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SpaceX Şirketi’nin yeni uydu 
internet projesi Starlink 

hakkında detaylar. Türkiye 
fiyatı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk’ın sahip olduğu 
SpaceX şirketi bünyesinde uydu bazlı küresel 

internet projesi olan Starlink duyurulmuştu. İlk 
denemelerine 2021 yılının Ekim ayında 
başlanan Starlink projesi, kullanıcıların 

internete erişebilmesi için gerekli olan kitin 
fiyatını 499 dolar olarak belirledi. Erişimin 

devam edebilmesi için gerekli aylık abonelik 
fiyatı ise 99 dolar olarak belirlendi. Türkiye’den 

erişim sağlanması için ise 2021 yılının sonu 
veya 2022 yılının başı beklenecek.

Starlink projesi için yörüngeye binin üzerinde 
uydu gönderildi. Bu sayının on iki bini aşması 

bekleniyor. Şu anda İngiltere, Kanada ve 
ABD’de hizmete başlayan Starlink projesi, 

uydu temelli olduğundan dolayı ülkemizde de 
aynı kalitede hizmet verebilecek. Projenin 

2027’de tamamlanması bekleniyor. Volkswagen uçan araba 
çalışmaları hakkında bilgi verdi

Yoğun trafik oluşumunun potansiyel 
çözümü ve karasal ulaşımın desteklenmesi 

konularında en çok üzerine çalışılan 
başlıklardan bir tanesi uçan arabalardır. 
Fantastik ve bir o kadar da dikkat çekici 
olduğu için bu konuda uygun bir çözüm 

getiren markanın değeri fazlasıyla 
artacaktır. Volkswagen markası ise bunu 
fark etmiş olacak ki "Çin’de uçan arabalar 

hakkında bir fizibilite çalışması 
yürütüyoruz." şeklinde bir açıklama yapsın.  

Ayrıca Volkswagen, teknik açıdan yakın 
göründüğü için uçan araba çalışmalarına 

Çin’de devam etme kararı almış. Çalışmalar 
sırasında sanayileşme olasılığını belirlemek 
için fizibilite çalışması yaparak potansiyel 
kavramları ve ortakları araştırdıklarını da 

eklemişlerdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşı konusunda yapılan hataları açıkladı
Ursula von der Leyen Avrupa Birliği’nin aşı stratejisi konusunda bazı hatalar yaptığını söyledi. AB Parlamentosu Genel Kurul oturumunda konuşan Von 
der Leyen, AB olarak olmak istedikleri yerde olmadıklarını, aşılara onay vermede fazla geç kaldıklarını dile getirdi. Toplu aşı alımı hakkında ise verilen 
kararın arkasında durup, “Bir avuç büyük üye ülke aceleci davranıp aşıların hepsini alsaydı ve diğer herkesin eli boş kalsaydı ne olacağını tahmin bile 
edemiyorum.” dedi. Bunların yanında AB olarak aşı üretimine milyarlarca Euro yatırım yapıldığını ve üretime destek olduklarını da belirtti.

Pfizer’dan Covid-19 aşıları 
için umut verici haber!

Pfizer ve Biontech tarafından geliştirilen 
aşının uygulandığı İngiltere’de çarpıcı 
gelişmeler İngiliz basınına yansıdı. The 
Sun adlı İngiliz gazetesinin yayınladığı 

verilere göre aşının tek dozunun 
yaşlılarda yüzde 64, gençlerde ise yüzde 

65 oranında hastalık riskini azalttığı 
belirlendi. Aşının tam olarak etki 
göstermesi için gerekli iki doz da 

uygulandığı zaman risk seviyesi yaşlılarda 
yüzde 84, gençlerde ise yüzde 79 

oranında azalıyor. 

Aynştaynyum elementinin ilk 
ölçümlerine başlandı

İlk hidrojen bombasına ait kalıntılarda 
keşfedilen orijinal adıyla Einsteinium(99) 

elementine ait bazı temel ölçümler ilk defa 
yapıldı. Oluşturulmasının zorluğu ve fazlasıyla 

radyoaktif oluşu sebebiyle ilk keşfedildiği 
zaman üzerinde çok fazla deney yapılamayan 
element bu sefer Berkeley Laboratuvarı’nda 

kimyacılardan oluşan bir takım tarafından 
inceleniyor. 250 nanogram ölçeğindeki örnek 

üzerinde Aynştaynyum bağ mesafesi 
değerinin ölçüldüğü bildirildi. Bağ mesafesi 
sayesinde diğer atom ve moleküllerle nasıl 
etkileşime girdiği anlaşılacak. (ABD Ulusal 

Lawrence Berkeley Laboratuvarı)

Son zamanlarda gündem olan 
kripto para birimi Dogecoin 

nedir?

Dogecoin, Billy Markus ve Jackson Palmer 
tarafından Bitcoin’e şaka amaçlı yapılan bir 
alternatifti. Ancak bu kripto para biriminde 

internette sıkça karşılaşılan “Doge” adlı köpek 
karakterin kullanılması onu keşfedilmeye 

başladığı anda çok popüler yaptı. Dogecoin, 
Tesla’nın kurucusu Elon Musk ve rap müzik 

sanatçısı Snoop Dogg tarafından paylaşılınca 
da popülerliği artmaya devam etti. Popülerliği 

artan Dogecoin, bu sayede yatırımcıların 
ilgisini çekti. Dogecoin değeri 0,087 dolara 

kadar yükseldi, bu sayede en değerli 10. Kripto 
para birimi haline geldi. 2021 yılının başından 

%1250 değerlenerek değerlenme hızı 
açısından, bilinen kripto para birimlerinden 

Bitcoin ve Ethereum’u geçti.

Göbeklitepe’de ortaya çıkan 
gizemli monolitin nereden 

geldiği belli oldu!

Dünyada birkaç yerde birbirinden 
bağımsız monolitlerin bulunması gündem 
olmuştu. İlk olarak ABD’de ortaya çıkan bu 
monolitlerin Netflix’in reklam kampanyası 

olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra 
Göbeklitepe dolaylarında üzerinde 

Göktürk alfabesi ile “Gökyüzüne bak, Ay’ı 
gör.” yazılı bir monolit bulundu. Bu 

monolitin de başka bir reklam 
kampanyası olduğu anlaşıldı. Türkiye uzay 

programı duyurulduğunda “Gökyüzüne 
bak, Ay’ı gör.” sloganı kullanıldığından 

monolitin Türkiye Uzay Ajansı’nın reklamı 
olduğu ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü 
Wuhan’daki incelemelerinin 

ardından neler açıkladı?

Covid-19 sebebiyle başlayan global 
pandeminin başlangıcı olarak 

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan 
pazarı gösterilmişti. İlk teorilere 

göre hastalığın hayvanlardan 
yayıldığı anlaşılıyordu. Ancak daha 

sonrasında kesin bir bilgi 
verilmemesi komplo teorilerine yol 
açmıştı. Bazıları bir laboratuvardan 

sızdığını ve dünyaya yayıldığını 
iddia etti. Dünya Sağlık Örgütü 
bünyesinde inceleme yapmaya 
giden bilim insanları, komplo 

teorilerini gerçekçi bulmadıklarını 
belirtti. Hâlâ en muhtemel 

olasılığın, hastalığın hayvanlardan 
insanlara geçmiş olduğu 

belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu üyesi 
Prof. Dr. Serhat Ünal konuya ilişkin 

açıklamalarda bulundu. Türkiye’de toplam 2 
milyon 700 bin kişinin aşılandığını söyleyen 

Serhat Ünal, aşılama çalışmalarının iyi yönde 
ilerlediğini de belirtti. Bunun yanında bazı 
ülkelerde aşı sonrası gerçekleşen ölümlerin 

önemli bir kısmının aşıyla 
lişkilendirilemediğini, Türkiye’de de aşıdan 

kaynaklı ölüm olmadığını belirtti. Ayrıca baş 
ağrısı için alınan basit bir ilacın bile ölüm 

riskinin olduğunu belirten Ünal, yüzde yüz 
güvenin beklenemeyeceğini söyledi.

