da oradan geçti. Zaten evde kedi olmadığında bile 

sokaktakilerle haşır neşir oluyordum. Babam ise kedilerden korkardı ama eve aldığımızda bize 

saygı duydu ve artık o da kedileri çok seviyor. 

 

Sizce okulumuzda neler yapabiliriz? 

Okulda kedilerin barınma, besin ve 

kısırlaştırmalarından sorumlu olacak bir grup 

kurabilirsiniz; gönüllüler olacaktır. 

 

 

 

Kedi evinin kapılarını bizlere açıp sorularımızı yanıtlayan Selen Hanım’a çok teşekkür ederiz. 
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Açı Lisesi Öğrencileri ile Röportaj 

 
     Lal Damla Türker, Melisa Gürsoy  

 
Biz Açı Dergi öğrencileri olarak Açı Lisesi 11. 

sınıflardan Serra Doğan ve Daila Çeliktaş ile Açı 

Lisesi hakkında röportaj yaptık, onlara Lise 

hakkında merak ettiklerimizi sorduk.  

 

Lal: Lisede nasıl projeler yapıyorsunuz/ en çok hangi 

derslerde proje yapıyorsunuz? 

Serra: Lisede projeler çeşitlilik gösteriyor. 9. sınıfta 

hocaların verdiği projeler dönemden döneme ve dersten 

derse değişiklik gösteriyor. 11. ve 12. sınıfta bölüm seçimi yapıldığı için kim, hangi bölümü 

seçtiyse ağırlıklı olarak o derslerle ilgili projeler bekleniyor. 

 

Melisa: Biz 8. sınıf öğrencileri olarak özellikle lisede ödevlerin ne şekilde verildiğini merak 

ediyoruz. Nasıl ödevler veriyorlar? Okumalar ağır mı? 

Serra: Lisede edebiyat derslerinde tıpkı ortaokul Türkçe derslerinde olduğu gibi haftalık 

okumalarımız oluyor ve bunun hakkında quizler yapıyoruz. Her dersten ödev verilmiyor. 

Bazı dersler projeler verebiliyor. Uzun süreli ödevler verilebiliyor. Yine dersten derse ve 

hangi seviyede olduğunuza bağlı olarak değişiyor.  

Daila: Lisenin ilk iki senesi her öğrenci tüm dersleri alıyor. 11. sınıfta sayısal- sözel ve yurt 

dışı-yurt içi diye olmak üzere bölüm seçimi yapıyoruz. Sözel bölüm seçenlerin okuma 

ağırlığı daha fazla olabiliyor. 

 

Lal: Lisede teneffüs zamanında okuldan dışarı çıkabiliyor musunuz? 

Daila ve Serra: Hayır ama çıkış izniniz varsa aktiviteden sonra okuldan yalnız çıkabiliyorsunuz. 
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Melisa: Okuldaki yemeklerde ortaokul ve lise arasında bir değişiklik var mı?  

Serra: Hayır, yemekhane yemeklerinde bir değişiklik yok ama lisede Wake Up kafe var ve 

öğrenciler tarafından işletiliyor. 

 

Lal: Wake Up kafe nasıl bir yer? 

Daila: Öğrenciler evden yaptığı yiyecekleri getirip sosyal sorumluluk projelerine destek için 

Wake Up’ta satabiliyorlar. Farklı meyveli sütler veya noodle satışı oluyor. 

 

Melisa: Etütler ne zaman ve nasıl yapılıyor? 

Serra ve Daila: Etütler talebe bağlı. Eğer ihtiyacınız varsa öğretmenle randevulaşıp gün içinde 

veya gün sonunda etüt alabiliyorsunuz.  

 

Lal: Ölçme değerlendirmeler ve quizler nasıl yapılıyor? 

Daila ve Serra: Lisede de sıklıkla quiz uygulanıyor. Ölçme değerlendirme haftalarında quiz 

olmuyor. Bir günde 2 veya 3 ölçme değerlendirme alabiliyoruz. Bir haftada 4- 5 quiz 

yapabiliyoruz. Çok fazla quiz yapılmasının avantajı konuları zamanında tekrar etmek oluyor. 

 

Melisa ve Lal: Açı öğrencilerini yurt dışı ve yurt içine nasıl hazırlıyor? 

Serra: Ben yurt içi öğrencisiyim. 12. sınıf öğrencileri okulda bir dershaneye gelir gibi 

üniversiteye hazırlanıyor. Üniversiteler hakkında rehberlik servisinden bilgiler ve 

yönlendirmeler alıyorlar. 

Daila: Yurt dışı öğrencileri ise AP dersleri sayesinde yurt 

dışı üniversitelere hazırlanıyor. 10. sınıfta çok sık olmasa 

da yurt dışı danışmanlarıyla görüşüp bilgi almaya 

başlanıyor. “11. ve 12. sınıfta yurt dışı danışmanları hangi 

ülke, hangi üniversitelere nasıl kabul alınır? Bunun için 

hangi sınavları geçmeliyiz?” gibi sorular hakkında bizleri 

yönlendiriyor. 

 

Lise ile ilgili aklımıza takılan tüm soruları tüm 

samimiyetleri ile yanıtlayan Serra ve Daila’ya teşekkür ederiz. 
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AÇI’DAN HABERLER 

Açı’nın Basketbol Sahaları 

Alp Kerim Bulutlu 

Daha önce okulumuzun basketbol sahalarının nasıl olduğunu biliyor muydunuz?  

Açı Okulları basketbol takımının antrenmanlarının nasıl geçtiğini ve takımda 

olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek istiyorsanız bu yazıyı okuyabilirsiniz. 

 

Açı’nın salonları daha çok basketbol alanı olarak 

kullanılıyor. 2. sırada ise voleybol etkinlikleri 

geliyor. Açı’nın 2 tane basketbol sahası var. 

Büyük Salon-1 Açı İlkokulu’nun spor dersi için 

kullanıyor. Salon-1 oldukça büyük olduğundan 

hemen her etkinlik için kullanılabiliyor.  

 

 

 

 

 

Salon-2 ise Açı Ortaokulunun 

etkinlikleri için kullanılıyor. Bu 

etkinlikler; voleybol, jimnastik, denge 

oyunları, futbol ve özellikle basketbol 

etkinlikleridir.   

 

 

 

Salon-1 

Salon-2 
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Açı Okulları’nın takımları ile ilgilenen çok fazla koç var. Mehmet Koç, Umut Koç, Burak Koç, 

Vartan Koç ve Oğulcan Koç en çok tanınan basketbol koçlarıdır. Açı’nın büyük ve geniş spor 

salonlarında, oyuncularını çok dikkatli çalıştırırlar.  

Salon-2 daha küçük bir salondur ama basketbolcular için geniş bir alandır. Hem alçak hem 

yüksek potaları vardır. Lise’nin basketbol sahası ise Açı’nın en büyük basketbol sahasıdır. Hatta 

Açı basketbol takımı burada bütün maçlarını yapar. Maçlar orada heyecanla yapılır.  

Bir de bahçemizde çok güzel 3 tane pota vardır ve teneffüs zamanlarında bu alanlarda 

basketbol oynarız.   

 

      Oyun Grubu-pota          Set üstü-pota 

 

 

Son olarak, turnuvalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu turnuvalara 5-6-7-8. sınıflarından, yani 

her seviyeden, katılım sağlanabiliyor. Her sınıf karşı sınıfla oynar. Kazanan sınıf coşkuyla kutlar. 

Turnuvalarımız da böyle olur.  

 

Basketbol takımında olmak çok heyecanlı ve mutlu bir histir. Ayrıca basketbol takımında olmak 

zor ve sorumluk gereken bir şeydir çünkü öğretmenlerimiz ev çalışması veriyor ve 

antrenmandan döndükten sonra yorgun oluyoruz ancak disiplinle çalışarak ödevlerimizi 

tamamlıyoruz.  

 

Son olarak, söylemek istediğim bir şey var: Açı’nın basketbol takımı eğlenceli ve heyecan verici 

bir fırsattır çünkü basketbol takımında olmak çok ama çok eğlenceli bir şeydir.  
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Beşinci Sınıf Öğrencisi Olmak 

Ayşe Bennu Başakıncı 

Ortaokulun ilk yılı: 1 öğretmen-1 öğrenci 

 

Merhaba ben Ayşe. Şu an beşinci sınıf öğrencisiyim yani bu yıl ortaokuldaki ilk yılım.  Ben bu 

yazıda sizlere ortaokul öğrencisi olarak neler hissettiğimi ve Açı Ortaokulu’nda yaşamın nasıl 

olduğunu anlatacağım.  

Ben ortaokula başladığımda kendimi çok olgun ve büyümüş hissettim çünkü ilkokula göre daha 

özgür. Bu benim kendimi genç biri gibi hissetmemi sağladı.  

 

Aslında ortaokula geçtiğim ilk 

günlerde biraz tedirgindim. 

İlkokulda Akatlar kampüsündeydim 

ve ortaokula geçip Sarıyer’deki 

kampüse geldiğimde hiçbir ortaokul 

öğretmenini tanımıyordum. Ayrıca 

kampüsüm yani okul binam da 

değişmişti ancak arkadaşlarım ve 

ailem beni çok destekledi. Şimdi ortaokuldaki bütün öğretmenleri tanıyorum ve artık hiç 

tedirgin değilim. 

 

Bence Açı Ortaokulu çok güzel bir okul. 

Burada bilgi dolu dersler oluyor. Bunun 

dışında ortaokulda çok fazla söyleşi oluyor.  
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İkinci yabancı dil derslerimiz de haftada bir 

gün oluyor ve yabancı dil derslerimizde bol 

bol etkinlik oluyor.  

 

 

 

 

 

Bana kalırsa ortaokulda en güzel şey seçmeli dersler. Öğrenciler, istediği konuları seçip bu 

derslerde çok keyifli ve eğlenceli bir şekilde vaktini geçirebilir. 

Birinci sınıf öğrencisi olarak bu yazıyı okuyorsanız ve Açı’da uzun seneler kalmayı planlıyorsanız 

bence çok doğru bir seçim yapıyorsunuz. Açı’da ilkokuldan ortaokula geçmek biraz korkutucu 

gelebilir ama aslında hiç zor değil çünkü zaten Akatlar ya da Sarıyer kampüslerinden 

geliyorsanız yani ilkokulu da Açı’da okuduysanız Açı’nın okul sistemine alışmış olarak 

geliyorsunuz demektir.  Tüm yönleri ile Açı Ortaokulu çok güzel ve sizleri çok güzel bir 5.sınıf 

yaşamı bekliyor. 
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İlkokuldan ortaokula geçiş sürecimde aklıma bir soru geldi: “Acaba ilkokul öğretmenimiz bu 

süreçte nasıl hissediyordur? Ben de ilkokul öğretmenim Kübra Şencan ile iletişime geçip ona, 

aklımdaki soruları yönelttim. Aşağıda Kübra Öğretmen’im ile olan kısa röportajımı 

okuyabilirsiniz. 

 

İlkokul Öğretmenim ile Röportaj:  

Kübra Şencan 

 

Ayşe: Sizin için Açı İlkokulu’nda öğretmen olmak nasıl bir his? 

Kübra Öğretmen: Ben, Açı'nın eğitime ve hayata yaklaşımını kendime çok yakın buluyorum, 

evrensel değerlere saygılı bir okuluz, bu değerleri öğrenci hayatına aktarırken de hayatın doğal 

akışında içtenlikle olmasını gözetiyoruz. Başarı ve mutluluğu her öğrenciye yaşatacak bir 

program geliştirme anlayışına sahip öğretmenlerle çalışan okulumda olmaktan çok mutluyum. 

Ayşe: 4. sınıf öğretmeni olmak ve ilkokul boyunca birçok bilgi öğrettiğiniz öğrencilerinizin 

ortaokulda olması sizin için nasıl bir his? 

Kübra Öğretmen: Aslında öğretmen olmanın beni nasıl hissettirdiğini paylaşmak isterim çünkü 

sadece 4. sınıf öğretmeni değilim. Mesleğimi çok seviyorum çünkü her sene bana yeni bir şey 

katıyor, aslında öğrencilerle beraber öğreniyorum ben de… Öğretmen değil de “öğrenmeci” 

demek istiyorum bazen mesleğime… Hem dersleri hem de hayatı hep beraber öğreniyoruz 

çünkü… 

Ayşe: Sorularımı yanıtladığınız ve Açı Dergi’deki bu yazıma destek verdiğiniz için teşekkür 

ederim. 

 

İlkokul öğretmenimiz Kübra Şencan’a teşekkür ederiz. 
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Zorbalığa Hayır! 

Leyla Köksal, Ayşe Bennu Başakıncı 

Zorbalık güç değildir! 

Neden “Zorbalık” ile ilgili yazmak istedik? 

Bazı insanlar bilerek ya da bilmeyerek karşısındakini rahatsız edici davranışlar sergileyebilir ve 

bu davranışları tekrarlayabilir. Bu, karşı tarafı çok üzer ve onun üzerinde baskı yaratır. Biz, bu 

kötü davranışa dikkat çekmek ve insanların davranışlarını kontrol etmesini sağlayıp farkındalık 

yaratmak istedik.  

Zorbalık Nedir? 

Zorbalık birinin bir başkasına kasıtlı olarak ve durmadan fiziksel veya sözel olarak zarar vermesi 

ya da rahatsızlık yaratması şeklinde oluşan agresif davranışlarıdır. 

Zorbalık Kavramını Ne Zaman Duyduk ve Nasıl Öğrendik? 

Biz, zorbalık kavramını ilk olarak Açı Anaokulu’nda duyduk. Bize, burada zorbalık yapmamamız 

gerektiğini öğrettiler ve zorbalık davranışından dolayı karşımızdaki insanın neler 

hissedebileceğini anlattılar. Açı Ortaokulu’nda, yani 5. sınıfta, bu kavramı derin öğrendik ve 

zorbalığın ne kadar kötü bir şey olduğunu şimdi daha iyi biliyoruz. 

Açı Ortaokulu’nda belirli bir hafta “Zorbalık Farkındalık Haftası” olarak kutlanıyor ve sabah 

sohbetlerinde, bahçe zamanlarında ve derslerde bir sürü etkinlik yapılıyor. 

“Pink Shirt Day” 

“Pink Shirt Day” zorbalık konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen bir gündür. “Pink 

Shirt Day”in hikâyesi ise şöyledir: Amerika’da bir çocuk, bir gün okulda pembe tişört giydikten 

sonra birkaç çocuk onunla dalga geçer ve zorbalık yapar. 