Türkiye’de 
Covid-19 
aşıları 
sebebiyle kaç 
kişinin öldüğü 
bildirildi?
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Bir tık uzağınızda olan sanal müzeler
Global pandemi sebebiyle zamanımızın çoğunu evlerimizde geçirmeye başladık. Dışarı çıkma olanakları kısıtlı olduğundan okul ve iş gerekliliklerimizi internet vasıtasıyla halleder olduk. Bazı 

gereklilikler halloldu ancak seyahat ihtiyaçları fazlasıyla kısıtlandı. Birçoğumuz bu dönemde gezebileceğimiz birçok yerden mahrum kaldık. Bu sebeple size sanal olarak gezebileceğiniz birkaç 
müze önermek istiyoruz. Daha detaylı bilgi için: (https://www.oggusto.com/)

Van Gogh Museum - Amsterdam  •  British Museum - Londra  •  National Museum of Anthropology - Meksika  •  MasterArt VR - Maastricht
The Royal Academy of Arts – Londra  •  Fondation Louis Vuitton - Paris  •  The Metropolitan Museum of Art - New York  •  The U�izi Galleries - Floransa

Sakıp Sabancı Müzesi – İstanbul  •  The Museum of Modern Art (MoMa)  – New York  •  Rijksmuseum – Amsterdam  •  Musée d'Orsay - Paris
Louvre Müzesi – Paris  •  Fondation Beyeler - Basel  •  Saatchi Gallery – Londra  •  Los Angeles County Museum of Art (LACMA) - Los Angeles
National Gallery of Art - Washington DC  •  Solomon R. Guggenheim Museum - New York  •  Art Basel - Basel  •  Pergamon Museum - Berlin  

National Museum of Modern and Contemporary Art - Seul

Birleşmiş Milletlerden Libya Açıklaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya’daki yeni hükümete destek verdiğini ve yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi gerektiğini anlatan bir çağrı 
yaptı. Libya’da geçici hükümetin belirlenmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren BM Güvenlik Konseyi, müzakerelerde sağladıkları ilerlemeyi 
önemli bir dönüm noktası olarak tanımladı. BM Güvenlik Konseyi, Libya’daki taraflara destek veren ülkelere, silah ambargosuna uyulması gerektiğini 
hatırlattı. Libya’da bulunan yabancı askerler arasında Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek sağlayan Türk askerleri de bulunuyor.

Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) Rus mürettebatları Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov’un uzay yürüyüşüne 
başladığını duyurdu. Her iki kozmonot için de bu, kariyerlerindeki ilk uzay yürüyüşü olacak. Bir önceki Rus uzay yürüyüşü Mayıs 2019’da gerçekleşmişti. 
Çalışmanın ana program kapsamında yaklaşık 5,5 saat sürmesi planlanıyor. Kozmonotlara işlerini planlanandan daha erken sürede bitirmeleri durumunda, 
fazladan bir buçuk saatlik bir ek iş daha verilecek. Kozmonotların çalışma sırasında, sıvı akış regülatörünün değiştirilebilir panelini değiştirmeleri ve Zarya 
modülünün termoregülasyon sistemini onarmaları gerekiyor. Kozmonotların yerine getirmesi gereken bir diğer görev ise, Tranzit-B uzay kıyafetlerindeki iletişim 
sistemini sağlayan anteni Pirs modülünden Poisk modülüne çevirmek ve Poisk modülüne takılan basınç ve yağış kontrol ünitesi sensörlerinin konumu ile Zvezda 
modülünün çalışan motorlarından kaynaklanan kirlilik seviyesini kaydeden İmpakt cihazını değiştirmek olacak. 

Futbol Efsanesi Hayatını kaybetti
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona gelmiş geçmiş
en iyi futbolculardan biriydi. 

Birçok ödülü vardı; 

2 kere gol krallığı
4 kere yılın futbolcusu 
1 kere Dünya Kupası 
1 kere İspanyol Kupası
1 kere İspanyol Süper Kupası
2 kere İtalya şampiyonluğu 
1 kere ITALİENİSCHER POKALSİEGER  (İtalya’da 1922 yılından beri 
düzenlenen ulusal kupa organizasyonu) 
1 kere ITALİENİSCHER SUPERPOKALSİEGER (İtalya Süper Kupası)
1 kere UEFA Kupası
1 kere U20 Weltmeister Şampiyonu (20 yaş altı Dünya Kupası)
1 kere Arjantin Premier Lig Şampiyonu 
1 kere İspanyol Lig Kupası
 

TÜRKSAT 5 A 
UYDUSU
Millî imkânlarla Türkiye’de 
birleştirilen ve 2020 yılının 
sonlarına doğru uzaya 
gönderilmesi planlanan Türksat 

5 A Uydusu nedir? Türksat 5 A uydusu Türkiye’nin aktif olan uydu filosundaki 4’üncü haberleşme 
uydusu olacaktır. Türksat 5 A uydusu Space X şirketi tarafından ve tercih edilen Falcon 9 roketi ile 
gönderilecektir. Türksat 5 A uydusu en az %20 millî ve yerli kaynaklarla Airbus firması ile birlikte 
hazırlanan ve ilk yerli teknolojinin kullanıldığı iletişim uydusudur. Türksat 5 A uydusundan sonra 
gelecek Türksat 5 B uydusunu daha yüksek oranla yerel kaynak kullanımı ve Türksat 6 B 
uydusunda ise tamamen yerel kaynak kullanımı amaçlanıyor.  Türksat 5 A uydusu 12 kilowatlık 
elektrik güç birimi ile çalışacak Eurostar – 3000EOR ( Enhanched Oil Recovery ) sistemi üzerine 
kurulmuş ve 3.5 ton ağırlığına sahiptir. Uydunun görev süresi ise 15 yıl olarak planlanmıştır.

Haberleşme Uydusu Nedir?
Haberleşme uyduları iletişim amacı ile uzaya 
yerleştirilen yapay uydulardır. Günümüzde 
haberleşme uyduları Yer sabit Yörünge, 
Molniya Yörünge bulunurlar.
Yer Sabit Yörünge:  Jeostatik yörünge olarak da bilinir, Dünya’nın çevresinde Dünya ile aynı hızda 
dönme süresine sahip yapay uydular için hesaplanan yörüngedir.
Molniya Yörünge: Dış merkez yüksekliği olan, 63,4° eğikliğe sahip eliptik yörüngelerdir. 
Sovyet/Rusların 1960’ların ortalarından itibaren kullanılan ve iletişim uyduları yerleştirilen bir 
yörüngedir.
Haberleşme uyduları, sabit iletişim hizmetleri ve denizaltında bulunan fiber optik iletişim 
ağlarını tamamlayıcı bit teknolojidir. Karadan ağların yetersiz kaldığı bölgelerde kullanılır.

Maradona Tigre kentindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde 25 Kasım 
2020’de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Otopsi raporlarına göre de Maradona’nın kalbi 
normalden 2 katı daha ağırmış yani tam 500 gramlık bir kalbe sahipmiş. Ayrıca bir diğer kafaları 
karıştıran şey ise Maradona’nın ölümünde herhangi bir doktor hatası var mı? Bu konuda bir 
soruşturma başlatıldı ve polis Maradona’nın hastalık öyküsüne, doktorun telefonuna, tabletine 
ve 2 dizüstü bilgisayarına el koydu. Aynı zamanda Barcelona’da oynayan Arjantinli Lionel Messi 
ise Barcelona’nın Ossasuna karşısında 4-0 galip geldiği maçta attığı gölü Maradona’ya adayıp 
formasının altından Maradona’nın formasını çıkarıp onun gol sevincini yapması ona 600 Euro 
para cezası getirdi. Messi ve Barcelona’nın bu karara itiraz hakkı bulunuyor.
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1 - DEĞERLER EĞİTİMİ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİNDE

Öğrencilerimize “Sizce Güven Nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Birisine güvenmektir.
Semai Efe Dalbiçer

İnsanların birbirine yalan
söylememesidir.

Lara Öndeş

Birbirini korumaktır.
Ceyla Seçer

İnsanların birbirine
değer vermesidir.

Engin Akidil

Bir şeyi başararak
insanların güvenini

kazanırız.
İdil Sakıncı

Güvendiğim kişiler
her şeyi daha iyi yapar.

Duru Demir

Birisinin yaptığı
davranışta ona inanmaktır.

Demir Okay

Güçlü olmak demektir.
Mert Dellal

Birisinin söylediği
şeyi yapmaktır.

Sait Saylam

Sevdiklerimizin
isteklerini yerine

getirmektir.
İlyas Efe Gündeğer

Birbirini dinlemektir.
Aden Ada Köprülü

İnsanların birbirine
inanmasıdır.

Mira Berfin Yılmaz

Bana inan demek.
Uras Akkurt

Bir insan bir şey
söyleyince inanmak.

Mustafa Kemal
Babalık

Kendini korumak.
Deniz Alp Hazar

Polisler bizim
güvenliğimiz için

çalışıyor.
Ela Özmet

Bir insana çok
güvenmek.

Demir Dirican

Güvenirsen konuşursun,
güvenmezsen konuşmasın.

Deniz Sezgintürk

Anne babaya
güvenmek.

İzmir Ada Akpak

Birisi bir şey der ya
güvenirsin ya güvenmezsin.

Yaman Soydan

Bir insanın güvenliğini
sağlaması.

Elif Gönenlioğlu

Birisine inanmak.
Bora Adıyahşi

Birisi “Ben sana
güveniyorum.” der,
herkes mutlu olur.
Melisa B. Düzgün

Birisine güvenebilir ya
da güvenmeyebilirsin.

Boran Koç

Yabancılara
güvenmemek.
Bade Külçeci

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİNDE
Öğrencilerimize “Sizce Paylaşmak Nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevapları verdiler:

Oyuncaklarımızı
arkadaşlarımıza

vermektir.
Aden Ada Köprülü

İstediklerimizi yerine
getirmektir.

İlyas Efe Gündeğer

Oyuncağımızı arkadaşımıza
vermektir.
Mert Dellal

Arabalarımla oynarken
bazen arabalarımı anneme

vererek paylaşırım.
Demir Okay

Annem ile oyun
oynamaktır.
Ceyla Seçer

Bir eşyamı birisine
vermektir.

Lara Öndeş

Bebeğimin elbiselerini
ablama vermektir.
Mira Berfin Yılmaz

Arkadaşların birbirine
oyuncaklarını vermesidir.

Semai Efe Dalbiçer

Arkadaşıma
oyuncağımı vermektir.

Sait Saylam

Oyuncaklarımızı
birbirimize vermektir.

Duru Demir

Bir insana bir şeyi
vermek demek.
Elif Gönenlioğlu

Birine bir şeyi hediye
etmek demek.

Deniz Sezgintürk

Birisine istediği bir
oyuncağı vermektir.

Melisa Bevin Düzgün

Oyuncaklarımızı
arkadaşlarımıza
vermek demek.

İzmir Ada Akpak

Arkadaşımızın eşyası yoksa
ve istediği bizde varsa ödünç

vermemiz gerekir.
Demir Dirican

Oyuncaklarını
vermek demek.

Bade Külçeci

Oyuncaklarını birine
ödünç vermek demek.

Boran Koç

Güzel bir şey
arkadaşımız mutlu olur.

Ela Özmet

Birinde bir oyuncak olur.
Onu da biri ister, verirsin.

Bunun adı paylaşmak olur.
Yaman Soydan

Arkadaşım elindeki
oyuncağı isteyince

vermek demek.
Bora Adıahşi

Sevdiğim arkadaşlarıma
oyuncaklarımı vermektir.

Engin Akidil

Bir şeyi yabancı
birine verince

paylaşmak olur.
Uras Akkurt

Güzel bir şey.
Mustafa Kemal Babalık

Güzel bir şey, herkes
mutlu olur paylaşınca.

Deniz Alp Hazar

Oyuncaklarımızı
birbirimize vermektir.

İdil Sakıncı
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ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİNDE
Öğrencilerimize “Sizce Sorumluluk Nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Sorumluluk, bir şeyi korumak demektir.
Engin Akidil

Sorumluluk, birisi bize bir iş verdiğinde
onu düzgün yapmaktır.

Duru Demir

Sorumluluk, yaptığın işi iyi bilmektir.
Demir Okay

Sorumluluk, bir şeye sahip çıkmaktır.
Lara Öndeş

Sorumluluk, öğrenmek demektir.
İlyas Efe Gündeğer

Sorumluluk, bir şeye sahip çıkımaktır.
Mert Dellal

Sorumluluk, bir işi düzgün yapmaktır.
Semai Efe Dalbiçer

Sorumluluk,
bir şeye iyi bakmak
iyi kullanmaktır.
Sait Saylam

Sorumluluk, bir şeyi çok bilmektir.
Ceyla Seçer

Sorumluluk, yapman gereken
bir şeyi zamanında
yerine getirmektir.

İdil Sakıncı

Sorumluluk,
sorunları

çözmek demektir.
Mira Berfin Yılmaz

Sorumluluk, eşyalarına sahip
çıkmak demektir.

Aden Ada Köprülü

Sorumluluk, annemiz bir şey istedi.
Biz de onu yapmadık. Bu

sorumluluğu yapmamak demektir.
Uras Akkurt

Sorumluluk, annem her zaman
odanı topla der. Ben de toplarım.
Bu sorumluluğu yapmak demek.

Ela Özmet

Sorumluluk, odamız
dağıldığında, annemiz toplayın
dediğinde bu sorumluluk olur.

Bade Külçeci

Sorumluluk, işlerini bitirmek.
Deniz Alp Hazar

Sorumluluk, işlerini bitirmek.
Elif Gönenlioğlu

Sorumluluk, işlerini bitirmek.
Melisa Bevin Düzgün

Sorumluluk, annemize yardım
etmek demek.

İzmir Ada Akpak

Sorumluluk, annemizin dediği şeyi ya-
parsan sorumluluğunu yapmış olursun.

Boran Koç

Sorumluluk, toplamakdemek.
Eşyaları toplamak sorumluluktur.

Bora Adıyahşi

Sorumluluk, annemiz “ekmek
alır mısın” dediğinde “tabi” demeliyiz.

Mustafa Kemal Babalık

Sorumluluk, annemin dediği şeyi
yapmak demek.
Demir Dirican

Sorumluluk, odamızı
toplamaktır.

Deniz Sezgintürk

Sorumluluk, bir oyuncağın vardır,
ona bakmak senin sorumluluğun olur.

Yaman Soydan

Öğrencilerimize “Sizce Kevgir Nedir?” diye sorduk.
Bakın ne cevaplar verdiler:

Bade: Bir yemek ürünü demektir.
Demir: Bir köpeğin insanı ısırması demek.
Deniz: Bir şeyleri kirletmek demek.
Melisa Bevin: Bir bitki.
Mustafa Kemal: Kedi olabilir ke ile başlıyor.
Elif: Bir şeyin kısaltması demek bir yerden 
bir yere gitmek.
Bora: Üstünü ıslatan insan.

Öğrencilerimize “Sizce Kerata Nedir?” diye sorduk. 
Bakın ne cevaplar verdiler:
Bade: Kerata adında bir gemi.
Demir: Limonata gibi bir içecek olabilir.
Deniz: Pide ya da lahmacuna benzeyen
bir yemek.
Melisa Bevin: Bir yemek adı.
Mustafa Kemal: Köyde yapıyorlardı şimdi 
unuttum.
Elif: Bir araç demek.

Yaman: Yaramazlık yapmak demektir.
Uras: Bir tür yemek.
Bora: Yaramazlık yapmak demek.
İzmir Ada: Tatlı gibi bir yemek.
Deniz Alp: Birilerini dinlememek.
Ela: Bir yemek adı içinde pilav biber
domates olan yemek.
Boran: Çekiçle çivi çakmak demek.

Uras: Çok yüksek bir bina gökdelenlerden 
bile yüksek. 
İzmir Ada: Bir eve girmek demek.
Deniz Alp: Bir şeyi başka bir şekilde 
kullanmak demek.
Ela: Bir yemek türü domates biber ve 
patlıcan ile yapılıyor.
Boran: Bir meyve türü mor renkli bir meyve.

2 - ACABA BU NEDİR? ETKİNLİĞİ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ KELİME HAZNESİNİ GELİŞTİRİYOR

Öğrencilerimize “Sizce Göze Girmek Nedir?” diye sorduk.
Bakın ne cevaplar verdiler:

Bade: Bir küçük kelebek olsam göze girebilirdim. 
Demir: Küçülme makinesine girip, küçülüp
bir insanın gözüne girebiliriz.
Deniz: Bir insanın hep bir çocuğa
bakması gibi.
Melisa Bevin: Küçülüp göze girmek.
Mustafa Kemal: Dürbünle adamın gözüne 
bakmak.
Elif: Bir insanın yanına gidip onun bizi
görmesi demek.

Öğrencilerimize “Sizce Süt Dökmüş Kedi Gibi Olmak Nedir?” diye 
sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:
Demir: Bir kedi süt içerken sütünü
dökmüş demek.
Deniz: Bir insanın üzerine süt dökmüş.
Melisa Bevin: Bazı büyük canlılara süt 
dökmüş kedi gibi derler.
Mustafa Kemal: Kedi masaya gelmiş
sütü dökmüş.
Elif: Yaramazlık yapmamak.
Yaman: Kedi yolda duran süt kutusuna 
basmış ve dökmüş.

Uras: Bir insanın bir suyu veya bir sütü 
bilerek dökmesi demek.
Bora: Kedi sütünü dökmüş demek.
İzmir Ada: Bir insanın üzerine süt dökülüyor.
Deniz Alp: Kedi yürürken yere düşmüş sütleri 
dökmesi demek.
Ela: Kedi sütü içmek isterken içine atlamış.
Boran: Daha önce “göze girmek” öğrendik ya! 
Onun tam tersi. O zaman seviyorsun insanı 
şimdi sevmiyorsun.

Yaman: Teleskopla gözünün içine giriyor.
Uras: Bir şey görmek.
Bora: Küçülerek göze girmek.
İzmir Ada: Bir çocuğun küçülerek annesinin 
gözünün içine girmesi.
Deniz Alp: Gözün içine küçülerek girebilirsin. 
Ela: Gözün içine küçülüp, kafımızı sokarak 
tıkılıp girmek. 
Boran: Küçülten makine sayesinde göze 
girebilirsin.