Bu tatsız olayı okuldaki diğer arkadaşları fark eder ve o çocuğu iyi hissettirmek için bütün okul 

aynı gün pembe renk tişört giyerek okula gelir. O günden sonra, “Pink Shirt Day” dünyanın 

birçok yerinde zorbalıkla ilgili farkındalık günü olarak kutlanır.  
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Biz de okulumuzda bu yıl 4. haftayı “Zorbalık Farkındalık Haftası” olarak kabul ettik ve o hafta 

çarşamba gününü kutladık. Okuldaki herkes zorbalığa dikkat çekmek için beyaz renk giyerek 

okula geldi.  

 

Zorbalık Farkındalık Afişleri 

Açı Ortaokulu’nda zorbalık farkındalık 

haftasında yaptığımız başka bir etkinlik de 

sınıfça tasarladığımız zorbalık farkındalık 

afişleridir. Bu afişlerde, herkes kendi sloganını 

oluşturdu ve zorbalıkla ilgili mesajını yazdı. 

Hepimiz çizimlerimizle zorbalık kavramının 

bizim için neler ifade ettiğini anlattık.  

 

Size yazımızda özellikle bizim yaşımızdaki 

kişiler için çok önemli olan zorbalık 

kavramından bahsetmek ve zorbalıkla ilgili 

farkındalık uyandırmak istedik. Ayrıca biz, Açı 

Ortaokulu’nda zorbalık farkındalık haftasında 

birçok önemli şey öğrendik. Bunların en 

önemlisi şudur: Zorbalık güç değildir! 
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Hayvanların da Hakları Vardır 

Mira Arslan 

Dünyada çocuk ve insan hakları olduğu gibi hayvan hakları da vardır!  

Hayvanlar, benim için insanlar kadar değerlidir çünkü, biz nasıl canlıysak onlar da bizim gibi 

canlıdır. Yani, onlarla bizim haklarımız eşittir. Ben de yazımda sizlere hayvanların haklarından 

bahsettim ve yazımın sonuna bir de sürpriz ekledim. 

Hayvan hakları; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini 

temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyete karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü 

mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. Ben, bu yazımda hayvan haklarının birkaçından 

bahsetmek istiyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir; bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve 

korunma hakkı vardır. Hayvan hakları çok önemli olsa da bu haklar bazı ülkelerde yoktur. 

Hayvan hakları olan ülkeler: Avusturya, İsviçre, Almanya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Hong 

Kong ve Türkiye’dir.  

Hollanda’da Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu kurulmuş ve 4 Ekim Hayvanları Koruma 

Günü ilan edilmiştir. Bizim ülkemizde de her yıl 4 Ekim’de Hayvanları Koruma Günü 

kutlanmaktadır. 
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Ayrıca, bunu biliyor muydunuz? Mikroskobik türler de canlıdır. Onlara da zarar vermememiz 

gerekir ama zaten onları göremediğimiz için onlara bilinçli olarak zarar verme olasılığımız çok 

fazla değil. ☺  

Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde var olmak bakımından eşit haklara sahiptir. 

Vahşi hayvanlar yaşama hakkına ve kendi doğal çevrelerinde özgürce üreme hakkına sahipler. 

Ben bu yazıyı insanları, hayvanların da hakları olduğuyla ilgili bilgilendirmek ve onları uyarmak 

için yazmak istedim ve bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak istiyorum.  

 

Peki neler yapabiliriz? 

Bu durum için, ben okulumuzda Fındık’ı (bir sokak köpeğiydi) sahiplenen 5D sınıfından Alara 

Nil Karter ile bir röportaj yaptım! ☺  

Mira Arslan: Fındık’ın yuva aradığını nasıl öğrendin? 

Alara Karter: Okulda, sabah sohbetinde “Açı Sosyal Sorumluluk” ekibinin sunumu sayesinde 

haberim oldu. 

Mira Arslan: Peki, Fındık’ı sahiplendiğinde neler hissettin? 

Alara Karter: Fındık’ı sahiplendiğimde çok mutlu hissettim. 

Mira Arslan: Tamam, Fındık’ı sahiplenmek hayatında neler değiştirdi? Veya bir şeyleri 

değiştirdi mi? 

Alara Karter: Değiştirdi çünkü diğer köpeğim hep yalnızdı ama Fındık gelince onunla arkadaş 

oldular. 

Mira Arslan: Peki bu iki köpek kavga etmeden anlaşabiliyorlar mı? 

Alara Karter: Bazen kavga edebiliyorlar.  

Mira Arslan: Hiç Fındık’ın ismini değiştirmeyi düşündünüz mü? 

Alara Karter: Hayır, düşünmedik.  

Mira Arslan: Fındık’ı ilk sahiplenmek istediğinde annen ve babanın ilk tepkisi ne oldu?  

Alara Karter: Önce zor olabileceğini düşündüler ama ısrar ettim ve onu sahiplendik. 
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Mira Arslan: Teşekkürler, sorun olmazsa Fındık ve senin yan yana olduğun birkaç fotoğraf 

gönderebilir misin? 

Alara: Tabii ki! 

 

                                                              

 
 
 
 
 
 
 

Alara, bana bu fotoğrafları gönderdi. 

Fındık gerçekten çok tatlı. :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
mamaplus.com/blog/hayvan-haklari-yasalarina-bagli-8-ulkehaytap.org/tr/stk-devlet-calmas-le-lgili-yasal-metin                             

https://www.mamaplus.com/blog/hayvan-haklari-yasalarina-bagli-8-ulke
https://www.haytap.org/tr/stk-devlet-calmas-le-lgili-yasal-metin
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BULUŞLAR 

İnsanlık Tarihine Yön Veren Üç İcat 

   Gökay Dilmen 

Bugün günlük yaşamımızda sıkça kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran pek 

çok cihaz var: bilgisayar, telefon, televizyon… Günümüzde kullandığımız bazı 

cihazlar, çok eskiden beri insanlar tarafından kullanılmakta ancak bunların nasıl 

ortaya çıktığı bilinmemekte. Bu yazımda, insanlık tarihine yön veren üç önemli 

icat hakkında bazı kısa ancak önemli bilgileri paylaşacağım. 

Ampul 

Hepimiz ampulün mucidi olarak Thomas Edison’u biliriz ancak tarihteki ilk ampul 1800 yılında, 

İtalyan bilim insanı Alessandro Volta tarafından icat edilmiştir. Alessandro Volta, Thomas 

Edison’dan daha önce ampulü icat etmiştir ancak ampulün bugünkü şekli 1879 yılında Thomas 

Edison tarafından verilmiştir. Edison, ampulü icat etmeden önce 6000’den fazla deneme 

yapmıştır. Bu da Thomas Edison’ın ampulün mucidi olarak ünlenmesini sağlamıştır. Bu büyük 

icadın ardından insanlar aydınlatma için gaz lambaları yerine ampul kullanmaya başlamıştır. 
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Telefon 

Bugün hepimizin kullandığı telefon, 1876 yılında 

İskoç bilim insanı Graham Bell tarafından icat 

edilmiştir.  1973 yılında ise Motorola şirketinde 

çalışan Martin Cooper cep telefonunu icat etmiştir.  

Bu sayede tarihte kablosuz iletişim mümkün olur. 

Telefonun icadından önce insanlar mektup ve 

telgraf ile haberleşiyorlardı ancak mektupların 

insanların ellerine ulaşması bazen günlerce bazen 

de aylarca sürebiliyordu. Öte yandan telgraf ile de iletişim bir hayli zahmetliydi çünkü 

insanların telgraf bürolarına gitmeleri gerekiyordu. İnsanlar için uzak mesafeleri kısaltan 

telefonun icadıyla insanların birbirleriyle iletişimi çok kolay ve hızlı bir hale gelmiştir. 

Radyo 

Radyo, İtalyan mucit Guglielmo Marconi 

tarafından 1895 yılında icat edilmiştir. İlk radyo 

yayını 24 Aralık 1906’da Amerika’da yapılmıştır. 

İlk radyo istasyonu bu yayından tam 14 yıl sonra, 

1920 yılında yine Amerika’da kurulmuştur. 

Türkiye’de ilk radyo yayını ise 1927 yılında 

Sirkeci’de yapılmıştır. O dönemlerde hiç kimsede radyo alıcısı olmadığından, yayınlar binanın 

dışındaki bir hoparlörle insanlara dinletiliyordu.  Radyo, icat edildikten sonra dünyada hızlı bir 

şekilde yayılmıştır. 1948’de transistörün bulunması ile radyo insanların hayatına iyice girmiştir. 

Radyo, insanların dünyada olup biten haberleri anlık olarak öğrenmelerini sağlamıştır. 

Teknolojik ilerlemelere ve internetin hayatımıza girişine rağmen radyo, günümüzde hâlâ 

önemli bir iletişim aracıdır. 

 

teknolojioku.com/bilim-teknik/insanlik-tarihini-degistiren-en-onemli-12-icat-5e77865987ad0b21fc568855?p=12 

bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/telefonun-icadi 

hurriyet.com.tr/teknoloji/ampulu-kim-buldu-ve-icat-etti-ampul-ne-zaman-bulundu-41578142 

milliyet.com.tr/teknoloji/radyoyu-kim-buldu-radyo-ilk-olarak-ne-zaman-nasil-icat-edilmistir-radyonun-tarihcesi-6211004 

evrimagaci.org/nikola-tesla-ve-guglielmo-marconi-radyoyu-kim-icat-etti-547 

https://www.teknolojioku.com/bilim-teknik/insanlik-tarihini-degistiren-en-onemli-12-icat-5e77865987ad0b21fc568855?p=12
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/telefonun-icadi
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/ampulu-kim-buldu-ve-icat-etti-ampul-ne-zaman-bulundu-41578142
http://www.milliyet.com.tr/teknoloji/radyoyu-kim-buldu-radyo-ilk-olarak-ne-zaman-nasil-icat-edilmistir-radyonun-tarihcesi-6211004
https://evrimagaci.org/nikola-tesla-ve-guglielmo-marconi-radyoyu-kim-icat-etti-547
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SpaceX 

   Can Güven 

 

 

 

 

 

SpaceX ismini son zamanlarda duymuşsunuzdur. Peki ya nedir bu Spacex, kim 

tarafından kurulmuştur? Haydi bir göz atalım. 

 

SpaceX şirketi, 6 Mayıs 2002 tarihinde Tesla şirketinin de kurucusu olan Elon Musk tarafından 

kurulmuştur. SpaceX bir uzay taşımacılığı şirketidir ve uzaya gönderildikten sonra yeniden 

kullanılmak için yere dik bir şekilde inen Falcon Roketleri’nin de sahibidir. Birçok başarısızlıktan 

ve birçok test roketinin patlamasından sonra önemli başarılara imza atmış olan SpaceX’in 

NASA’ya bile bolca yardımı dokunmuştur. 

 

İlk olarak bir uydu üreticisi olarak kurulmuş olan SpaceX uzaya uydular göndermiştir. Elon 

Musk’ın; SpaceX’i kurarken bir amacı vardır: insanlığı birden fazla gezegende yaşatabilmek. Bu 

çok büyük bir istek fakat şu anda bile Elon Musk’ın ve SpaceX’in neler başardığına tanık 

oluyoruz. Bu şirket çok hızlı bir şekilde büyümüş ve şu anda dünyanın en büyük uzay 

şirketlerinden bir tanesi haline gelmiştir. SpaceX ayrıca uzaya roket gönderen ilk özel şirket 

olma başarısını taşımaktadır. SpaceX’in Mars’a gönderdiği uzay aracı olan Falcon Heavy 975 

gün sonra 2,1 milyar yol giderek Mars’a 8 milyon kilometre yakınlıktan bir uçuş 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu Falcon Heavy roketi şu anda dünyadaki en güçlü rokettir. Mars’a 

giden bu uzay aracının içinde de bir tane Tesla Roadster bulunmaktadır. Elon Musk böylece bir 
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şirketiyle diğer şirketinin reklamını yapmış olur. Hava atmak için ne mükemmel bir yol değil 

mi? 

 

Falcon çok güçlü bir roket olsa da daha güçlüsü yolda. Şu anda test aşamalarında olan Starship 

isimli roket Elon Musk’ın söylediğine göre 2022 yılında uzaya fırlatılacak. Tamamen yeniden 

kullanılabilir bir roket olan Starship’in test aşamalarında birçok modeli patlamıştır fakat bu 

patlamalar SpaceX çalışanlarını roketin mükemmel olması için bilgilendirmektedir. Bu roket 

yaklaşık 180 metre boyuyla tamamlandığında dünyanın gelmiş geçmiş en büyük roketi 

unvanına sahip olacaktır. Böyle çok güçlü roketlerin sayıları artınca yeni bir uzay çağı 

başlayabilir ve biz de şu anda o uzay çağının başlangıcındayız. 

 

 

 

 

 

 

SpaceX Çalışanları, AnadoluAjansı, https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/spacex-falcon-heavy-roketini-firlatti,6 Şubat 
2018 

Falcon Heavy Roketi, Elon Musk’ın Uzaya Gönderdiği Tesla Roadster Nerede?, https://tr.motor1.com/news/398903/tesla-
roadster-nerede/, 16 Şubat 2020 

NTV, Starman Mars’a İlk Yakın Uçuşunu Gerçekleştirdi, https://www.ntv.com.tr/_vVKdOyCVUe7GwvOE1ZgtQ, 2020 

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/spacex-falcon-heavy-roketini-firlatti
https://tr.motor1.com/news/398903/tesla-roadster-nerede/
https://tr.motor1.com/news/398903/tesla-roadster-nerede/
https://www.ntv.com.tr/_vVKdOyCVUe7GwvOE1ZgtQ


26 
 

Tesla Bot mu Atlas mı? 

Duru Özaydın, Duru Pirhasoğlu 

 

Tesla Bot ve Atlas ile tanışmış mıydınız? 

 

Hayatı Kolaylaştıran Tesla Bot: 

Diğer adı Optimus olan Tesla Bot hâlâ yapım 

aşamasındadır. 2022 senesinde bu projenin 

tamamlanabileceği düşünülüyor fakat Elon 

Musk’ın yaptığı açıklama kafaları karıştırıyor: 

“Tesla Bot çalışmayabilir ya da işler yolunda 

gitmeyebilir.” Eğer proje başarılı olursa bu 

robot insanların yaptığı gündelik işleri 

yapabilecektir. Örnek olarak: markete gitmek, 

temizlik yapmak, insanların cesaret 

edemediği tehlikeli işleri vb yapmak için 

ortalama bir insan gibi 170 cm ve 56 kilodur ki 

insanların yapabildiklerine ulaşabilsin ve 

günlük yaşamlarını kolaylaştırabilsin. 