3 - DEYİMLERİ ÖĞRENİYORUZ ETKİNLİĞİ 
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ, SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZÜ DEYİMLERİ ÖĞRENEREK DEVAM ETTİRİYOR. 

Öğrencilerimize “Okul – Mektep deyince aklına ne geliyor?” diye sorduk.
Bakın ne cevap verdiler:

Bade: Oyuncak oynamak, tatlı yemek 
arkadaşlarımla sohbet etmek geliyor.
Demir: Bahçede zıplamak oynamak çok 
seviyorum okulda ders yapıyorum. 
Deniz: Bahçeye çıkmak arkadaşlarımla 
oynamak ders yapmak aklıma geliyor. 
Melisa Bevin: Eğlence oyun komiklik geliyor.
Mustafa Kemal: Evde hissetmem geliyor.
Elif: Çizgi çalışması yapmak oyun oynamak 
etkinlik yapmak geliyor.
Yaman: Bahçede oynamak etkinlik yapmak ve 
satranç, halk oyunları aklıma geliyor.
Bora: Bahçede oyun oynamak kaydıraktan 
kaymak ders yapmak hamur oynamak.

Öğrencilerimize “Öğrenci - Talebe deyince aklına ne geliyor?” diye sorduk.
Bakın ne cevap verdiler:
Bade: Oyun alanında oyuncak oynamak 
kitap çalışmak. 
Demir: Okulda oyun oynamak demek.
Deniz: Öğretmeni dinlemek demek.
Melisa Bevin: Ders çalışmak okumak 
öğretmeni dinlemek.
Mustafa Kemal: Arkadaşlarım ve kitap 
çalışması.
Elif: öğrenmek yazmak okumak.

Yaman: Okul, okula gitmek.
Uras: Öğretmen bir şey anlatır öğrenci de 
onu öğrenir.
Bora: Öğrenmek geliyor.
İzmir Ada: Her beraber oyun oynamak
Deniz Alp: Bahçede oyun oynamak oyun 
alanında oynamak.

Uras: Parkta oynamak, oyun alanına gitmek, 
sınıfta etkinlik yapmak geliyor ve okulu çok 
sevdiğim aklıma geliyor.
İzmir Ada: Parka çıkmak oyun alanında 
oyun oynamak dersleri yapmak geliyor.
Deniz Alp: Oyun oynamak eğlenceli ders 
yapmak şarkı dinlemek geliyor.
Ela: Oynamak, resim yapmak, kitap okumak 
okuma-yazma öğrenip okumak, aklıma 
geliyor.
Boran: Oyun alanına çıkmak beden eğitimi 
yapmak davul çalmak ve serbest zamanda 
bir sürü şey yapıyoruz.

4 - EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERİ ÖĞRENİYORUZ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ AYNI ANLAMA GELEN SÖZCÜKLERİ EŞLEŞTİRİYOR.
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KALEMİMİZDEN DÖKÜLENLER

Mükemmel�yetç�l�k

V�rüsün Arka Planında Yaşananlar

Modanın Görünmeyen Yüzü: Hızlı Moda

Sahip olduğun özellik mükemmeliyetçilik mi yoksa 
kendinde elinden gelenin en iyisini yapmak mı? Çoğu 
insanlar bu iki kavramın aynı anlama geldiğini, aynı 
özelliklerinin olduğunu düşünüyor ve elinden gelenin en 
iyisini yapmaya çalışırken farkında olmadan 
mükemmeliyetçi oluyor. Bu yanlış bilinen kavramsa sizi 
gerçek hayattan somutlaştırıp kaygı, stres gibi 
duyguların eline bırakıyor. Peki, nedir bu 
“mükemmeliyetçilik”? 

Mükemmeliyetçilik, insanlara olumlu bir özellik gibi gelir. 
Fakat mükemmeliyetçiliğin aslında derinlerine 

bakıldığında kötü bir özellik olduğunu anlamanız gerekir. Mümkün olanın 
en iyisine ulaşma çabasının aksine mümkün olmayana ulaşma çabası da 
denilebilir. Hem en  güzel, en iyiye ulaşmanın yanında kişi kendine hata 
yapma lüksünü tanımaz. Kendi kendinde imparatorluğunu kurup 
kendisine kölesi gibi davranır ve bunu yaparken sadece kendisine zarar 
vermekle kalmaz çevresindekileri de kötü yönde etkiler. Bu mükemmeli 
arama sürecinde ise kendilerinden kuşku duymaya başlayıp “acaba 
yaptıklarım yetersiz mi?” sorgulamasına geçip kaygı dolu bir yaşama 
sürüklenirler. 

Elinden gelenin en iyisini yapmak ile kendinden kuşku duyarak hata 
yapma korkusu içerisinde asla başardıkları şeylerle yetinmeyerek hep 
daha iyisine aç olmak arasında özümsenemeyecek kadar fark vardır. 
Mükemmeliyetçiliğin psikolojide, takdire ve ilgiye aç olmadan da 
kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Bu durum çocuk yaşta aileden takdir, 
onay alma kaygısı ile başlayabilmektedir, bazen de sevgi ihtiyacından da 
doğabilir. Çocuk bu şekilde büyür ve mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip 
yetişkin olur. Yetişkin olduktan sonra da iş hayatına, aile hayatına, 
arkadaş grubuna bunu yansıtmaya başlar. Kısaca iyi bir özellik olmaktan 
çok sağlığınız açısından tehlikeli ve sizlere zarar verebilecek bir 
durumdur. Zaten kişi en çok kendisine zarar verir, değil mi? Fakat insanlar 
makine değildir, belirli kodlarla programlanamazlar ve bu yüzden de 
mükemmel olamazlar. Kişinin elinden geldiğinin en iyisini yapması 
güzeldir, kişiyi zinde tutup yaşamının amacı olmasını sağlar ama 
unutmamalıyız ki herkes hata yapar. 

Mükemmeliyetçilik üç maddeye ayrılıp tanımlanmıştır. CCI yani 
Avusturalya Klinik Merkezi bu maddeleri şöyle ayırmıştır:

1)  Yüksek standartlar için verilen acımasız uğraş ve çabalar
2)  Öz değerini yüksek standartları başarmak üzerine kurmak
3) Kişinin kendine zarar veren yüksek talepler ve standartlar 
belirlemesi

Peki, mükemmeliyetçi olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bu özelliğe 
sahip kişilerin gösterdiği davranış ve tutum biçimleri şöyle 
sıralanabilir: Hayatınızda hataya yer yoktur. “Ya hep ya hiç!” 
düşüncesinde olursunuz ve bir işi en iyisi ile yapamayacağınızı 
anladığınız an o işi yapmaktan vazgeçersiniz.  

Sizi tatmin eden ve ilgilendiren sonuçtur, arada olup biten sizi 
ilgilendirmez ve başarıya giden yolda her şey mübahtır. Yüksek 
standart ve beklenti içerisindesinizdir (fazlasıyla). Doğru zamanı 
arama içerisinde olursunuz fakat sadece işleri ertelersiniz. 
Bana göre insanlar hatasız oldukları zaman değil hataları ve 
kusurları ile yaşadıkları zaman mükemmeldir. 

Geçtiğimiz bir yıl içinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı derinden sarsmakla kalmayıp sağlığın ne derecede elzem olduğunu maalesef yaşayarak öğrenmemize ve bizzat 
görmemize neden oldu. Şimdiye kadar laf arasında geçen basmakalıp “Her şeyden önce sağlık!” sözlerinin söylemekle olmayacağını, gerçekten de bazı şeylerin yaşamadan 
anlaşılamayacağını gösterdi bir kez daha. Düne kadar yaşadığımız hayatın, maskeyi anca laboratuvarda kullandığımız günlerden bahsediyorum, ne denli değerli ve paha biçilemez 
derecede mükemmel olduğunu belki da başka türlü anlayamazdık. Belki de bazı şeyler insanoğluna ders olsun diye çıkıyor ortaya, peki insanoğlu dersini alıyor mu dersiniz?
İnsan psikolojisi açısından bakıldığında bu dönemin her bir bireyde ruhsal açıdan hem olumlu hem de olumsuz tesirleri olduğu yadsınamayacak bir gerçek. Bu bağlamda ilk olarak 
sosyal alandaki değişimlere bakarsak arkadaş çevresinden ve günlük rutinlerden uzaklaşmak ilk başlarda geçici olacağı düşünüldüğü için çok büyük bir etki yaratmasa da süreç 
uzadıkça bu eksikliğin daha da hissedilmeye başladığı söylenebilir. Haliyle çözüm olarak ortaya çıkan çeşitli online görüşme siteleri bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirilerek 
gereksinim duyduğumuz iletişimi sağlamada bir noktaya kadar destek oldu. Eğitim de aynı şekilde sanal hayata aktarıldı. Sınavlar, ödevler, dersler derken bu öyle bir seviyeye 

ulaştı ki gözümüzü açtığımız andan yatana kadar her türlü işimizi internet üzerinden yapmaya, bir başka deyişle hayatı “online” yaşamaya başladık. Hafta sonu yasakları da buna eklenince insanlar her ne iş 
yapıyorlarsa çoğunlukla evden halletmeyi öğrendiler. Bu noktada kazanımlarımızın da olduğunu söylemeden geçemeyiz. Teknolojik imkânlardan bu derecede yararlanılabileceğini görmemiz büyük bir artı oldu, 
diyebiliriz.  Gördük ki mecbur kalındığında hayat böyle de olabiliyormuş, fark ettik ki ne olursa olsun sonuçta hayat devam ediyor. Bu farkındalık ise bize elimizdekilerin değerini bilmemiz gerektiğini gösterdi. 
Virüsten önce her hafta sonu yapılan planlar, etkinlikler, kutlamalar, küçük gibi gözüken ama aslında çok değerli olduğu fark edilen, aileyle, arkadaşlarla birlikte geçirilen vakitler… Şimdi ise tek istediğimiz o küçük 
gibi görünen mutlulukları tekrardan yaşayabilmek. Birbirimize sımsıkı sarılabileceğimiz ve maskesiz gezeceğimiz günler ise yakın gelecek için bir hayal gibi gözüküyor.
Yaz, sonbahar, kış derken her şey başlayalı neredeyse bir yıl oldu ve biz hâlen ekran başında derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki bu bir sene nasıl geçti, eski hayatımızı aramadık mı hiç? Bir süre 
yaşadıklarımızı kabullenemesek de bu noktada insanoğlunun en aciz özelliklerinden biri devreye girdi ve biz, buna da alıştık. Hatta koşulları öylesine benimsedik ki eski hayatımız çok çok uzaklardaymış gibi bir 
algı oluştu çoğu insanda. Bir sene önce bize önümüzdeki bir yıl içerisinde hayatımıza giren bir virüs nedeniyle uzaktan eğitim görmeye başlayacağımız, sokağa çıkma yasakları olacağı, maskeyle dolaşacağımız 
söylense imkânsız gözüyle bakılırdı büyük ihtimalle. Böylece görmüş olduk ki hiçbir şeye asla olmaz gözüyle bakılmamalı, çünkü hayatta her şeyle karşı karşıya kalınabiliyor. Bu noktada her bir bireyin olgunlaştığı 
da göz ardı edilmemesi gereken bir durum. İnsanlığın ilk kez deneyimlediği bu salgın dönemi gelecekte üzerinde çokça kez durulacak ve asla da unutulmayacak bir süreç gibi gözüküyor. Umarız ki bu, böylesine 
tüm dünyayı etkisi altına alıp hayatı durma noktasına getiren virüslerin ilki ve sonuncusu olur.

Moda hayatımızın her yerinde olan bir 
kavram değil midir? Televizyon 
izlerken kimi moda programlarıyla 
karşılaşırız. Sosyal medyada 
gezinirken önümüze bu sezonun 
“trend” ürünleri çıkar, bu ürünleri 
almamız teşvik edilir. Trend olan bu 
ürünler bir de uygun bir fiyata olunca 
hepsini düşünmeden sepete 
eklemeye başlarız, hele bir de 

Peki hiç bu kadar kıyafetin bu kadar 
uygun fiyata satılmasının bedelinin ne 
olduğunu merak ettiniz mi? İşte tam 
burada karşımıza “hızlı moda” denen 
bir kavram çıkıyor. Hızlı moda, çok 
sayıda kıyafetin kısa sürede üretimini 
hedefleyen bir dizayn, üretim ve 
pazarlama metodudur. Hızlı modada 
amaç, kısa bir zaman dilimi içinde, 
dönemin “trend”lerine uygun, ucuz 
materyallerden yapılmış ürünler 
piyasaya sürmektir. Bu durum bir 
tüketim çılgınlığına neden olmaktadır. 
Hızlı moda; çalışanlarına, doğaya ve 
insan sağlığına çok ciddi zararlar 
vermektedir. Giysi markalarının %93’ü 
fabrika  çalışanlarına temel 
ihtiyaçlarını  karşılamaya bile 

yetmeyecek kadar maaş ödüyor. 
Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya 
gibi ülkelerden birçok çalışan alan bu 
markalar, çalışanlarını uzun ve yorucu 
saatler boyunca can güvenliklerinin 
olmadığı bir ortamda çalıştırılmakta  , 
çalışanların %60’ını çocuk işçiler 
oluşturmaktadır. Dünyanın bir 
bölümü piyasaya çıkan ürünleri 
düşünmeden tüketirken, diğer tarafı 
bu tüketimin bedelini ödemektedir. 
Moda endüstrisi dünyadaki karbon 
salınımının %8’inden, sulardaki 
kimyasal kirliliğin beşte birinden 
sorumlu. Her yıl, kıyafet üretiminde 
sıklıkça kullanılan polyester lifinin 
üretimi için yaklaşık 70 milyon varil 
yağ kullanılmakta ve bu yağın doğada 

çözünmesi iki yüz yıldan daha fazla 
zaman almaktadır. Okyanuslarda 
bulunan plastiğin %20-35’inden 
moda sektörü sorumludur. Küresel 
ısınmanın ve iklim değişikliğinin 
geleceğimizi tehdit ettiği günümüz 
dünyasında, hızlı moda 
sürdürebilirliğin önünde büyük bir 
engel oluşturmaktadır. Birçok kıyafet 
toksik maddelerden üretilen 
sentetiklerden yapılmakta ve bu 
başta fabrika çalışanlarının sağlıyla 
birlikte bütün insanların sağlığını 
etkilemektedir. Bu toksik maddelerin 
vücutta birikmesi kansere yakalanma 
riskini arttırmaktadır.Üç kadından 
birinin iki defadan fazla giyilmiş 
kıyafetleri eski kabul ettiği, sadece

dünyada, hızlı modanın verdiği zararların 
farkında olmak ve önüne geçmeye çalışmak 
hayatidir. “Dünyayı değiştirmek istiyorsan ilk 
önce kendinden başla.” demiştir Gandi. 
Unutmamak gerekir ki sadece bir kişinin bile 
ihtiyacı kadar kıyafet alması dünyayı 
değiştirmenin birinci adımıdır.
1 What is Fast Fashion? https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-fast-fashion
2 The Ugly Truth of Fast Fashion 
https://www.youtube.com/watch?v=xGF3ObOBbac&t=5s
Fotoğraflar: How Fast Fashion is Destroying the Planet, New York Times 
https://www.nytimes.com/2019/09/03/books/review/how-fast-fashion-is-destroying
-the-planet.html
The Dark Side of the Fast Fashion Industry  www.shwowp.com
3 20 Hard Facts and Statistics About Fast Fashion 
https://goodonyou.eco/fast-fashion-facts/
4 20 Hard Facts and Statistics About Fast Fashion 
https://goodonyou.eco/fast-fashion-facts/

Amerika’nın yılda  
yaklaşık 95,5 milyon 
metre küp kıyafet 
atığının olduğu bu



Sevgili Sakız Sardunya, 
   
   Merhaba Sakız Sardunya. Seninle bir yılı aşkın bir  süredir 
arkadaşız ve gerçekten çok eğlenceli, iyi kalpli çalışkan bir 
arkadaşsın. Seninle zaman  geçirmekten büyük bir zevk 
alıyorum. Ama ne  yazık ki çok uzak bir şehre taşındın artık  
pek  sık  görüşemiyoruz.  Bu  beni  çok  üzüyor.  Umarım  
yeni  okulunda  mutlusundur  ve  umarım  yeni 
okulundakiler  isminle  dalga  geçmiyordur.  Senin  ve  
diğerlerinin  aksine  ben  senin  adına  bayılıyorum.  Bence  isminin  bir  çiçek  adı  
olması  mükemmel   bir şey. Eminim  ki  hala  kitap  okumayı  çok   seviyorsundur.  
Bende  dün  yeni  bir  kitap  bitirdim.   Gerçekten  çok  güzeldi.  Senin  bana  tavsiye  
ettiğin  yeni  kitaplar  var  mı? 
  Sana  mektup  yazmak  istedim  çünkü  bu  karantina  döneminde  gerçekten  çok  
sıkılıyorum.  Bazen sınavlar  için okula  gidiyoruz arkadaşlarımı  görmek  beni  çok  
mutlu   ediyor. Senin  okulun  açıldı mı? Yeni  arkadaşlarınla  tanışacak  zamanın  oldu  
mu?  Asıl  merak ettiğim Asutay  ve  Zeliş  ile  tekrar  buluştun  mu?  Buluştuysan  tekrar 
Efhima’yı  ziyarete  gittiniz  mi? Peki  üzerinde  sekizinci  kıtanın  bulunduğu  küreye  
ne  oldu?
 Bu  soruların  cevaplarını  çok  merak  ediyorum. Heyecanla  bana  mektup  yazmanı  
bekleyeceğim.  Sağlıklı  kal  ve  sakın  ellerini  yıkamayı  ihmal  etme. En yakın  
zamanda  görüşmek  üzere. Hoşça kal.
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ORMAN KURALLARI 