Musk diyor ki “İnsanın yerine geçebilecek bir 

robot bizim dışımızda yapılmaya yakın bile 

değil.” Robot yapma fikri, en başta sürücüsüz bir araç yapmak isterken ortaya çıkmış. Bu 

robotla ilgili deniliyor ki “Tekerleksiz araba gibi, size günlük hayatta yardım edebilecek şeyler 

yapıyor.” Optimus’un “üstün güçlü” olabileceği söyleniyor ve bu çok fazla korku ve strese yol 

açıyor ancak ne kadar güçlü olup olamayacağını şu an bilemiyoruz.  Optimus’un iyice 

geliştikten sonra kendi kendini yönetebilen, insan duyguları sergileyebilen bir robot olacağını 

söyleniyor. 
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Parkur Yapabilen Robot: Atlas 

17 Ağustos 2021 tarihinde, Boston 

Dynamics iki tane robotun parkur 

videosunu ortaya çıkardı. Bu iki 

robotun adı “Atlas”tır. Atlas; parkur 

yapan, takla atan, karda yürüyebilen, 

kendi kendine gezip dans eden bir 

robottur. Bu iki robot, taklalar atıp 

merdiven çıkıyorlar. Hatta aynı anda dans edip birlikte takla atabiliyorlar. Sanki birbirlerini 

tanıyıp görüyor ve hissediyor gibi davranabilen bu robotlar, insanları biraz korkutuyor.  

  

 

Atlas ve Tesla Bot Karşılaştırma: 

Atlas akrobatik ve şov amacıyla 

programlanmış bir robottur. Tesla Bot 

ise insanların hayatını kolaylaştırıp 

onlara hizmet vermek için 

geliştirilmiştir. Peki siz hangi robotu 

daha ilginç buldunuz? 

 

 

 

 

 

 

 

bostondynamics.com/home-archived                                                                                                                                                               
tesla.com/AI                                                                                                                                                                                                               
cnbc.com/2021/08/19/elon-musk-teases-tesla-bot-humanoid-robot-for-repetitive-tasks.html                    
youtu.be/HUP6Z5voiS8                                                                                                                                                                 
youtu.be/tF4DML7FIWk 

http://www.bostondynamics.com/home-archived
http://www.tesla.com/AI
http://www.tesla.com/AI
http://www.cnbc.com/2021/08/19/elon-musk-teases-tesla-bot-humanoid-robot-for-repetitive-tasks.html
http://www.cnbc.com/2021/08/19/elon-musk-teases-tesla-bot-humanoid-robot-for-repetitive-tasks.html
https://youtu.be/HUP6Z5voiS8
https://youtu.be/tF4DML7FIWk
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YAZAR / ŞAİR OLMA YOLUNDA 

Modern ve Tarihi Şehir: Milano 

Derin Sözer 

Milano, İtalya’nın Lombardiya bölgesinin başkentidir. Aynı zamanda Paris’ten 

sonra Avrupa Birliği’nin ikinci en zengin şehri ve İtalya’nın ikinci en kalabalık ilidir. 

Bu yazıda, bu güzel şehirde gezilmesi gereken tarihi yerlere ve müzelere 

değineceğim. 

İlk olarak, tabii ki de Milano Katedrali 

veya İtalyanca’da geçtiği gibi Duomo 

Di Milano ile başlayalım. Bu katedral, 

dünyada Milano’nun sembolüdür ve 

Milano’da bulunan birçok yol oraya 

çıkar. Avrupa ve İtalya’daki en büyük 

katedrallerden biridir. Katedralin 

yapımına 1386 yılında başlanmış ve 

1965’te bitirilmiştir. Katedralin içi 

çok büyüktür ve içinde bir sürü sanat 

eseri bulunmaktadır. Aynı zamanda katedral ile ilgili bir müzeye ev sahipliği yapar.  

 

İkinci olarak, gelelim Galeria Vittorio Emanuele II’ye. Burası, İtalya’nın en eski alışveriş 

merkezidir. Duomo yakınında bulunur ve çok büyük, güzel bir binadır. Üstü cam ile kaplı ve 

yerleri mozaik ile döşenmiş harika bir alışveriş merkezidir. İçinde bir sürü dükkân ve restoran 

bulunmaktadır. Galleria’nın tasarımı, içinden iki cadde geçiyor gibidir ve dışarıdaki sokaklara 

bağlıdır. İlginç bir bilgi ise Galleria’daki tüm dükkânlar, orijinal tasarıma uymak için tabelalarını 

siyah üstünde altın yazı tarzı ile yazmak zorundadırlar. 
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Üçüncü olarak müzelere bir göz 

atalım! Müzelerden birkaçı Santa 

Maria Delle Grazie ve Castello 

Sforzesco’daki müzelerdir. Santa 

Maria delle Grazie, UNESCO dünya 

mirasları listesinde bulunmaktadır. 

Bu kilisede, Leonarda da Vinci’nin 

ünlü “Son Akşam Yemeği” eseri ve 

aynı zamanda Giovanni Donato’da 

Montorfano’nun “Cruxification” adlı 

eseri bulunmaktadır. Burayı ve diğer 

müzeleri gezmek ve onlarla ilgili bilgiler öğrenmek için rehberlik faaliyetlerine katılmak 

mümkündür.  

Son olarak Castello Sforzesco çok büyük tarihi bir kaledir ve içinde bir sürü müze 

bulunmaktadır. Bu müzeler Pinacoteca- Castello Sforzesco, Dekoratif Sanat Müzesi, Museo 

Pietra Rondanini, Museo Del Castello Sforzesco, Müzikal Enstrümanlar Müzesi ve Antik Mısır 

Müzesi- Milano’dur. Bu müzelerden çoğunda eski sanat eserleri ve heykeller sergilenirken 

bazılarında dekoratif sanat, müzikal enstrümanlar ve antik Mısır’a ait tarihi objeler 

sergilenmektedir. Bunların hepsi, bir binanın yani kalenin içinde bulunmaktadır. Bu kale, 15. 

yüzyılda Francesco Sforza tarafından inşa edilmiştir. 1891-1905 yılları arasında yenilenmiş ve 

o zamandan beri bu müzelere ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda Avrupa’daki en büyük 

kalelerden biridir. 

Görüldüğü gibi Milano çok modern bir şehir olmasının yanında birçok tarihi bina ve müzeye ev 

sahipliği yapmaktadır. Milano’da bu yazıya sığdırabildiğimden çok daha fazla müze 

bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle, Milano’yu mutlaka ziyaret etmenizi öneririm. Eğer 

Milano’ya gitmeyi planlıyorsanız size iyi tatiller dilerim! 

 

pin.it/6PC7l2j 

pin.it/2yAOKlv 
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Bodrum'un Bilinmeyen Yüzü 

    Defne Çital 7E 
 

Her yaz İstanbul’dan çıkıp ailemle gittiğim, Bodrum’un minik bir kasabası olan Güllük... Güllük, 

Gültur Sitesi her yaz anneannem ile beraber bizi bekler. Sıcacık havası ve bitmeyen bir eğlence 

içinde yazı Güllük’te geçirmek herkesi mutlu edebilir. 

 

Güllük’te her akşam yeni bir yer keşfetmek ayrı bir heyecan yaratıyor. İlk gün, Güllük Sahili; 

sonra Güllük Marina ve çok daha fazla gezecek yer… Özellikle sahilde kalpli “Güllük” yazısının 

önünde fotoğraf çektirmek bir kural olmalı. Annem fotoğraf çektirmeden bir adım atmama izin 

vermezdi. 

 

Sabahları erken kalkıp denize girmenizi öneririm. Erken saatlerde denize girince ne kadar 

temiz, ılık ve neredeyse şeffaf olduğunu görebilirsiniz ama maalesef Güllük denizi öğleden 

sonra sabahki haline hiç benzemiyor. Her taraf yosunlarla kaplanmış oluyor. Tabii yine de 

girince aynı güzellik, sadece görünüşü o kadar iç açıcı olmuyor. 

 

Öğlen denize girmek yerine 

Güllük Marina’ya küçük bir 

ziyaret yapmak iyi bir seçenek 

olur. Güllük Marina’nın 

manzarası dünyanın en güzel 

manzarası olabilir. Masmavi 

deniz, teknelerin denizin 

üstünde süzülmesi, ağaçların 

yeşil yaprakları ve denizin 

kokusu... 

 

Güllük; herkes için rahatlamak, ferahlamak, eğlenmek ve aile ile zaman geçirmek için fazlasıyla 

uygun bir yer. 
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Ege’nin Gözdesi: Urla 

             Yakamoz Pınar 7E 

İzmir’e ne uzak ne yakın, “tatlı” bir semt 

Urla! Çeşme’nin kalabalığına girmeden, 

yaz kış tatil yapabileceğiniz bir yer. Yepyeni 

tatlar, müzeler, plajlarla dolu! 

Urla’da en çok gezilen yer Sanat Sokağı’dır. 

Aşırı kalabalık olmayan; akşamları 

stantların açıldığı, incik boncuk satılan bir 

yer. Bu küçük kasabada sadece takılar değil birçok kafe ve restoran bulunuyor. Léone 

Pastanesi’nde fırından yeni çıkmış, bol tereyağlı kruvasanlar, Lief Urla’dan farklı farklı tatlar da 

kekler, İrmik Hanım’ın çeşit çeşit dondurmaları. Akşam yemeği olarak da Da’s Cantina’dan 

muhteşem tacolar. Hepsinin birbirinden farklı, güzel ürünleri ve ortamları benim tüm 

ihtiyaçlarımı karşılıyor açıkçası. Kahvenizi içip taco yemeye gidebiliyorsunuz. Akşam yemeği 

için daha sakin bir ortam tercih ediyorsanız, Çeşmealtı Sahil Restoran’a gitmenizi öneririm.  

Yazın Urla’nın bir diğer olmazsa olmazı tabii ki plajlar. Urla’nın en güzel plajı herhalde 

Melengeç Plajı olmalı. Kendi kafeteryası olan, hoş bir ortama sahip bu plajda gün batımını 

küçük dağlık tepeye tırmanarak izlemenin keyfi bambaşka. Hatta tepelerdeki patikayı takip 

ederseniz çok güzel birkaç koy keşfedebilirsiniz. Suyun altında kuyu olduğu için deniz buz gibi 

olabiliyor ama yazın çok güzel ferahlık sağlıyor. İsterseniz köpeğinizi getirebiliyorsunuz. Tüylü 

dostlarınızla beraber güneşlenip yüzmek gibisi yok. Çeşme’deki birçok plaj çocuk ve köpek 

kabul etmediği için burası hem sakin hem de konforlu bir seçim oluyor.  

Müze olarak gezebileceğiniz tek yer ise Köstem Zeytinyağı Müzesi. Eskiden kalma zeytinyağı 

makineleri, şişeler hatta yüzyıllık ağaçlar sergileniyor. Müzeden zeytinyağı da alabilirsiniz. 

Kendi küçük hediyelik eşyaları da satılıyor. Müze; Urla’nın batısında, Çeşme’ye doğru yer 

alıyor. Eğer çok istiyorsanız sabah erken çıkıp Efes Antik Kenti’ne gidebilirsiniz ama Urla’da 

değil ve gün içinde çok sıcak olabiliyor. 

Sakin, yemek dolu, şehirden uzak bir tatil istiyorsanız seçenekleriniz arasında Urla’yı 

bulundurun derim. 
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                Yaşamının Sınırındayız! 

         Berk Bulak 8D 

Günümüzde sualtı yaşamı büyük bir tehlike altındadır. Bunun en büyük nedenlerinden biri 

aşırı avlanmadır.  

Aşırı avlanma, balıkçıların denize 

büyük ağlar atıp istemedikleri kadar 

balık toplamaları sonucunda oluşur. 

Bunun en tehlikeli yanı ise avlanan 

balıkların aralarında bazılarının küçük 

olmasıdır. Bu, gelecek balık 

nesillerinin git gide azalmasına neden 

olur. Her yıl haberlerde duyduğumuz 

“Bu sene balıklar çok pahalı!” 

cümlesinin nedeni balıkların azalıp 

fiyatlarının artmasıdır. 

Aşırı avlanmanın yanında, denize 

atılan atıklar da bu sorunun büyük bir sebebidir. Buna metaller, plastikler, organik atıklar, 

fabrika atıkları ve kanalizasyon atıkları girebilir. Günlük hayatta tuvalete attığımız bir peçete 

bile doğrudan denize gider. Günlük plastik, metal ve kâğıt atıklarımızı azaltırsak bu sorunu 

çözebiliriz. Bu sorunda büyük sebeplerden biri de fabrika atıklarıdır. Fabrika atıkları çok fazla 

olduğu için su altı yaşamının önemli elemanlarından deniz hıyarları, denizdeki ani asit seviyesi 

değişimine ayak uyduramayıp ölür. Deniz hıyarları, denizde bolca bulunan ve oksijen 

üretilmesinde etkili olan canlılardır. Son yıllarda azalan balina avcılığı da çok tehlikelidir. Balina 

nüfusu 1600’lü yıllarda 5 milyonu aşarken 1950’li yıllarda 100.000’e düşmüştür ancak bu 

sorunun önüne geçilmiştir ve balinalar tekrar üremeye başlamıştır. 

Sonuç olarak, en küçük kâğıttan veya oltadan bile su altı yaşamına zarar veriyoruz. Gerektiği 

kadar balık avlamalı ve atık atmalıyız. Ben bu sorunun düzeleceğine inanıyorum! 

 

 



33 
 

Yağmur Suyu Kullanılabilir mi? 

İren Kohen 

Sizce yağmur suyu günlük hayatta kullanılabilir mi? Aslında kullanılabilir hatta bu birçok 

kolaylık yaratır. Yağmur suyunu kullanınca birçok alanda da tasarruf yapılabiliyor. 

 

Yağmur suyunu kullanabilmek, sürdürülebilirlik kaynağı oluşturur. En başta, su israfı azalır. 

Bunun sebebi yağmur suyunun temiz su olup farklı alanlarda kullanılabilir olmasıdır. Yağmur 

suyunu biriktirdiğimiz sulardan ekstra sularımız olur, yani su alımına ihtiyaç azalır. Bu sayede 

su kaynaklarının tükenmesi yavaşlar. Aynı zamanda alınan su azaldığı için yeni alınan su 

ücretinden kâr edilir, yani bir bakıma para tasarrufu yapılır.  