Sevgili hayvan dostlarım,
Öncelikle herkese merhaba. Ben yeni orman kralınız Dağlar Aydoğan. Biliyorsunuz ki 
Kral Aslan görevinden istifa etti ve beni yeni kral yaptı. Ormanda hepimizin birlik ve 
beraberlik içinde olması çok önemli, aksi takdirde sürekli bir kavga çıkar ve düzenimiz 
bozulur. Bunun için de bazı yeni kurallarımız olacaktır. Biliyorum ki kimilerinize mutlaka 
bazı kurallar ters gelecektir ama bu kurallara uyduğumuz sürece kavga çıkmaz, birlik içinde oluruz. Benim istediğim de bu. Evet, şimdi 
de ormanımızın yeni kurallarını açıklıyorum.
Yenilenen kurallar:
• Ormanı kirletmek yasaktır, kirletene ceza verilecektir.
• Ormanda av yapılamaz.
• Ormanda ağaçları kesenler hapse girer.
• Herhangi bir hayvanın yavrusu kayıp olursa gören kişiler yavruyu kaybeden hayvana bildirmelidir.
• Ormanın içine yerleşen biri olursa ve ormanımıza zarar verirse bu kişi ceza alır.
• Her krallık seçimleri 4 yılda bir yapılacaktır.

İşte size ormanımızın yeni kurallarını açıkladım sevgili hayvan dostlarım. Hepinizin kurallara uymasını bekler, sağlıklı günler dilerim.

Saygılarımla,
Yeni Orman Kralınız Dağlar Aydoğan

                                                                                    

Sevgili Harry Potter, 
 Seninle tanıştığımdan beri hayal dünyam renklendi. Sihir yapma gücü
hissetmeye başladım kendimde. Bu yüzden binlerce teşekkürler sana. Her kötülüğe bir 
Harry Potter lazım. Onları silip yok etsin diye. Çoğu zaman isteklerime senin sihirli asan 
ile dokunuyorum. İstiyorum ki yapılan hatalar çocuklara zarar vermesin, hayvanları 
öldürmesin, anneleri ağlatmasın. Eğer senin güçlerin bende olsaydı ben de senin gibi 
davranırdım. İnsanlık adına tüm olumsuzlukları yok etmeye çalışırdım. Arkadaşlarımı korur 
kollardım. Aklımı kullanarak düşmanlardan zarar görmezdim. Sihirli asam ile Afrika’da sular fışkırtırdım. Aç çocukların önüne çeşit çeşit 
yiyecekler koyardım. Onların çıplak bedenini rengarenk giysiler ile donatırdım. Renk renk kalemler, boyama kitapları, okuma kitapları ve 
ders kitaplarıyla sıraları doldururdum. Harry Potter, gecenin karanlığında balkona çıktım. Evlerin ışıkları göz kırpıyordu bana. Birden 
yüksek binalar canavara dönüştü. Adeta küçük binaları yutmak istiyordu bu canavarlar. Hemen senin sihirli asanı elime aldım. Bu 
canavarları sildim süpürdüm. Birden karanlık kayboldu. Tüm evler ağaçlar ve çiçeklerle süslendi. Her evin bahçesinden kedi ve köpek 
sesleri duyuldu. İşte mutluluk buydu.  Harry Potter rica ediyorum sihirli asanı sadece çocuklara ver, büyüklere değil. Onlar bizim 
renklerimizi karartıyor. Siyah- beyaz yapıyor. Halbuki ben kırmızıyı, yeşili, maviyi, sarıyı, pembeyi seviyorum. Bu renklerle benim hayal 
dünyamı süslediğin için sana minnet duyuyorum. Dünyanın bir köşesinden sana binlerce çiçek yolluyorum. İsterim ki senin sihrinle bu 
çiçekler birçok çocuğun hayal bahçesinde fidan olup büyüsün. 
Yeni maceralarını okuyacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum.
Her şey gönlünce olsun.

                                                                                            

KURTULUŞ
GÜNÜMÜZ  
                                                                    
Son zamanları 
geldi artık
Mustafa Kemal’in izinde.
Mehmetçikler yürüyor sıra sıra, 
Mutlu bir şekilde.

Yabancılar gitsin diye açıyoruz 
kapılarımızı.
Yerlerde bizim uğrumuza savaşan 
şehitler.
Memleketin yüzü güldü sonunda,
Kan ter içinde kalsak bile

Zorladılar bizi ama memleketimizi 
vermedik
Güçlü durduk umudumuzu kesmedik
Artık yabancılara “Görüşürüz” deme 
vakti.
İşte böyle kazandık kurtuluşumuzu. 

EMPATİ

Durup düşünürüm bazen,
Dünyanın adaletini.                                             

Fakir bir yana,
Zengin bir yana.      

Hayvan olup düşünürüm bazen;
Suskunluğu, üşümeyi….

En sonunda anlarım empatiyi.

Bitki olup düşünürüm yine;
Susuzluğu ve yalnızlığı.

 En sonunda yine anlarım empatiyi.

İYİ KURALLAR, İYİ ORMAN
Merhaba! Benim adım Asya. Ben yeni orman kraliçesiyim. Sizin mutluluğunuz benim için çok önemlidir. O yüzden benim kurallarım var. Benim kurallarımdan hoşlanmayabilirsiniz ama umarım beğenirsiniz. Hadi, kurallara 
bir bakalım!
*Eğer bir sorunumuz varsa, onu konuşarak çözmeliyiz.
*İki veya daha fazla hayvan arasında, kötü söz, şiddet ve benzeri şeyler konuşmada, etkileşimde olursa ilk bu problem kendi içlerinde konuşarak çözmeye çalışmalılar. Eğer çözemezlerse 
bu arkadaşlık biter. Eğer hâlâ bu sorun devam ederse bana danışmalısınız. Ben de sizi dinlerim ve sorununuzu anlamaya çalışırım. Sonra arkadaşlık hâlâ devam etmesini istediğimden ona 
göre bir öneride bulunacağım.
*Başkalarının mallarını çalmak, birini veya birilerini kandırmak, başkasının hakkını kullanmak, çevreye, başkalarının yaşadığı yere ve ortak alanlara zarar vermek yasaktır.
*Bütün hayvanlar eğitim alması çok önemlidir, bu yüzden çocuğunuzu bir okula göndermelisiniz ama hiçbir yerde çalıştıramazsınız.
*Bir şikâyetiniz varsa, bana söyleyin. Bana bütün sorunu söyleyiniz. Kişisel, istemediğiniz, söylemeği rahatsız bulursanız bu kısmını söylemek zorunda değilsiniz.
*Herkes eşittir, hepimiz böyle davranmalıyız. Davranmayan kişiler ilk bir uyarı, sonra ceza ve eğer hâlâ devam ederseniz ölüm ya da çok büyük bir ceza çekebilirsiniz.
*Ormanda çok hayvan yaşıyor. Eğer herkes kendi çevresini temiz tutarsa, temiz bir ormanımız olur. Bu yüzden herkes çevreyi temiz tutmalı.
*Hastalara, hamile kişilere, yaşlılara ve küçük çocuklara öncelik verilmeli.
*Su içerken ve yemek yerken açgözlü olmayalım, yeteri kadar yiyelim ve içelim.
*Kaynaklarımız sonsuza kadar yetmez. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için geri dönüşebilecek atıkları geri dönüşüm çukurlarına atın.
*Herkes yaralandığında yapacağım ücretsiz hastanelere gelebilir. 
*Eğer eviniz bir şekilde hasarlanırsa ya da çökerse, düşerse, evin geri yapılırken çocuğunun kalmak için, eşyalarını koymak için evler olacak.
  Ve kurallarımın hepsi bu. Eski kralımıza beni yeni ormanlar kraliçesi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz beni dikkatlice dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. İyi kurallar, iyi 
orman. Şimdi gidebilirsiniz. Görüşürüz!
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Japon balıklarının
hatırlama ömürleri

yaklaşık 3 saniyedir. 

Su aygırları 
üzüldüklerinde terleri 

kırmızı renk alır.

Bilim insanlarının
yaptığı bir araştırmaya
göre avokado dünyanın
en besleyici meyvesidir.

18.yüzyıla kadar
greyfurt denen bir 

meyve yoktu.