 

Pekiyi, yağmur hasadını basit bir şekilde nasıl yapabiliriz? Öncelikle, çatıya yağmur suyunun 

akacağı borular yerleştirilmelidir. Bunun altına tank veya benzeri bir kova konmalıdır. 

Borulardan akan su kovaya gelir. Biriktirilen su, çeşitli alanlarda kullanılabilir. Kaba temizlik için 

kullanma, araç yıkama, 

bahçeyi sulama, 

tuvaletlerde kullanmak 

mümkündür. Ayrıca, 

yangın depoları ve 

rezervuarlar bu suyla 

beslenebilir. Yağmur 

suyu hasadı yapılan 

binalara, Yeşil Bina 

Projeleri’nde LEED ve 

BREAM puanları kazandırılabilir. 

 

Yağmur suyu hasadını yaparak kendimize ve çevremize büyük katkılar sağlayabiliriz. Siz de 

yağmur suyu hasadını yapabilir, bunu çevrenize de yayabilirsiniz. 

 

https://www.haberler.com/yagmur-suyu-hasadiyla-yuzde-30-tasarruf-13874909-haberi/ 
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Daha İyi Bir Dünya İçin Eğitim! 

         Zeynep Öztezel 

Birçoğumuz niteliksiz eğitimin tüm dünyada çok büyük 

sorunlara yol açtığını biliyoruz. Bu sorun, çevre 

kirliliğinden tutun siyasete kadar her şeyi etkiliyor. 

Eğitimciler okullarda; çevreye, doğaya ve dünyaya 

duyulması gereken saygıyı anlatmak yerine sadece 

akademik konulara odaklanarak çocukların öğrenim 

alanını daraltıyor. 

 

Bu sorun; iş hayatında, okulda hatta genel olarak çok basit konularda bile yanlış kararlar vermeye 

neden oluyor. Mesela oy verirken çok yanlış kararlar veren insanlar yüzünden çoğu ülkede yönetim 

sorunu var. Bu yanlış kararları veren insanların çoğu yanlış ve niteliksiz eğitim gören kişiler. Aslında 

çalışabilecekleri kaliteli işlerde çalışmak yerine niteliksiz yerlerde çalışmak zorunda kalmış, ailesine 

hatta kendine zar zor ekmek alabilen insanlar oluyor. Böyle insanların varlığı yüzünden onları değil, 

niteliksiz eğitimi suçlamak gerekir. Bu sorunun yaygın olduğu bir ülke ise maalesef Türkiye. 

 

Türkiye’de niteliksiz eğitim gören hatta eğitime hiç ulaşamayan birçok çocuk var. Bu sorun, güncel 

sorunlardan biri olan kadın haklarını bile etkiliyor. Bunun sebebi, nitelikli eğitim görmeyen bu kişilerin 

kadınları güçsüz ve savunmasız görerek onların haklarını hiçe saymasıdır. Bu kişiler, kadınlar dediklerini 

yapmayınca da onlara saldırarak çok kötü başka sorunlara sebep oluyor. Niteliksiz eğitim; Türkiye’de 

sırf bu soruna değil, ekonomik ve siyasi sorunlara da sebep oluyor.  

Niteliksiz eğitimin getirdiği bir başka sorun da çevreye duyarsızlık… Eğitim sürecinde duyarlılığı 

öğrenemeyeler yüzünden koskoca dünya etkileniyor: Hava kirliliği, toprak kaymaları, seller… Çoğu 

insan yerlere çöplerini atıyor, fabrika atıkları nedeniyle çevre kirliliği ortaya çıkıyor. Çevre kirliliği 

insanlarda sağlık sorunları yaratıyor. Bu nedenle, insanlar ölüyor ve bu da başka sorunlara neden 

oluyor. Ağaçları daha az keserek 7 buçuk milyar insanın daha temiz hava alabilmesini sağlamayı 

düşünmek nitelikli eğitim alabilen kişilerde daha çok görülüyor.   

 

Sonuç olarak, niteliksiz eğitimden geçen ya da hiç eğitime ulaşmayan kişilerin çoğu dünyada ciddi 

sorunlara neden oluyor. Bu yazıyı okuduktan sonra çözüme yönelik kararlar alabilmek sizin elinizde.  
 zumruduankadergisi.org/2019/09/kuresel-hedefler-icin-nitelikli-egitim/ 

https://zumruduankadergisi.org/2019/09/kuresel-hedefler-icin-nitelikli-egitim/
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Dünyamız Ölüyor! 

   Can Güven 

Son yıllarda Dünya’nın ortalama sıcaklığında büyük artışlar gözlemlendi. Bu sıcaklığın artması 

“iklim değişikliği” olarak adlandırılıyor ve bu hem insanların hem hayvanların hem de 

Dünyamız’ın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. 

 

İklim değişikliğinin son yıllarda büyük bir artış 

göstermesinin en büyük sebeplerinden biri 

fabrikaların bacalarından çıkan o kapkara 

dumanlar. Hani uzun bir yolculuğa çıktığımızda 

arada sırada yanından geçtiğimiz o fabrikalar 

var ya! İşte o fabrikaların bacalarından çıkan 

duman dünyaya çok büyük zarar veriyor. Bunun 

yanında çiftliklerin bazılarında hiç doğal olmayan şekillerde binlerce büyükbaş hayvan 

“üretiliyor”. Evet, “üretiliyor”. Bu, artık hayvanların çiftleşmesinin ekstra bir boyutu. Ne kadar 

fazla hayvan varsa o hayvanlardan çıkan gaz da bir o kadar fazla. O hayvanlardan çıkan gazlar 

da Dünya’yı en az fabrika dumanları kadar etkiliyor. Bunlar dışında farklı sebepler de var tabii 

ama bunlar en önemlilerinden bazıları.  

 

Peki ya bütün bu şeyler iklim değişikliğini nasıl tetikliyor? Egzozlardan, fabrikalardan ve 

hayvanlardan çıkan bu gazlar Dünya üzerinde bir “sera etkisi” yaratıyor yani Güneş’ten gelen 

ışınlardan bir kısmı Dünya’da kalıyor ve Dünya’yı ısıtıyor. “Pekiyi bunun sonucunda neler 

oluşuyor?” diye soracaksınız. Görülen en büyük sonuçlardan biri kutuplardaki buzulların büyük 

bir hızla erimesi. Kutuplarda yaşayan canlılar bu yüzden habitatlarını kaybediyorlar ve 

yaşamlarını yitiriyorlar. Bazı bölgeler kuraklaşıyor ve oradaki canlılar o yaşama uyum 

sağlamakta güçlük çekiyor ve ölebiliyorlar. İklim değişikliğinin sadece hayvanlar üzerinde etkisi 

yok tabii. Bu durum insanları da çok etkiliyor. Mevsim değişiklikleri sonucunda insanlar hasta 

oluyor. Deniz kenarındaki şehirler yavaş yavaş sular altında kalıyor. Bütün bunları şimdilik 

görmezden gelsek bile daha sonra tüm bunları görmezden gelmek imkânsız olacak.  
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Sıcaklığın çok arttığından bahsediyoruz, evet! Peki iklim değişikliği koskoca dünya tarihinde hiç 

mi yaşanmamış? Elbette yaşanmış fakat bu sıcaklık artışı çok kısa bir sürede yaşanmış. Örneğin, 

100.000 yılda ortalama sıcaklık 5 derece arttıysa 5 derecelik sıcaklık artışını şu an son 100 yılda 

yakalamış durumdayız. Son 20 yılda Dünya’nın ortalama sıcaklığı 1,5 derece arttı. Belki de 

bazılarınız “Amaan 1,5 dereceden ne olacak ki!” diyebilir fakat bu daha da çok artacak.  

 

Pekiyi ya siz iklim değişikliğini engellemek için neler yapabilirsiniz? Kendi kişisel arabalarınızı 

kullanmak yerine daha çok toplu taşıma veya bisiklet kullanabilirsiniz. Eğer illa araba 

kullanacağım, diyorsanız elektrikli veya hibrit araba kullanmak çevreye daha az zarar 

verecektir. Yenilenebilir enerjiyi daha çok kullanmak ve sera etkisi yaratacak gazları 

olabildiğince az kullanmak çevreye faydalı olacaktır.  

 

Bu konu insanlar tarafından görmezden geliniyor fakat bu ciddiye alınması gereken bir konu. 

Ülke yöneticileri, bu konu hakkında büyük değişiklikler yapabilirler ve halkı bilinçlendirebilirler. 

Eğer siz, ben, onlar bir şeyler yapmazsak Dünya’mız ölecek. Ölmeye başladı… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkşim Değişikliği ve Etkileri, https://sagligim.gov.tr/iklim-degisikligi-ve-etkileri.html, 2019                                                                                 
McGrath Matt, İklim Değişikliği, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58146970, 10 Ağustos 2022 

https://sagligim.gov.tr/iklim-degisikligi-ve-etkileri.html
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58146970
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Eğitimle Değiş 

    Naz Çağatay 

Eğitim, pandemiden en çok etkilenen alanlardan biridir. Uzaktan eğitim, hibrit eğitim, örgün 

eğitim… Bu dönem aralığında birçok farklı eğitim tarzı deneyimledik. Bu farklı tarzların 

yararlarından ve zararlarından bahsedelim!  

 

Öğrenciler, pandeminin ilk zamanlarında çok ani bir şekilde örgün eğitimden adı “uzaktan 

eğitim” olan yeni bir sistemle tanışmış oldu. Uzaktan eğitimi, bilgisayar ortamından öğrenme 

şeklinde tanımlayabiliriz. Öğrenciler bu dönemde, EBA TV’ye veya okulların kendi sistemlerine 

bağlanarak öğrenime katıldı.  

 

İkinci bir sistem olan hibrit eğitim 

sistemine gelelim. Hibrit eğitim, bir 

diğer açıklaması ile kesintili eğitim... 

Örnek olarak, haftanın ilk üç günü 

uzaktan eğitim görülürken son 2 günü 

örgün eğitim görüldü. Bu bazı 

öğrenciler için kafa karıştırıcı bir yön 

olsa da fiziksel eğitimden uzak kalmamak için yararlı bir karardı. 

Sıra geleneksel eğitim olarak adlandırılan örgün eğitimde. Geleneksel diyoruz da bu pandemi 

süreciyle işler değişiyor tabii. Aslında durum normal kurallardan farklı hale geldi. Araya maske 

ve mesafe tedbirleri de girmiş bulunuyor. Günlük olarak dezenfekte edilen okul ortamı, maske 

zorunluluğu, mesafeli masalar gibi bir sürü değişiklikler geldi ama bunları görmezden gelirsek 

pandemi öncesi eğitime dönmüş olduk. 

Bütün bu öğrenim deneyimlerini yaşayan öğrencilerin çoğunun şu an örgün eğitimden 

memnun olduklarını görüyoruz. Bütün bu farklı eğitim tarzlarının olumlu ve olumsuz yönlerini 

ele aldığım bu yazıyı okuduktan sonra sizce bu dönemde en uygun eğitim şekli hangisidir 

dersiniz? 

sivilsayfalar.org/2020/04/16/koronavirus-kosullarinda-ogretmenlik/ 
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Fransa’da İki Hafta 

                                                                            Melis Yamaç  

 

İstanbul’un havasından, görünüşünden ve iş temposundan sıkıldıysanız mükemmel bir tatil planı için 

ne duruyorsunuz? Şirin köyüne hoş geldiniz. Genellikle insanlar buraya kasım-aralık aylarında seyahat 

etmeyi tercih ediyor çünkü aralık ayına doğru burası âdeta Noel şehrine dönüyor. Mükemmel 

marketler, evlerin dekorları ve müzik insana masal ülkesine girdiğini düşündürüyor. Hava buz gibi 

oluyor, resmen buz kesiyor. Bu yüzden size önerim, burada gezerken iki adet polar/ kazak giydikten 

sonra üstüne mont giymenizdir. Ayrıca, yanınızda fotoğraf makinesi bulundurmanız çok iyi olabilir. 

Buranın sokaklarında gezmek herkesi çok mutlu ediyor.  

 

Masal dünyasından çıkmış, cıvıl cıvıl, müzikli, renkli ve mükemmel ürünleri olan kasım-aralık aylarında 

1 ay süren Noel marketleri burada yaşayan insanları ve turistleri çok eğlendiriyor ve  etkiliyor. Fransızlar 

o kadar güzel dekorlar yapıyorlar ki herkes âşık oluyor. Burada akşamları yapılacak en güzel şey ışık, 

müzik ve coşkulu insanlarla birlikte Noel marketlerini gezmektir. Burası adeta insanlara verilmiş bir 

masal kasabasına benziyor.  

 

Fransızlar’ın yemek kültürü çok 

değişiktir. Yemekleri çok lezzetlidir. 

Strazburg ve Colmar caddelerinde 

sabah kahvaltı olarak kesinlikle 

kruvasan denemenizi öneririm. Bunun 

dışında Fransız köy bageti de herkesin 

favorisidir. Noel marketlerini gezerken 

kesinlikle pretzel deneyin çünkü soğuk 

kış ayında bu sıcak ve leziz tat insanın 

damağında kalıyor. Bir yediniz mi hep 

yemek istiyorsunuz. Akşam yemeğinin 

olmazsa olmazı peynir fondü veya et fondüyü denemeniz lazım. Ayrıca içecek olarak kesinlikle plastik 

neşeli bir kapta verilen Alpas şarabını denemelisiniz.  
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Konaklama olarak turistler genellikle otellerde veya kahvaltısız otellerde kalmayı tercih ediyor çünkü 

burada market lezzetleriyle kendi kahvaltısını hazırlamak herkesin daha çok ilgisini çekiyor. Çok acayip 

bir şekilde Noel marketlerinin çoğu öğlen 12.00 gibi açılıyor. Ayrıca sabah 10.00’dan önce buralarda 

çoğu şeyi yapmak mümkün olmuyor. Mağaza, restoran, barlar, Noel marketleri ve pek çok yer akşam 

9:30’da kapanıyor. Buna çok dikkat etmeye özen gösterin çünkü hazır yemek yemek zorunda 

kalabilirsiniz. Bunun yerine zamanınızı ayarlayıp nefis Fransız yemeklerini tadabilirsiniz. Fiyatlar 

anlamında ekonomik bir gezi olmuyor ama yeni de çok keyifli ve hayran kalacağınız bir gezi! 

 

Bu mükemmel geziye bence herkes gitmeli! Çok eğlenceli ve herkesin aklında kalacak bir yer Fransa. 

Burada iki haftadan fazla kalınmalıdır çünkü buranın tadını tam anlamıyla çıkarmak için bu süreye 

ihtiyaç var. Eğer buraya seyahat ederseniz hayata bakış açınız değişecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 
magidostur.com.tr/antalya-cikisli-yurtdisi-turlar/strasbourg-%26-colmar-turu                                                      

cengizselcuk.com/strasbourg/ 
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OKUR MUSUNUZ? 

Çizgi Roman Önerileri 

Işık Akın 

Çizgi roman sever misiniz? Burada sizin de çok sevebileceğinizi düşündüğüm ve 

en sevdiğim bazı çizgi romanların tanıtımları bulunuyor, eğer çizgi roman okuyan 

biriyseniz çok hoşunuza gidebilir! 

  

Be Prepared 

 Rusya’dan gelen Amerika’ya taşınmış bir kızın yeni 

yaşamına uyum sağlayamamasıyla başlayan bir kitaptır. 

Kitap bu kızın mükemmel bir doğum günü isterken yaşadığı 

sorunları ve daha sonrasında bir Rus yaz kampına 

yazılmasını ele alır. Çizgi roman; bu kamp içinde geçen 

olayları ve kızın olaylara karşı tepkilerini bir genç kız olma 

yolunda yaşadıklarını anlatır. 

 

Anya’s Ghost 

Anya’s Ghost (Be Prepared’in yazarından) Amerika’ya 

Rusya’dan gelmiş bir kızın hikâyesidir. Doğru düzgün ders 

dinlemeyen, evde annesine karşı çıkan bu kızın bir gün 

ormanda yürürken kazılmış bir kuyuya düşmesi ve o kuyuda 

bir hayalet ile karşılaşmasını anlatır. Kemiklerinden 

ayrılamayan bu hayalet bir önceki yüzyılda ölmüş dost canlısı 

bir kızdır. Anya aşağıdayken yanlışlıkla kızın serçe parmak 

kemiği onun çantasına girer ve şehirde onun arkadaşlığını ve 

geçmişini öğrenir. Bu hikâye aslında bir metafor üzerine 

kuruludur ve Anya’nın yaşadığı sorunlar ile olmak istediği kişi 

hakkındadır. 
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Nameless City/İsimsiz Şehir—Üçleme 

3 kitaptan oluşan ve sırasıyla İsimsiz Şehir, Taş Kalp ve 

Bölünmüş Topraklar adlı bu kitaplar; konumu nedeniyle sürekli 

işgal edilen ve binlerce ismi olduğu için ‘’İsimsiz Şehir’’ şeklinde 

anılan bir şehirde geçer. Yüzyıllar boyunca yaşanan savaşların 

onları es geçmesine izin veren “İsimliler” halkından yerli bir kız 

ve son işgalciler olan “Dao”lardan bir oğlan çocuğunun yaptığı 

antlaşmayla başlayan arkadaşlıklarını ele olan kitap şehirdeki 

siyasi ve askeri olayları çok basit ve anlaşılabilir bir dille 

anlatıyor. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim! 

 

Red Kit 

85 farklı türde ve kısa çizgi romanlardan oluşan bir kitap 

serisidir. Çok üstün silah yetenekleri olan ‘’Luke’’ karakterinin 

asıl işi olan çobanlık dışında yaptığı şeyleri anlatır. 1800’lerin 

en acımasız suçluları ile yüzleşip onları, özellikle de 

Daltonlar’ı, nasıl yakaladığını ve Luke’un hayat hikâyesini 

anlatır. Kurgusunda daha çok komedi olan bu kitaplar hem 

biraz abartı hem de biraz gerçeklik içerir.  

 

Smile/Gülümse 

Raina Telgemeier’in yazmış olduğu bir çizgi roman serisi; Smile, Sisters ve Guts kitaplarından 

oluşur. Kitapta okurun işini kolaylaştırmak için Raina adı, Anna’ya çevrilmiştir. Kitap, Anna’nın 

liseye geçişte yaşadığı ilginç olayları ele alır. Smile adlı kitap; ortaokul yıllarını ele alır. Anna’nın 

izci kulübünden sonra arkadaşlarıyla eve doğru gitmek için düşerek ön iki dişini kaybetmesiyle 

başlar. Daha sonra, karakterin özgüveninin değişimini ve bu kazanın kendisinde yarattığı 

değişiklikleri ele alır. Sisters kitabı ailesiyle bir haftalık bir araba yolculuğuna çıkması (gene 

ortaokul çağında) ve Guts ise ilkokulda hastalıklara karşı geliştirdiği bir fobiyi ve büyümeyi 

anlatır. Raina’nın başka kitaplarını okumanızı da çok tavsiye ederim.  

 

alfakitap.com/bolunmus-topraklar-isimsiz-sehir-faith-erin-hicks-kitabi-206259-9786050380231-1                         
amazon.com.tr/Anyas-Ghost-Vera-Brosgol/dp/1596437138 
arkabahce.com.tr/be-prepared-hc.html 
kitapyurdu.com/kitap/red-kit-toplu-albumler-14/415511.html 

https://www.alfakitap.com/bolunmus-topraklar-isimsiz-sehir-faith-erin-hicks-kitabi-206259-9786050380231-1
https://www.amazon.com.tr/Anyas-Ghost-Vera-Brosgol/dp/1596437138
https://www.arkabahce.com.tr/be-prepared-hc.html
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RENKLİ DÜNYALAR 

Dünyanın En Yüksek Üç Binası 

       Derin Adıgüzel 

Dünyanın en yüksek üç binasını sizler için araştırdım! Büyük yapılar ve diğer 

ülkelerin kültürleri benim ilgimi çok çekiyor. Ben bu konu ile ilgili olarak araştırma 

yapmak, sonuçlarını da sizinle paylaşmak istedim ve bu sayede dünyanın en 

büyük üç binasını tanıma şansım oldu. İşte dünyanın en büyük yapılarından üç 

tanesi… 

                   SHANGHAY KULESİ 

Dünyanın en büyük dört binasından biri Shanghay 

Kulesi’dir. Shanghay Kulesi, Çin’in Shanghay 

şehrinde yer alır. Bu kule, 632 metre uzunluğunda 

ve 127 katlı bir gökdelendir. Bu özellikleri ile 

dünyanın en yüksek ikinci binası olmanın yanı sıra, 

dünyanın en yüksek üçüncü yapısıdır. Bu gökdelen, 

dünyanın en hızlı asansörüne ve en yüksek 

gözetleme güvertesine de sahiptir. Bu kulenin 

yapımına 29 Kasım 2008 yılında başlanmıştır ve 

aradan 7 yıl geçtikten sonra yapımı ancak 

tamamlanabilmiştir. Shanghay Kulesi, günlük 

16.000 ziyaretçi alabilecek bir gökdelendir. 

Günümüzde ofis, otel ve alışveriş merkezi olarak 

kullanılıyor. Şu sıralar Covid-19 salgını dolayısıyla 

ziyaret edemeyebilirsiniz ama sanal gezi ile de bu 

yapıyı gezebilirsiniz ve bu ortamı çevrim içi olarak 

da keşfedebilirsiniz. 
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GOLDEN FINANCE 117 

Bence, daha önce “Golden Finance 117” 

diye bir şey duymamış olabilirsiniz ve 

eğer duymadıysanız gözlerinizi dört açın 

çünkü bu yapı hakkında birçok şey 

okuyacaksınız. “Chin 117 Tower” olarak 

da bilinen Golden Finance 117, Çin’in 

Tinanjin kentinde bitmemiş bir 

gökdelendir. Bu gökdelen 2015 yılında 596,5 m yüksekliğinde ve 128 katlı olarak yapılmaya 

başlanmış. İnşaat iki kez durdurulduğu içinbina şimdi faaliyette değil. Gökdelen tamamlanınca 

Çin’nin en yüksek ve dünyanın ise üçüncü en yüksek binası olacak. Bu gökdelen tamı tamına 

16 milyon fit kare ve 1,5 milyon metrekare. Bu gökdelen birkaç ofis binası ve birinci sınıf 

alışveriş merkezinden oluşmakta. Planlamaya göre, binanın üst kısmı bürolara ev sahipliği 

yapacak ve alt kısım ise ofis alanı içerecek. 

 

PING’ANINTERNATIONAL FINANCIAL CENTER 

Tahminimce Ping’an International Financial Center’ın 

adını duymuşsunuzdur. Bu yapı da diğer gökdelenler gibi 

Çin’in Shenzen kentinde bulunan bir gökdelendir. Bu 

bina dünyanın en yüksek dördüncü binası olarak kabul 

edilir ve 5991 metre yüksekliğindedir. 115 katlı bu 

binanın yapım başlangıç tarihi 2010 yılıdır. Bina, 2017 

yılında tamamlanmıştır. Bu gökdelen paslanmaz çelikten 

yapılmıştır. Hava olaylarına dayanıklı olacak şekilde 

tasarlanmış bir gökdelendir. 

 

Bu yapılardan benim en beğendiğim Shanghay Kulesi’dir 

çünkü dünya sıralamasında ikinci olarak sınıflandırılmıştır. Bu binalardan daha önce hiçbirine 

gitmedim ama tatil planı olarak Golden Finanace 117 seçebilirim.  
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BONUS BİLGİ       

Burj Khalife’nın dünyanın en büyük binası olduğunu belirtmek isterim. Burj Khalife, Dubai’de 

yer almaktadır. Daha önce gittiğimde binanın önünde bir ışık gösterisi vardı. Orada olmaktan 

ve o gösteriyi seyretmekten çok zevk almıştım. Maalesef, içine girememiştim ama bir daha 

Burj Khalife’ya gidersem mutlaka içine girmek ve içinde ne var ne yok bakmak istiyorum çünkü 

bu binadaki ofislerin ne için kullanıldığını çok merak ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tarihi-olaylar/sanghay-kulesi-1081                                                                                                                                                                                                            
buildings-list/goldin-finance-117/                                                                                                                                                                                               
projects/goldin-finance-117-tianjin/                                                                                                                                                                                             
projects/ping-an-finance-centre 
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Türkiye’nin İlk Kadın Piyanisti: Ferhunde Erkin 

Ada Sanlı  

         

Bu yazının amacı Cumhuriyet kurulmadan önce, 1909 yılında, İstanbul’da doğan 

bir kız çocuğunun çağdaş yaşama yaptığı öncülüğe dikkat çekmektir. Bu kız 

çocuğunun adı Ferhunde Erkin’dir. Ferhunde Erkin, Türkiye’nin ilk kadın 

piyanistidir. Bu yazımda, size halk arasında çok tanınmayan ancak katkıları ve sıra 

dışı kimliğiyle müzik çevrelerince bilinen Ferhunde Erkin’i tanıtacağım. 

Ferhunde Erkin, ilk piyano derslerini Birinci 

Dünya Savaşı sırasında, 1915 yılında 

Bandırma’daki “Souer Okulu”nda almaya 

başlamıştır. Dönemin şartlarından dolayı zor 

zamanlardan geçen Ferhunde’nin kardeşinin de 

müzik tutkusu vardır ve kardeşi keman 

çalmaktadır.  

Sadece aile içerisinde değil, müzik yaşamlarında 

da birbirlerine destek olan bu iki kardeş, ilk 

konserlerini Bandırma’da beraber vermiştir. 

İstanbul’da, dönemin ünlü piyanistlerinden Karl 

Beger ve Macar öğretmen Hegyei’den piyano 

dersleri almıştır. Ayrıca Paul Hindemith, Ernst 

Praetorius, Hans Rosbaud gibi dünyaca ünlü şeflerin eşliğinde çalmıştır.  

Ferhunde, konserlerde piyano çalmaya devam ederken piyano öğretmenliği de yapmaya 

başlamıştır. 36 yıl boyunca piyano öğretmenliği yapmıştır. Başarılı bir kadın piyanist olmanın 

yanı sıra, konservatuvarda pek çok piyanist yetiştirmiştir. 
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O, sadece başarılı bir piyanist değil; aynı zamanda Cumhuriyet’in önemli bir kadın figürüdür.  

Cumhuriyet’in yeni kurulduğu zamanlar kadına yakışır bir rol model haline gelene kadar 

mücadele vermiştir. Erkek egemen, kadın-erkek eşitliğinin olmadığı, zor koşullardaki bir 

toplumda; bir kadın olarak yer edinmeye ve müzik alanında öncü olmaya çalışmıştır. Bu 

mücadeleler sayesinde ardından gelen pek çok kadına örnek olan Ferhunde Erkin, sesini 

duyurmayı başarmıştır.  

 

Çalkantılı hayatı ve müzik alanındaki başarılarıyla tanınan Ferhunde Erkin, 11 Temmuz 2007 

yılında 98 yaşındayken hayata gözlerini yummuştur. O, kendi alanında hep hatırlanacak biridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferhundeerkin.com/yasam-oykusu.htm 

tr.wikipedia.org/wiki/Ferhunde_Erkin 

ferhundeerkin.com 

 

http://www.ferhundeerkin.com/yasam-oykusu.htm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ferhunde_Erkin
http://www.ferhundeerkin.com/
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Şehrin İçinde Sakin Bir Yer:  

Atatürk Arboretumu 

Demir Akçalı 

Hiç Sarıyer’deki Atatürk Arboretumu’na gitme şansınız oldu mu? Biz 6. sınıflar 

olarak bu şansı yakaladık ve orada çok değişik canlılar gördük. Şimdi size bu 

yazımda Atatürk Arboretumu’na neden gitmeniz gerektiğini açıklayacağım.  

 

Atatürk Arboretumu, 1949’da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden 

Hayrettin Kayacık’ın Orman Genel Müdürlüğü’ne, İstanbul’da bir arboretum yapma önerisiyle 

kurulmuştur. Bu projenin hazırlanması için Sorbonne Üniversitesi, Botanik Bahçesi 

enspektörlerinden Camille Guine, İstanbul’a davet edilmiştir. 1959-1961 yılları arasında süren 

proje çalışmaları, ödenek yokluğu yüzünden yarım kalmıştır ancak alt yapı ve dikim çalışmaları 
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1982 yılına kadar devam etmiştir. Adını 

1982’de Atatürk’ün 100. doğum yılı 

kutlamaları vasıtasıyla alan 

arboretumda, 296 hektarlık bir alana 

yayılmış çok fazla ağaç vardır. 

Fen bilimleri dersi kapsamında inceleme 

fırsatı bulduğumuz bu alanda, ağaçlar ve 

ağaçların rengârenk yaprakları insanı 

büyülemektedir! Benim en çok ilgimi 

çeken şey, burada çok fazla sulak alan 

olmasıdır ve her sulak alanda hayvanlar 

vardır. Bu alanda, üç göl vardır ve hepsi 

yapaydır ama yapay olmasına rağmen göllerde hayvanları rahatlıkla görebiliriz.  