Dünyada 7500’ü aşkın
elma çeşidi 

bulunmaktadır. Her 
gün bir tanesini yeme 
fırsatınız olsa bu 20 

yılınızı alır. 

Ananas kan 
testlerinde kullanılan 

bir enzim içerir. 
Yaprakları ise 

liflerinde ip ve pino 
adı verilen bir bez 

yapmak için kullanılır.

Bir matematik 
öğretmeninin sahip 
olduğu dünyanın en 
zeki domuzu çarpım 

tablosunu 12'lere kadar 
ezberlemiştir. 

Bir arının yarım kilo bal 
üretebilmesi için 2 

milyon çiçeğe konması 
gerekir. 

Gökkuşağı Okaliptüsü 
doğadaki en renkli 

ağaçtır. Gökkuşağının 
neredeyse tüm 

renklerini gövdesinde 
barındıran bu ağaç 
Endonezya, Papua,

Yeni Gine ve
Filipinler'e özgüdür.

Yarasalar çiftçilere
yıllık 1 milyon dolar 
tasarruf sağlıyor. 

Yalnızca yaz aylarında 
ekilen salatalıklara

gelen böcekleri 
tüketerek çiftçileri 

ekstra ilaçlama 
masrafından 

kurtarıyorlar. Bu da 
yaklaşık 33 milyon

böcek larvası
tükettikleri

anlamına geliyor.

Amazon yağmur 
ormanlarından alınan 
bir çay kaşığı toprağın 

içinde 400 farklı 
mantar türü

ve 1.800’den fazla 
mikroorganizma 

bulundu.

En çok Nobel ödülü
alan ülkeler çikolatayı 

daha fazla tüketen 
devletler olduğunu 
biliyor muydunuz?
Maalesef çikolata 

yemekle dâhi olmak 
arasında doğrudan bir 
bağlantı bulunamadı.
Öyle olsaydı hepimiz 
okula gitmek yerine 

çikolata yer dururduk.

Avusturalya’nın 
Melbourne kentinde 

saniyede 44,2 terabit 
hıza ulaşan bir cihaz 

yapıldı. Bu hız 
saniyede 1.000 HD 
film indirebilecek 

kadar yüksek.

Bilim insanları Maya 
Uygarlığı tarafından
inşa edilen, bilinen
en eski ve en büyük

yapıyı keşfetti.
Bu keşif Light 
Detection and 

Rangning’in kısaltması 
LİDAR kullanarak 
gerçekleştirildi.

İsrail'deki bir araştırma
ekibi Hennegua  

Salminicola adlı küçük 
bir parazit üzerinde 

çalışırken tesadüf eseri 
oksijene ihtiyaç 

duymadığını keşfettiler. 

Soğan doğrarken
sakız çiğnerseniz 

ağlamazsınız.
Zürafalar susuzluğa 
develerden daha iyi 

dayanırlar.

Hayatımızın yaklaşık 
6'da 1'i çarşamba 
günleriyle geçer.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ARISI 
YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Dünyanın en büyük arısı olarak 
bilinen Wallece'ın dev arısı en son 
1981'de görülmüştü. Bu nedenle 
soyunun tükendiği düşünülüyordu. 
Ancak bu konuda çalışan bilim 
insanlarının eline bu arı türünün 
hâlâ varolduğu ile ilğili bir bilgi 
ulaştı.

Bu nedenle geçtiğimiz günlerde bu arıyı bulabilmek için daha öncede 
görüldüğü Endonezya adalarında bir yolculuğa çıktılar. Bu seyahatte 

Wallece ’ın dev arısı ile karşılaşan bilim insanları arının nasıl bir yaşam 
sürdüğü konusunda da araştırma yapacaklarını ve soyunun 
tükenmemesi için çalışacaklarını belirtti.

YERDEN 15 METRE YUKARIDA, KUYRUĞUNU BİR DALA DOLAYARAK ASILI KALAN, AYRICA UÇARAK 
ATLAYABİLEN "CHRYSOPELEA PARADİSİ" TÜRÜ YILANLARIN BU YETENEĞİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ. 

Bilim adamları, diğer sürüngenler için böyle 
bir atlayışın intihar anlamına geleceğine 
dikkat çekiyor.

Virginia Tech Üniversitesinden bilim 
adamlarının yaptığı araştırma, ağaçlarda 
yaşayan benzer 5 türden biri olan ve 
Güneydoğu ile Güney Asya'da görülen 
Chrysopelea paradisilerin, ağaçtan aşağıya 
pike yapmadıklarını, ancak ağaçtan ağaca 
süzüldüklerini ortaya koydu. Ve bu yılanlar en 
az 24 metre uçabiliyor.

Araştırma, kanatları olmadan nasıl uçtukları merak edilen yılanların bunu, havada hayrete 
düşüren yeteneklerine borçlu olduklarını gösterirken, bunun için gerçekten bir süzülüşe geçerken 
vücutlarının tam olarak ne şekil aldığının önemli olduğu belirtildi.

Virginia Tech Üniversitesinden araştırma ekibinin lideri biyolog Jake Socha, LiveScience'a yaptığı açıklamada, süzülüş sırasında yılanların nasıl pozisyon aldıklarını tespit 
etmek için hayvanları, yaklaşık 19 metrelik bir kuleden aşağıya atlarken videoya çektiklerini, yılanların vücutlarına, uçuş sırasında her kertede boşluğun neresinde olduğunu 
hesaplamak için beyaz benekler koyduklarını kaydetti.

Socha, kullandıkları tekniğin, video oyunlarında ya da animasyon filmlerinde devinim yakalamak için kullanılana benzediğini, daha sonra video görüntüsünün, yılanların 
vücutlarını etkileyen güçleri analiz etmek ve örnek almak için kullandıklarını söyledi.

Görüntülerde, süzülüş sırasında yılanların yatay pozisyonda olmadıklarını, aslında uçuşlarının yarattığı hava akışına oranla yaklaşık 25 derece yukarı kalktıklarını, vücutlarının 
ön bölümünü epeyce hareketsiz tuttuklarını belirten Socha, "Öyle görünüyor ki bu yılanlar iyi bir atlayışçı olabilmek için en müsait konfigürasyonu kullanıyor" dedi.

Araştırmada şaşırtıcı bir biçimde yılanların, yere doğru hareket ederken, vücutlarındaki tüm gücün kısa bir süre için de olsa yukarıda gözlendiği kaydedildi. Jake Socha'nın 
konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı araştırmalar, bu yılanların atlarken kendilerini yassılaştırdıklarını, havadayken kayar gibi yan yana dalgalandıklarını, saniyede 8 ila 10 
metre süzüldüklerini, bu esnada kuyruklarını aşağı yukarı hareket ettirdiklerini ortaya koymuştu.

İYİ KURALLAR, İYİ ORMAN
Merhaba! Benim adım Asya. Ben yeni orman kraliçesiyim. Sizin mutluluğunuz benim için çok önemlidir. O yüzden benim kurallarım var. Benim kurallarımdan hoşlanmayabilirsiniz ama umarım beğenirsiniz. Hadi, kurallara 
bir bakalım!
*Eğer bir sorunumuz varsa, onu konuşarak çözmeliyiz.
*İki veya daha fazla hayvan arasında, kötü söz, şiddet ve benzeri şeyler konuşmada, etkileşimde olursa ilk bu problem kendi içlerinde konuşarak çözmeye çalışmalılar. Eğer çözemezlerse 
bu arkadaşlık biter. Eğer hâlâ bu sorun devam ederse bana danışmalısınız. Ben de sizi dinlerim ve sorununuzu anlamaya çalışırım. Sonra arkadaşlık hâlâ devam etmesini istediğimden ona 
göre bir öneride bulunacağım.
*Başkalarının mallarını çalmak, birini veya birilerini kandırmak, başkasının hakkını kullanmak, çevreye, başkalarının yaşadığı yere ve ortak alanlara zarar vermek yasaktır.
*Bütün hayvanlar eğitim alması çok önemlidir, bu yüzden çocuğunuzu bir okula göndermelisiniz ama hiçbir yerde çalıştıramazsınız.
*Bir şikâyetiniz varsa, bana söyleyin. Bana bütün sorunu söyleyiniz. Kişisel, istemediğiniz, söylemeği rahatsız bulursanız bu kısmını söylemek zorunda değilsiniz.
*Herkes eşittir, hepimiz böyle davranmalıyız. Davranmayan kişiler ilk bir uyarı, sonra ceza ve eğer hâlâ devam ederseniz ölüm ya da çok büyük bir ceza çekebilirsiniz.
*Ormanda çok hayvan yaşıyor. Eğer herkes kendi çevresini temiz tutarsa, temiz bir ormanımız olur. Bu yüzden herkes çevreyi temiz tutmalı.
*Hastalara, hamile kişilere, yaşlılara ve küçük çocuklara öncelik verilmeli.
*Su içerken ve yemek yerken açgözlü olmayalım, yeteri kadar yiyelim ve içelim.
*Kaynaklarımız sonsuza kadar yetmez. Kaynaklarımızı verimli kullanmak için geri dönüşebilecek atıkları geri dönüşüm çukurlarına atın.
*Herkes yaralandığında yapacağım ücretsiz hastanelere gelebilir. 
*Eğer eviniz bir şekilde hasarlanırsa ya da çökerse, düşerse, evin geri yapılırken çocuğunun kalmak için, eşyalarını koymak için evler olacak.
  Ve kurallarımın hepsi bu. Eski kralımıza beni yeni ormanlar kraliçesi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz beni dikkatlice dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum. İyi kurallar, iyi 
orman. Şimdi gidebilirsiniz. Görüşürüz!
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Uzay her zaman ilgimizi 
çekmiştir. Geçmiş 
yıllardan beri uğraşılan 
ve her seferinde aslında 
evrende ne kadar minik 
bir yer kapladığımızı 
görmek çok şaşırtıcı bir 
durum. Bizim gibi 
uzay-zaman 

tutkunları ve bilimi sevenler için harika bir kitap.