 

Arboretumda, hayvanların doğasına 

hiç karışılmamaktadır. Bu da Atatürk 

Arboretumu’nu hayvan dostu yapan 

nedenlerden sadece bir tanesidir. 

Buradaki ağaçların çoğu hiç 

görmediğiniz türler olduğundan 

ziyaretçileri çok şaşırtacağına eminim. 

Buraya özel günlerde fotoğraf 

çektirmek için birçok kişinin geldiğini 

de sıklıkla görebilirsiniz. Yazımı 

sonlandırırken Atatürk Arberotumu’nu 

ziyarete gidecekler için birkaç hatırlatma yapmak istiyorum: Öncelikle giriş ücretli olduğu için 

yanınızda nakit getirmeyi unutmamalısınız ancak 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde 

ziyaretçilere hoş bir sürpriz yapılmış ve giriş, bu özel günde farkındalık yaratmak için ücretsiz 

hale getirilmiştir. Burası eşsiz manzarası ve değişik türlerde canlılara ev sahipliği yapmakla 

beraber, aynı zamanda müze statüsündedir. Bu sebeple, açık havada vakit geçirseniz de 

yanınızda yiyecek ve içecek bulundurmanız bir müzede olacağınız için kabul edilmemektedir.  
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Buraya gitmenizi şiddetle öneriyorum! Bu küçük gezi, hem sizi yoğun şehir hayatının hızlı ve 

yorucu akışından kısa bir süre olsa da uzaklaştıracak hem de görsel bir şölen yaratarak keyifli 

bir gün geçirmenizi sağlayacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ataturkarboretumu.ogm.gov.tr 

tr.m.wikipedia.org/wiki/Atatürk_Arboretumu 

 

 

https://ataturkarboretumu.ogm.gov.tr/
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Dünya İstatistik Günü 

                                                                  Demir Delibaş 

 

Dünya İstatistik Günü’nü daha önce duyan var mı? Dünya İstatistik Günü, Birleşmiş 

Milletler’in kabul ettiği ve 10 yılda 2 defa kutlanan, az bilinen önemli günlerden 

sadece bir tanesidir. 

Evet, bir matematik konusu olan istatistiğin özel bir gününün olmasının sizi şaşırttığını duyar 

gibiyim. Böyle bir günün olması çok ilginç, değil mi? 

Bu özel günün kutlanmasının sebebi, 

istatistikteki başarıların kutlanmasını sağlamak 

ve bu konuda farkındalık yaratmaktır. Aslında 

tek sebebi bu değil! Güvenilir ve kaliteli veriye 

sahip olmanın önemine dikkat çeken bu gün 

nitelikli çalışmanın önemine dikkat 

çekmektedir. 

Bu özel gün, ilk olarak 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve 

her 5 yılda 1 olmak üzere 20 Ekim tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Bu gün, ikinci olarak 2015 

yılında ve üçüncü olarak da 2020 yılında kutlanmıştır.  

Toplumun büyük çoğunluğu, bu özel günü bilmiyor ve normal bir günmüş gibi düşünüp gündelik 

hayatına devam ediyor. Sadece 5 yılda bir kutlanan bu özel günün, herkes tarafından olmasa da en 

azından toplumun belli kesimleri tarafından bilinmesi oldukça önemlidir. Bir sonraki istatistik günü 

kutlaması 20 Ekim 2025’te olacak. Bu yazıyı okuduktan sonra, yerinizde olsam asla kaçırmam!  

Bu yazıyı okumadan önce siz 20 Ekim’in özel bir gün olduğunu biliyor muydunuz? 

 

 

 

 

adlisicil.adalet.gov.tr 

journo.com.tr/dunya-istatistik-gunu-haberler  

alomaliye.com/2015/10/19/dunya-istatistik-gunu/  

 

http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/
http://www.journo.com.tr/dunya-istatistik-gunu-haberler
http://www.alomaliye.com/2015/10/19/dunya-istatistik-gunu/
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Dolar ve Euro’ya Neler Oluyor? 

Can Güven 

Büyük çoğunluğumuz, Amerikan Doları (USD) ve Euro (EUR)’nun büyük bir 

yükselişte olduğunu duyduk. Peki ya bütün bunlar neden ve nasıl oluyor? 

Yurt dışına bir seyahate gittiğimizde oradaki eşyaların bizim 

ülkemizdeki eşyalardan çok daha pahalı olduğunu görürüz. 

Bunun nedeni, gelişmiş ülkelerin para birimlerinin bizim 

para birimimizden çok daha değerli olması. Bu fiyatlar 

bizlere gittikçe daha da yüksek geliyor fakat aslında asıl 

sorun USD ve EUR’nun değerlenmesi değil, Türk lirasının değer kaybetmesi.  

Son dönemde, Türk lirasının değer kaybetmesinin 

nedeni bankalardaki faiz oranlarının düşürülmesi. 

Faizler düşürülünce ürün satın almak için talepler artıyor 

ve dolaylı olarak fiyatlar da artıyor fakat faizlerin 

düşürülmesinin de tabii ki belli bir sebebi var. Bu 

düşünce ihracat ile alakalı. İhracatı çok iyi derecede olan 

ülkelerdeki kur oranlarının pek bir önemi yok çünkü zaten yurt dışından para kazanılacağı için 

para biriminin değerinin yüksek olması veya olmaması önemli değil. Ülkemizin ihracat yapma 

oranları yüksek olsa bile ithalat oranları çok daha fazla. Bu yüzden bu politika ne yazık ki işe 

yaramıyor ve ülke fakirleşmeye devam ediyor.  

Peki ya bu durum nasıl düzeltilebilir? 

Gereken en önemli şey, Türk halkının Türk lirasına olan güveninin artması çünkü eğer halk para 

birimimize güvenirse o zaman döviz yerine Türk lirasının tercih edilme oranı artar ve böylece 

TL değer kazanır fakat bu durumda TL’ye olan güven çok azaldığı için bunu sağlamak zor oluyor. 

Ayrıca faiz oranları yükseltilirse de TL değer kazanabilir ve TL’ye yapılan yatırımlar artabilir. 

Son Dakika Haberler, Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 26 Kasım 2021 güncel dolar kuru... Dolar/TL..., 

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/dolar-ne-kadar-euro-kac-lira-26-kasim-2021-guncel-dolar-kuru-dolartl-

630125.html 

Yazının yazıldığı dönem: Aralık 2021 

https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/dolar-ne-kadar-euro-kac-lira-26-kasim-2021-guncel-dolar-kuru-dolartl-630125.html
https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/dolar-ne-kadar-euro-kac-lira-26-kasim-2021-guncel-dolar-kuru-dolartl-630125.html
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  Kruz Gemileri ⚓️ 

Derin Güler  

Yeni bir maceraya hazır olun! 

Benim kruz gemisiyle ilk seyahatim 2017 yılının ağustos ayıydı, tam olarak ilkokula başlamadan 

önce. Gerçekten limanda o kruz gemilerini görünce bayağı bir etkilenmiştim. Gezide; İtalya, 

Fransa ve İspanya sahillerini dolaşmıştık. Gerçekten güzel zamanlardı. Bu yazımda sizlere 

keyifli zaman geçirdiğim kruz gemisi seyahatimden bahsedeceğim. 

 

Gemiyle seyahat etmek istemiştik çünkü 

bu gemileri fotoğraflarda gördüğümde 

gerçekten çok etkilenmiştim. Ayrıca ben 

denizi ve gemileri küçüklüğümden beri 

çok sevdiğim için de bu seyahati 

planlamak istedik.  

 

 

 

Tabii, Kruz gemisi ile seyahat etmenin farklı tarafları var. Mesela, gemide odalar acayip 

derecede küçük oluyor. Bu yüzden biraz zorlanabiliyorsunuz ama bir yandan da okyanusu 

görünce seviniyorsunuz. Güverteye 

çıktığınızda orada yer alan 

havuzlarda çok fazla eğleniyorsunuz. 

Tabii bu eğlenceye su kaydırakları da 

dahil. Bu durum gemiden gemiye 

değişiklik gösterebilir elbet. Her 

gemide havuzlar ya da kaydıraklar 

olmayabilir.  
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Yemeklerinizi gemideki farklı 

restoranlarda yemek, bazı 

ülkeleri/şehirleri gezmek için 

limanlara yanaşmak, o bölgedeki 

restoranlara gitmek hem çok 

eğlenceli hem de çok heyecanlı 

oluyor.  

 

Merak edeceğinizi düşündüğüm 

bir şey söylemek istiyorum: Kruz 

gemilerinde asla mide bulantısı 

yaşamıyorsunuz. “Beni deniz tutuyor.” derseniz yanıtım: “O kadar büyük bir kütle ki hiçbir şey 

olmuyor, yani sallanmıyor ya da siz bunu hissetmiyorsunuz. O yüzden dediğim gibi hiçbir şey 

olmaz. İçiniz rahat olsun.” 

 

Bir kruz gemisinde zaman geçirmek çok 

zor ya da sıkıcı değil. Eğer “Ben hep çok 

sıkılırım.” diyenler varsa gemide bir 

şekilde, oradaki eğlencelerle zaman 

geçiyor. Dediğim gibi bazen yemekle 

bazen de manzarayla güzel vakit 

geçirebiliyorsunuz. Ben her zaman kruz 

gemisiyle uzun yolculuklar yaptım ve 

zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım.  

 

Son olarak, sizinle seyahatlerimden birisi sırasındaki yaşadığım bir anıyı paylaşmak istiyorum: 

Gemiyle limana yanaşıp Sicilya’daki Etna Yanardağı’nı görmeye gitmiştik. Sonra yanardağın 

yakınlarındaki bir tepeye çıkmaya başladık. Tam tırmanırken bir anda korkmuştum ve orada 

kalmıştım. Ne yukarıya gidebiliyordum ne de aşağıya… Aslında bu da benim için bir eğlenceydi. 

😊Kruz gemisi ile seyahat bence çok keyifli!  Umarım hepiniz bir gün bu keyfi yaşarsınız.   
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Dünyanın En Sıra Dışı Özel Günleri 

                                                      Ali Yiğit Ünaldı 

Eminim son zamanlarda kendinize mutlaka “Bunun da mı günü var arkadaş?” 

demişsinizdir ama bana güvenin iş bunlarla kalmıyor. Bugün size dünyanın en 

uçuk ve ilginç özel günlerini tanıtacağım. Okumadan önce bu günlerin çoğunun 

resmî olmadığını ama yine de farklı bölgelerde insanların kutladığı günler 

olduğunu unutmayın. 

 

3 Ocak Meyveli Kek Fırlatma Günü 

Merak etmeyin, üstteki yazıyı yanlış okumadınız. Gerçekten 

de 3 Ocak’ta ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Manitou 

Springs kasabasının sakinleri bir alanda toplanarak meyveli 

kekleri sapanla kimin daha uzağa atacağını görmek için 

yarışırlar. 

 

26 Ağustos Dünya Hamburger Günü  

Her yıl milyarlarca hamburger tüketilen ABD’de ortaya 

çıkan bu gelenek, bu yiyeceği seven milyonlarca kişi için 

herhalde yılın en harika günü. Siz de 26 Ağustos’ta en 

sevdiğiniz hamburgeri yapıp tadını çıkarmayı 

unutmayın! 

 

fiyatgrafik.com/urun/35-50-80cm-karikatur-karakter-garfield-kediler-pelus-oyuncaklar-bebekler-yuksek-kaliteli-dogum-gunu-hediyesi-icin-

cocuk-bebek.html 

solunum.org.tr/haber/1332/19-mart-dunya-uyku-gunu-basin-bildirisi.html 

 



55 
 

19 Haziran Garfield Günü 

Tam 19 Haziran 1978 gününde herkesin sevdiği lazanya 

yiyen tembel bir kedi doğmuştu. İlk çizimlerinden sonra 

onlarca çizerin kaleminden kalemine geçen Garfield en 

sonunda şu an onu bildiğimiz ve sevdiğimiz haline 

gelmiştir. Görünüşe göre, Garfield yaratıcıları ve 

hayranları kedimizin doğum gününü ölümsüzleştirmiş. 

 

19 Mart Uyku Günü 

Dünya Uyku Derneği, uyku düzeninin ve aynı 

zamanda güzel bir uyku çekmenin önemine 

parmak basmak için 19 Mart’ı “uyku günü” olarak 

düzenlemişler. Bu özel gün, her yıl farklı bir 

sloganla kutlanır ve uyuklamayı seven milyonlarca 

kişinin, benim için olduğu gibi, herhalde yılın en 

sevdiği gün olsa gerek. 

 

3 Nisan Parti Günü  

3 Nisan insanların hayat sorunlarından 

uzaklaşıp mutlu olmak için veya kendilerini 

kutlamak için partilere katıldıkları bir 

gündür. Böyle bir günün nasıl ortaya çıktığı 

tam olarak bilinmese de insanları daha mutlu 

olmaya teşvik etmek ya da dünya barışına 

dikkat çekmek için oluşturulan bir gün 

olduğu düşünülüyor. Eğer hiçbir neden 

yokken parti vermek veya bir partiye katılmak istiyorsan 3 Nisan parti günü tam sana göre. 

istockphoto.com/tr                                                                                                                                                                   

bukrek.com/gun/parti-gunu 
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İnternetin “Paskalya Yumurtaları” 

Işık Akın 

Google’ın Tüm Doodle’ları 

 

Ben şahsen özel günlerde Google yazısının değişmesini ve oradaki “Doodle” 

kısmına bakmayı hep çok sevmişimdir. Eğer siz de bakmayı seviyorsanız 

sayfada bulunan QR kodu kullanarak Google’ın şimdiye kadar yaptığı tüm 

özel gün animasyonlarını bulabilirsiniz.  

 

Doodle’lara ulaşmak için öncelikle araştırma butonuna basarak herhangi bir animasyonu 

arayabilir veya direkt aşağıya doğru inerek beğenebileceğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Ne gibi 

şeyler olduğunu merak edenler için bir örnek: Bach’ın doğum gününü kutlayarak size özgü, 

basit ama eğlenceli bir harmoniyi oluşturmayı sağlayan bir animasyon var! (En sonunda kendi 

müziğinizi kaydedebiliyorsunuz, 2. görsel.) 

 Aynı zamanda sayfanın sağ üstünde bulunan “doodle ara/search doodle” butonuna basarak 

istediğiniz anahtar kelimeleri yazabilirsiniz. Eğer bilmediğiniz bir dilde ise araştırma butonunun 

yanında bulunan “dil değiştirme” bölümünden yerinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. 

Tıkladığınız doodle’ların altında; nerelerde yayımlandığı, nasıl yapıldığı, görsel süreç ve ilk 

tasarımları bulabilirsiniz! Aynı zamanda yana ilerleme oklarını veya altta bulunan öneriler 

kısmından da başka doodle’lar açabilirsiniz. 

 

google.com/doodles 
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Japonya’nın İlginç Turistik Yerleri 

Derin Parlak 

Bu yazımda, size iki yıl önce gittiğim ve turistik açıdan çok büyük bir öneme sahip 

olan Japonya’da gezdiğim harika yerleri tanıtacağım. 

 

Meiji Tapınağı 

 

Orman alanı içerisinde yer alan Meiji Tapınağı, İmparator Meiji ve eşi İmparatoriçe Shoken’in 

ilahlaştırdığı bir Şinso tapınağıdır. Bu tapınak 1915-1920’de de tamamlanan bir imparatorluk 

tapınağıdır. Japon Nagare Zukuri, bu tapınağı yaparken bakır kullanmıştır. Bu yapı tarihi dokusunu 

korumakla birlikte, II. Dünya Savaşı’nda tahribata uğramış ve orijinal formuna yakın olacak şekilde 

1958 yılında restore edilmiştir. 
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Osaka Kalesi  

Osaka Kalesi, dünyaca ünlü 

bir kaledir. Kale, 1583 

yılında Azuchi-Momoyama 

döneminde Toyotomi 

Hideyoshi tarafından inşa 

edilmiştir. Yaklaşık 58 

metre yüksekliğinde olan 

bu eşsiz yapı, 1583-1868 

yılları arasında bazı tarihi 

çekişmelere de sahne 

olmuştur. Osaka Kalesi, 1614 yılında Toyotomi güçlerinin neredeyse 200 bin kişilik Tokugawa 

ordusuna geçit vermemiş ve kentin simgesi haline gelmiştir. 

 

Jigokudani  

Kar Maymunu Parkı 

Bu bölümde tanıtacağım 

park; yüksek bir alanda 

konumlanması sebebiyle 

ulaşılması zor ancak 

ziyaretçilerini -özellikle 

hayvanseverleri- hayran 

bırakacak az bilinen 

turistik mekânlardan. 

Jigokudani Kar Maymunu Parkı, kış sporlarına ev sahipliği yapan Nagano şehrinde bulunmaktadır. Bu 

park, kayalıklarda ve kaplıcalarda yaşayan 160’tan fazla maymuna ev sahipliği yapar. Bu yönüyle eşsiz 

güzelliklere sahip olan parkta maymunları gözlemleyebilir, onların fotoğraflarını çekebilir, doğayla baş 

başa güzel zamanlar geçirebilirsiniz!  

hotcourses-turkey.com/study-in-japan/once-you-arrive/japonyada-gezmeniz-gereken-10-yer/ 
supergezi.com/ksif/cehennemin-ortasindaki-kaplica-keyfi-jigokudani-maymun-parki-h100.htm 
planetofhotels.com/guide/fr/japon/tokyo/meiji-shrine-meiji-jingu l 

https://www.hotcourses-turkey.com/study-in-japan/once-you-arrive/japonyada-gezmeniz-gereken-10-yer/
https://www.supergezi.com/ksif/cehennemin-ortasindaki-kaplica-keyfi-jigokudani-maymun-parki-h100.htm
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Yapılmış En Büyük Legolar 

Levent Uztuğ 

Lego dünyasının en harika yapılarını görmeye hazır mısınız? 

 

Legolar benim ilgimi çok çeker çünkü yaratıcıkla ilgili şeyleri çok severim. Bu yazıda dünyadaki 

en büyük lego yapılarından bazıları yer almaktadır. 

 

LEGO BUGATTİ CHİRON 

Bu araba yaklaşık 1 buçuk milyon lego parçası kullanarak yapıldı. Saatte 20 km hıza çıkabiliyor. 

Ağırlığı 1500 kilodan fazla. Spor arabanın motoru da lego parçalarından yapıldı. Yapımı 14 bin 

saat sürdü. Eski pilot Andy Wallance tarafından Lego Bugatti Chiron testleri yapıldı. 
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3 MİLYON LİRALIK LEGO EV 

Bu evin yapımında kullanılan legoların maliyeti, 330.000$ dolar idi. Ünlü televizyon 

programlarından Top Gear‘ın sunucusu James May ve 1000 kişilik gönüllü grubu 2009 

yılında lego parçalarından oluşan 2 

katlı bir ev inşa etti. 2 cm x 4 cm’lik 3.3 

milyon lego parçasıyla yapılan evde 

tam olarak çalışan bir tuvalet, sıcak 

suyu bulunan bir banyo ve son derece 

rahatsız bir yatak da bulunuyordu. 

 

 

 

 

34 METRELİK LEGO KULE 

Amerikan Lego Kulesi’nin yüksekliği 34 metre 

kadardı. Bu kulenin inşası sırasında 500.000 lego 

parçası kullanıldı.  

 

Yukarıda bahsettiğim yapılardan hangisi favoriniz 

oldu? Benim favorimi merak edenlere yanıtım: 

Lego Bugatti araba oldu çünkü ben legodan 

yapılan arabaları çok severim. 

 

 

youtube.com/watch?v=LL_b_ngr1Ak 

insapedia.com/legolarla-insa-edilmis-2-katli-ev/ 

tur.architecturaldesignschool.com/budapest-breaks-record-with-world-s-tallest-lego-tower-98547 

http://www.youtube.com/watch?v=LL_b_ngr1Ak
https://insapedia.com/legolarla-insa-edilmis-2-katli-ev/
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Tokay Gecko 

Mehmet Balta 

İlginç mi ilginç, kertenkele mi kertenkele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokay Gecko kertenkelesi, genellikle ılık iklimlerde bulunmasının yanında, göz kapakları 

bulunmadığından gözlerini yalayarak nemlendirir. Tokay kertenkeleleri,  yaklaşık 38 cm’e 

kadar büyürler ve bundan dolayı da dünyadaki 2. en büyük Gecko türü olarak kabul edilirler. 

Ayrıca gövdesini kaplayan gri ve turuncu, kahverengi benekli; yeşilimsi gri Tokay’ın vücuduna 

göre büyük bir kafası ile içe kıvrımlı, geniş etli ayak parmakları vardır. 

 

Bu kertenkeleler ne kadar renkli ve zehirli görünse de savunma için sadece ısırıklarını 

kullanırlar. Tokay kertenkeleleri doymak bilmeyen canlılardır. Hamam böcekleri, solucanlar, 

meyve kurtları ve bunun gibi bir sürü canlı türü ile beslenirler.  

 

 

 

 

 

https://eksisozluk.com/hamambocegi--35167
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• Kuluçka süresi: Kuluçka süreleri genellikle 100 ve 182 gün arasındadır.   

• Ömür: Ortalama 12 yıl yaşarlar fakat bu süre 20 yıla kadar da çıkabilir. 

• Yaşam alanları: Güneydoğu Asya ile Malaya Adaları; Kuzeydoğu Çin, Endonezya ve 

Tayland. 

 

 

Ben bu yazıyı yazmak istedim çünkü tanıdığım çoğu kişi benim iyi bir araştırmacı olduğumu 

söylüyor. Ayrıca ben bu kertenkelenin çoğu kaynakta dünyanın en ilginç kertenkelesi 

olduğunu görmüştüm ve ben de böyle düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kulturpostasi.com/dunyanin-en-ilginc-kertenkele-turu-tokay-gecko/                                       
seaworld.org/animals/facts/reptiles/tokay-gecko/                                                                                                                             
shutterstock 1389199985 

 

https://kulturpostasi.com/dunyanin-en-ilginc-kertenkele-turu-tokay-gecko/
https://seaworld.org/animals/facts/reptiles/tokay-gecko/
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  Video Oyunlarının Tarihçesi 

Ali Yiğit Ünaldı  

Video oyunları oynamak aramızdaki bazı kişilerin en sevdiği aktivitelerden biri, 

aynı zamanda video oyunları günümüzde çok büyük bir hayran kitlesine sahip 

hatta bazı insanlar, video oyunu oynamayı para kazandıkları işe dönüştürmüş 

vaziyette. Peki, video oyunları gerçekten nasıl bu hale geldi? 

Dijital Çağ Başlıyor… 

Dünyadaki ilk dijital oyun Raymond Redheffer tarafından yapılmış. Bu makine, komutları farklı 

tuşlardan alıyor. Bu komutları gerçekleştiriyor, tıpkı basit bir kodlama gibi. Makine eski bir Çin 

oyunu olan “Nim” oynamak için yapılmış. 

İnanılmaz ama bu makinelerden birkaçı hâlâ 

ayakta ve oyun temalı müzelerde sergileniyor. 

Bu alet çıktıktan sonra benzer şeyler de 

yapılıyor. Örneğin 1950 yılında Claude 

Shannon satranç oynayan bir bilgisayar 

yapıyor ama her şey ilk video oyununun 

çıkmasıyla değişiyor. 

İlk Video Oyunları… 

Şaşırtıcı olabilir ancak bilinen ilk video oyunu   

A. S. Douglas adlı bir kişi tarafından 1952 yılında 

Cambridge Üniversitesi’nde kodlanıyor. 

Douglas doktora tezini yazarken üç taş 

oyununu bilgisayarda kodlamış. Ardından 1958 

yılında William Higinbotham “Tennis for Two” 

adlı video oyunu geliştiriyor hatta bunu bir ekrana bağlayarak laboratuvarına gelen 

ziyaretçilerin kullanıma sunuyor. Bu da ikinci video oyunu ama insanların kullanımına sürülen 

ilk video oyunu. Bunlarla beraber video oyunlarının popülerliği artıyor. 



64 
 

Dijital ortam yükselişe geçiyor. Örnek olarak, 1954’te ilk 

kart oyunu programı hazırlanıyor ve ABD ordusu tarafından 

askerleri hazırlamak için dijital bir savaş programı yapılıyor. 

Bu böyle bitmiyor; satranç programı, beyzbol programı gibi 

yazılımlar da onu takip ediyor ama ne yazık ki bunlar hâlâ 

ekranda oynanan gerçek birer video oyunu değil. 

1962’de Steve Russell teknolojisi yüksek bir bilgisayarda 

“Spacewar” adlı uzay oyununu hazırlıyor. Bu, bilgisayar 

tabanlı ilk oyun hatta birden fazla bilgisayarda oynanabiliyor. Artan bu popülerlik ile BASIC 

programlama dili hazırlanıyor. Bu durum herkesin bilgisayar oyunu kodlamasını sağlıyor. 1965 

yılında birkaç öğrenci ilk bilgisayar futbol oyununu yazıyor. Bundan sonra video oyunlarını 

başka bir çağ bekliyor. 

Oyun Konsolları 

1967’de Ralph Bear liderliğindeki Sanders 

Associates’ten geliştiriciler televizyonda oynanabilen 

çok oyunculu sistem Brown Box’ı icat ediyor. Bununla 

beraber Bear, 1972’de Magnavox konsolun telif 

haklarını alıyor ve Odyssey doğuyor böylece ilk ev 

konsolu olarak markete sürülüyor. Bu konsolda tenis 

gibi başka spor oyunları da oynanabiliyor. 

Arcade’ler ve Atari 

1971 yılında Noyan Bushnell ve Ted Dabney arcade 

makinesini icat etmiştir. İlk arcade oyunu olan 

Computer Space’i yaptı ve bu oyun bozuk parayla 

çalışan ilk oyun makinesiydi. Bununla birlikte oyun 

dünyasında yeni bir devrim başladı. Bu üretimler 

oldukça gelişti böylece 1972 yılında Odyssey yeni 

bir üretim olan atari ile piyasaya çıktı. Bu da ilk ev 

arcade oyunlarından biriydi. Tıpkı arcade makineleri gibi atari de geliştirildi. Video oyunları 

artık marketin tepesindeydi, bir sürü yeni ve günümüzde baş yapıt sayılan Space Invaders, 
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Donkey Kong, Pac-Man, Tetris gibi inanılmaz başarılı oyunlar yapıldı. Bundan sonra Atari 2600 

çıktı ve ev arcadelerine yine büyük popülerlik getirdi. Nintendo oyun şirketi büyüdü ve Game 

Boy gibi cihazlar piyasaya sürüldü. Yeni oyunların devrimi ile video oyunlarına ilgi tavan yaptı.  

 

Video Oyunlarının Şimdiki Durumu 

Tabii video oyunları ile ilgili günümüze kadar birçok gelişme oldu. Örneğin Sony, Xbox gibi yine 

popüler oyun şirketlerinin kurulması gibi ya da Nintendo’nun konsol savaşı veya oyun 

kalitesindeki “bit” artışları ve daha niceleri… Ancak bunların hepsinden bahsederek sizi 

sıkmayacağım çünkü inanın bana gerçekten çok uzun ve karmaşık şeyler bunlar! Bu yazının 

kaynakça bölümündeki linkleri araştırarak bunların hepsini okuyabilirsiniz. Video oyunları bu 

günlerde hâlâ marketin zirvesinde! Oyun konsolları, bilgisayarlar hatta hâlâ mevcut olan bazı 

arcadeler ve daha niceleri oyun marketini ve milyonlarca insanın en sevdikleri hobi olan video 

oyunlarını oluşturur. Evet, işte bu da video oyunlarının uzun ve dolambaçlı tarihçesidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ungo.com.tr/2021/03/video-oyunlarinin-tarihi/ 
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YEMEKLER 

Dünün ve Bugünün Eşsiz Lezzeti: Pankek 

 Kaan Zabcı 

Pankek, birçoğumuzun sevdiği tatlılardan biridir ama pek çok insan, pankekin 30 

bin yıl öncesine dayandığını bilmiyor. Hatta araştırmacılar Alp Dağları’nda 5300 

yıl önce yaşamış Buzadam Otzi’nin midesinde pankek kalıntıları bulunduğunu 

söylüyor! Size bir soru sorsam ve “5 bin yıl öncenin favori kahvaltısı pankek 

olabilir mi?” desem nasıl yanıt verirsiniz? “Evet” dediğinizi duyar gibiyim.  

Pankek; sadece şimdi değil, geçmişte de birçok çocuğun ve yetişkinin favori 

kahvaltısıydı. 

 

 

 

 

 

 

 

İnsanlar çoğu zaman, pankeki Fransızlar’ın ünlü yemeği/tatlısı krep ile karıştırır ancak pankek; 

içinde krepten daha az süt olması, daha küçük olması ve daha kalın olarak tavaya dökülmesiyle 

krepten ayrılır. 

Peki, pankek hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra biz çocukların bile rahatlıkla yapabileceği, 

kolay ve de oldukça lezzetli bir tarif okumaya ne dersiniz? Yanıtınızı duyar gibiyim. O zaman 

size hafta sonu kahvaltılarınızı şenlendirecek bir pankek tarifi: 
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Öncelikle her güzel çalışmada olduğu gibi bir hazırlık aşaması ve hepimizin evlerinde olan 

malzemeler var.  

Malzemeler: 

• 200 ml süt 

• 1 buçuk su bardağı un 

• Yarım paket kabartma tozu 

• 1 paket vanilya 

• 1 adet yumurta 
 

Yapılışı: 

Öncelikle orta boy bir kâse alarak 

başlamalısınız. Sizin için uygun ve 

sevdiğiniz bir kâseyi aldıktan sonra içine 

1 adet yumurta ekleyin. Yumurtayı yeteri kadar çırptıktan sonra içine 200 ml süt ekleyin ve 

sonra bütün karışımı iyice karıştırın. Eklediğiniz malzemeler özdeşleştikten sonra 1 buçuk su 

bardağı un, 1 paket vanilya ve yarım paket kabartma tozu ekleyin, 3-4 dakika kadar 

karıştırmaya devam edin. Kıvamı katı gelirse süt ekleyebilirsiniz. Şimdiye kadar eklediğiniz tüm 

malzemelerin yeterince karıştığından emin olduktan sonra sıra geldi pişirmeye ve bütün evi 

güzelce kokutmaya!  

Tercih ettiğiniz bir tavayı ocağa koyun ve ocağı orta ateş ayarında açtıktan sonra tavaya azıcık 

zeytinyağı ekleyin. Bunu ay çiçek yağı ve biraz tereyağı ile de yapabilirsiniz ancak benim 

favorim zeytinyağı. Tavanın yeteri kadar kızması için 1-2 dakika bekleyin. Bu aşamada orta 

ateşe dikkat etmeli ve tavayı ne soğuk ne de aşırı sıcak yapmamaya özen göstermelisiniz. Tava 

kızdıktan sonra pankeki, bir kepçe yardımıyla tavaya dökün. Pankekin üzerinde küçük 

kabarcıklar görünce bir spatula ile çevirin. Sonra öbür tarafın pişmesi için 20-30 saniye 

bekleyin. Bu işlemi yaparken ısıyı iletmeyen bir malzeme kullanmayı da unutmayın.       

Pankekiniz hazır! Artık geriye ailenizle, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla beraber hoşça vakit 

geçireceğiniz ve bu güzel pankeki yiyeceğiniz zaman kalıyor. Pankek tarifi benden, güzel anılar 

biriktirip paylaşmak sizden! 

annesininmelegi.com/pancake-nasil-yapilir/  

gastromanya.com/bir-tas-devri-klasigi-pankek-tarihi/ 

 

http://www.annesininmelegi.com/pancake-nasil-yapilir/
https://gastromanya.com/bir-tas-devri-klasigi-pankek-tarihi/
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İsviçre’nin Lezzetleri 

Özkan İbar 

Hiç İsviçre'ye gittiniz mi? 

Eğer gitmediyseniz ve 

tatile gitmek için bir yer 

arıyorsanız bu bilgiler 

İsviçre’ye gitmek için bir 

sebep olabilir! İsviçre; Batı, 

Orta ve Güney Avrupa'nın 

kavşağında bulunan 

bağımsız bir ülkedir.  

İsviçre, çoğunlukla süt ürünleri ve eşsiz çikolatası ile tanınır. Meraklıları için Gruyere ve 

Emmantel, İsviçre’nin ünlü peynirlerinden bazılarıdır.  

İsviçre’nin sütlü çikolatasının lezzetli olduğu 

kadar 1875 gibi uzun bir geçmişe kadar 

dayandığını biliyor muydunuz? Bu çikolata, 

İsviçre'de bir şekerlemeci olan Daniel Peter 

tarafından yoğunlaştırılmış sütten yapılarak 

elde edilmiştir.  

İsviçre sadece lezzetli peynirleri ve çikolatasıyla 

değil, aynı zamanda hepimizin sevdiği tatlıları 

ve Fransız mutfağıyla da tam bir gastronomi 

cenneti. Bu yemeklerin en ünlüleri “Raclette” 

ve “Fondü” olarak bilinir. Fondü; et, peynir ve çikolata olmak üzere üç farklı şekilde yapılabilir. 

Et fondü, etin ince bir çatal yardımıyla kızgın yağda bekletilmesiyle hazırlanan bir yemektir. 
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Peynir fondüde ise kazan benzeri 

kısım yağ değil, peynir içerir ve bu 

alana ekmek daldırılarak yenir. 

Ayrıca en popüler fondü, uzun 

çubuklarla peynire batırılan 

şeklidir, demek yanlış olmaz. 

Hepimizin severek yediği çikolatalı 

fondü ise bir kazanda eritilmiş 

çikolataya batırılmış meyveli bir tatlıdır.  

Bu arada İstanbul’da fondü denemek isterseniz “Krep ve 

Fondü” gideceğiniz doğru bir adres. Çikolatalı fondü için ise 

Godiva güzel bir mekândır. Fransız kültürüyle ortak bir ürün 

olan “Raclette” ise et ve sebzelerin taş ızgarada pişirildiği ve 

altta peynirin eritildiği barbekü benzeri küçük bir yemektir. 

Bu yemeğin de epey müdavimi vardır, demek yanlış olmaz. 

Yolunuz İsviçre’ye düşerse bu yemeği de tatmadan 

dönmeyin, derim.  

İsviçre tabii ki sadece bu yemekleriyle değil, aynı zamanda dünyanın en iyi kış tatili 

destinasyonlarından biri olmasıyla da biliniyor. Kayak ve snowboard için ideal olan karlı 

Alpler’e sahiptir. Bu dağların en yükseği 4.810 metredir. Bu da İsviçre’yi kış tatili ve sporları için 

eşsiz bir merkez haline getiriyor. Sizlere bu bilgileri verdikten sonra bir önerimi de paylaşmak 

istiyorum: İsviçre'ye giderseniz bu lezzetleri tatmayı ve güzel bir kayak tatili yapmayı 

unutmayın! 

lh3.googleusercontent.com/proxy/lV95Ot0x4lpPHO4RQxHqtwz_UGz2TBjZF7MxjJLrpFbyoYozMsSCfvFt5FOZhXXmvNTtuVOA

XBKPTKJV3EIBA2l8KXdyrmCdj1DS3FMdyA 

i01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2018/02/fondu.jpg 

i.pstimaj.com/img/78/1200x695/5f6ddd29ae298b78fc5012e1.jpg 

https://d1bvpoagx8hqbg.cloudfront.net/originals/isvicye-asla-gitmemeniz-c-32-sebep-

c7f4a6b96884ebfb6173dc235b04e335.jpg 

tr.wikipedia.org/wiki/İsviçre  

onedio.com/haber/dunyanin-en-ilginc-yerlerinden-biri-olan-isvicre-hakkinda-bilmeniz-gereken-26-sasirtici-bilgi-1000617 

flypgs.com/gezi-rehberi/isvicre 

melisfontana.com/isvicre-yemekleri-14-lezzet/ 

blog.biletbayi.com/isvicrede-ne-yenir-ne-icilir.html/  

gastromanya.com/isvicre-yemekleri/ 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lV95Ot0x4lpPHO4RQxHqtwz_UGz2TBjZF7MxjJLrpFbyoYozMsSCfvFt5FOZhXXmvNTtuVOAXBKPTKJV3EIBA2l8KXdyrmCdj1DS3FMdyA
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/lV95Ot0x4lpPHO4RQxHqtwz_UGz2TBjZF7MxjJLrpFbyoYozMsSCfvFt5FOZhXXmvNTtuVOAXBKPTKJV3EIBA2l8KXdyrmCdj1DS3FMdyA
https://i01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2018/02/fondu.jpg
https://i.pstimaj.com/img/78/1200x695/5f6ddd29ae298b78fc5012e1.jpg
https://d1bvpoagx8hqbg.cloudfront.net/originals/isvicye-asla-gitmemeniz-c-32-sebep-c7f4a6b96884ebfb6173dc235b04e335.jpg
https://d1bvpoagx8hqbg.cloudfront.net/originals/isvicye-asla-gitmemeniz-c-32-sebep-c7f4a6b96884ebfb6173dc235b04e335.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/İsviçre
https://onedio.com/haber/dunyanin-en-ilginc-yerlerinden-biri-olan-isvicre-hakkinda-bilmeniz-gereken-26-sasirtici-bilgi-1000617
https://www.flypgs.com/gezi-rehberi/isvicre
https://melisfontana.com/isvicre-yemekleri-14-lezzet/
https://blog.biletbayi.com/isvicrede-ne-yenir-ne-icilir.html/
https://gastromanya.com/isvicre-yemekleri/


70 
 

SPOR AJANDASI 

Transfer Balonları  

Reşat Kozikoğlu 

Futbolcu transferlerini merak eder misiniz? Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız bu 

yazı tam size göre! Bu yazıda, size son 3 yıl içerisinde futboldaki hatalı transferleri 

anlatacağım. 

Bunlardan bir tanesi Lille alt yapısında yetişmiş olan Eden Hazar’dır. 2013 yazında 35 milyon 

euroya Chelsea’nin yolunu tutmuş olan genç yetenek burada geçirdiği sekiz senede 4 kere 

Premier Lig yılın takımı, 1 kere yılın genç oyuncusu ve Belçikalı en iyi oyuncu ödülünü 

kazanmıştır. Bu süre içerisinde, transfer değerini yaklaşık dörde katlayarak astronomik bir sayı 

115 milyon karşılığında, Real Madrid’in yolunu tutmuştur. Bu takımda oynadığı 55 maçta 

sadece 5 gol, 9 asist yapmış ve 150 milyon olan transfer değerini 25 milyon Euro’ya 

düşürmüştür. 

 

İkinci transfer balonuna geçersek Philip Coutinho, Vasco da Gama ve Inter alt yapılarında 

yetişmiş bir oyuncudur. İnanılmaz güzel bir kariyeri vardır 

ama şu an işler onun için iyi gitmiyor. 

 

Philip Coutinho sırasıyla Espanyol, Inter, Liverpool, 

Barcelona ve Bayern Munich’te forma giymiştir. 

Oyuncunun en çok dikkat çektiği zaman kuşkusuz 

Liverpool’daki zamanıdır. Burada oynamış olduğu 200 

maçta 54 gol, 45 asistlik katkısıyla transfer değerini 150 

milyon Euro’ya yükseltmiştir. Sonrasında astronomik bir 

fiyata Neymar yerine Barcelona’ya transfer olmuştur. Bu 

sezon, 12 maçta sadece 2 gol kaydetmiş ve 150 milyonluk 

değerini 20 milyona indirmiştir. 

pin.it/6s6aobZ                                                                                                                                                                                                         

transfermarkt.com.tr/philippe-coutinho/profil/spieler/80444 

transfermarkt.com.tr/eden-hazard/profil/spieler/50202 

https://pin.it/6s6aobZ
https://www.transfermarkt.com.tr/philippe-coutinho/profil/spieler/80444
https://www.transfermarkt.com.tr/eden-hazard/profil/spieler/50202
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Motor Sporları 

Reşat Kozikoğlu 

Bu yazıda, motor sporları hakkında size birçok bilgi vereceğim. Siz bu yazıyı 

okuduğunuzda Moto Gp ve Formula 1 yarışları, sürücüleri ve takımlar ile alakalı 

bilgiler edineceksiniz. 

Öncelikle motor sporlarının tarihine bakacak olursak 

ilk Formula 1 yarışı 1950 yılında yapılmıştır ve bu 

sezonda İtalyan sürücü Nino Ferina galip gelmiştir. 

O günden bugüne 100’lerce pilot şampiyonluk için 

yarışıyor. En çok şampiyonluk kazanan F1 

sürücülerinden Michael Schumacher, 7 kez 

şampiyonluk unvanı aşmıştır. 

Motor sporları günümüzde geçmişe göre daha 

güvenli olsa da hâlâ kötü sonuçlar doğurabiliyor. 

Yarış kazalarında kaybettiğimiz bazı sporcular Ayrton 

Sena, Jules Bianchi ve Villeneuve’dur. 

Şimdi size bazı tur rekorlarından bahsedeceğim. 

Örneğin, bunlardan bir tanesi 2018’de Monaco’da 1:14.260 ile Max Verstapen’e ait. İstanbul Park’taki 

tur rekoru ise Lewis Hamilton’a ait olan 1:24.178’lik rekordur. 

Moto Gp’den bahsedecek olursak Moto Gp’de en çok şampiyon olan sürücü “Doktor” lakaplı İtalyan 

sürücü Valentino Rossi’dir. Motor sporlarında en unutulmaz pistler Türkiye’de bulunan İstanbul Park, 

İtalya’da yer alan Monza Pisti ve İngiltere’de bulunan Silver Stone Pisti’dir. 

Gördüğünüz gibi motor sporları izlemesi ne kadar zevkli gelse de ilginç ve tehlikeli olabiliyor ama bu 

heyecan her zaman devam ediyor ve bizi kendine hayran bırakmayı sürdürüyor. 

formula1.com/en/information.monaco-circuit-de-monaco-monte-carlo.2ZWRtIcSI6ZzVGX1uGRpkJ.html 

tr.pinterest.com/pin/335166397275838366/ 

google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUvPm3oY30AhUyMewKHbHSCWsQFnoECBcQ

AQ&url=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMotor_sporlar%25C4%25B1&usg=AOvVaw1OL9qTiBVKo8XxEetRuV 
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EMEĞİ GEÇENLER 

 Bir Olma Yolunda… 

 

 

Ada Sanlı 

Alp Bulutlu 

Ayşe Bennu Başakıncı 

Ali Yiğit Ünaldı 

Can Güven 

Demir Akçalı 

Demir Delibaş 

Derin Adıgüzel 

Derin Güler 

Derin Parlak 

Duru Pirhasoğlu 

Duru Özaydın 

Gökay Dilmen 

Işık Akın 

Kaan Zabcı 

Lal Damla Türker 

Levent Uztuğ 

Leyla Köksal 

Mehmet Balta 

Melisa Gürsoy 

Mira Arslan 

Özkan İbar 

Reşat Kozikoğlu 
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