"Bir süper kahraman olmayı seçecek olsam 
Superman olurdum. Superman'de bende 
olmayan her şey var."

                                           

Ana teması aslında gluten alerjisi olan bir çocuğun üzerinden dönüyor. Kurgu çok 
başarılı oluşturulmuş. Bir gün uyandığında bütün kasabanın her şeyi abarttığına 
şahit oluyor. Sonunda da bu abartmaların sebeplerini çözüp sonuca erdirerek bitiyor 
fakat bütün o yol boyunca hayatımızda olup biten "normal" olayları öyle bir ele almış 
ki anlatamam. Değindiği konular ince göndermeler hikâye içinde tam olarak bir 
çocuğun anlayabileceği netlikte ve sadelikte. Üstelik bir sürü güncel hayat 
konularına değinmiş. Ben inanılmaz başarılı buldum. Bu kitabı mutlaka yetişkin ya da 
çocuk fark etmeksizin herkesin okumasını öneririm.

Anne with an E, L.M. Montgomery’nin 1908’de yazdığı 
"Anne of Green Gables" kitabının bir uyarlamasıdır. Çocuk 
edebiyatına dahil olan bu kitabın sinemaya uyarlanması 
sonucu çok keyifli ve sonuna kadar merakla izleyeceğiniz 
bir dizi ortaya çıkmıştır. Her yaş grubundan insanın da 
keyifle izleyeceğine inanıyorum. Belli yaş grupları için 
öğretici, tüm yaş grupları için ise ilham verici bir dizidir. 
"Anne With An E."

Enola Holmes, Nancy Springer’in aynı
adlı kitap serisine dayanan film Netflix 
platformunda yayına girdi. Uzun 
zamandır merak içinde beklediğim için 
yayına girer girmez izlemeye koyuldum. 
Stranger Things adlı diziden tanıdığımız 
Millie Boby Brown, Enola karakterine
hayat vererek filmde Sherlock Holmes’ın
küçük kız kardeşini canlandırıyor ve film 
daha çok bu küçük kızın maceralarına 
odaklanıyor. Macera ve dedektif hikâyeleri ile aranız iyiyse bu 
filme bir şans verin derim. Filmi izlerken genç bir kızın kendi 
ayaklarının üzerinde durmaya çalışmasına, güçlü duruşuna 
hayran kaldım. Filmdeki çoğu detay beni oldukça etkiledi. 

SPIDER-MAN INTO THE 
SPIDER VERSE ELEŞTİRİSİ                                       

Spider-Man İnto The Spider Verse 
izlediğim en iyi fimlerin başında 

gelmektedir. Aileniz ile eğlenerek 
izleyebileceğiniz bir filmdir. Film, Miles 

Morales adlı çocuğun radyoaktif bir 
örümcek tarafından ısırılması başka 
evrenlerden gelen Spider-Man'leri 
evrenlerine geri göndermek ve o 

sırada Miles'ın örümcek adam olma 
çabasını anlatıyor. Film anlatım 

konusunda çok iyiydi. Hikaye kurgusu 
o kadar iyi ki insanın filmi bir daha 

izleyesi geliyor. Zaten animasyonlar 
çok etkileyici ancak hepsinden  daha 
da iyisi müzikleri. Müzikler filmdeki 

sahnelerle iyi uyuşmuş ki o sahneler 
sanki size o şarkının klibi gibi geliyor. 

Bu şarkılara örnek: Sunflower, What’s 
up Danger, Way up. Filmdeki aksiyon, 

hüzün, komik sahneler çok iyi 
harmanlanmıştı. Herkesin filmi 

izlemesini şiddetle tavsiye ederim. 
Belki filmin yapımcısı Sony filmin 2. 

bölümünü çıkarabilir. 

Su altı ormanındaki o çalkantılı evren, canlıların birbiriyle iletişimi ve 
av yöntemleriyle ilgili (özel) bir ahtapotun nasıl kamufle olduğu, aynı 
zamanda çekim yapan (rutin olarak) aynı denize ve derinliklere inen 
adamın ahtapot ile nasıl zaman geçirdiğine tanık oluyoruz. 
Ahtapotumuz, dalış yapan adamın elleri üzerinde öyle sevimlice 
ilerliyordu ki... Hep denir, “Ahtapotlar su altı dünyasının en zeki 
varlıklarıdır.” Gerçekten de izlediklerim bunu doğruluyordu.

Savaş, şiddet, ırk ayrımı 
gibi oldukça zor 
konuları bir çocuğun 
gözünden anlatma 
ustalığı ve bunu son 
derece mantıklı bir 

kurguya oturtması benim için 
değerliydi. Öte yandan aile 
bireylerinin yaptığı seçimler 
üzerinde herkesin durup 
düşünmesini de sağlıyor, "Ben 
olsaydım ne yapardım? " türünden 
sorulara önemli pencereler açıyordu.

Herkese merhaba,
Ben kitap önerisi için Esra Kireççi' nin 
"Şimendifer Çocukları Esrarengiz 
Yabancı" adlı kitabı önerebilirim. 
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünün 
geçen yıl yapmış olduğu kitap 
sınavına ait kitaplardan bir tanesi. 
Ben yarışmaya katılıp 

2.olmuştum. Kitap, gizem ve macera konulu olduğu 
için diğer öğrencilerinde ilgisini çekebilir.
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İlkokul öğrencilerimizle ayın sanatçısı 
kapsamında Pablo PICASSO’yu ele aldık. 

Kübizm sanat akımının öncülüğünde portre 
çizimini PICASSO yorumuyla aktardık. 

Anaokulu öğrencilerimizle öğretmenler 
günü portre çalışmalarımızdan kareler.

Anaokulu öğrencilerimizle yüz yüze eğitim 
verdiğimiz dönemlerde yaptığımız kış 

eldiveni çalışmamız. Hem fırça kullanmayı 
hem de renkleri karıştırmayı öğreniyoruz.

Anaokulu seramik derslerimizde el 
kaslarımızı geliştiriyor, yaptığımız rölyefler 

üzerinde harikalar yaratıyoruz. 

Aralık ayına girmemizle beraber ilkokul 1 
ve 2. sınıf öğrencilerimizle online derste 
işlediğimiz kış penguenlerimizi yaparken 

hem eğlendik hem öğrendik.

Ortaokul ve lise kitap ayracı çalışmaları
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Differences

Nowadays, we have the access to information about what’s going on on the other side of the world. 
Aside from the language barrier, it would be really easy to communicate with someone from a 
different country due to the many shared things we have. The differences between countries became 
less evident and I believe that this is a good thing.

To begin with, it creates a sense of unity. Seeing that other people share the same problems, interests, 
habits, etc. makes a person feel less alone. It makes living a lot more bearable. This happens especially 
because of social media. The anonymity makes it easier for people to open up a lot and people find 
out that so many things that they are afraid to talk about is actually really common. These common 
experiences create communities and that makes people feel involved. It is especially good for people 
who do not have anyone to talk to in real life. Anyone can have online friends who live on the other 

side of the world without difficulties since everything we do is nearly the same now. We can have a chat about our favorite foods, clothing style, and games with 
someone from another country without any confusion. With this, we can also work together. Someone we don' t even know in real life can make a social media post 
about a problem they have and others would try and help them with signing petitions and donating out of sympathy. Even though it doesn’ t seem like a big thing 
a simple internet joke can spread everywhere and it can create a sense of comfort since it would make us feel connected.

Secondly, it became easier to understand each other. Even though we still have a long way to go, discrimination rates have dropped significantly in the last century. 
Just a few decades ago, many people wouldn’ t even try to empathize with someone who is different than them. Seeing that we share so many things made people 
realize that other people with different races, gender identities, sexualities, religions, etc. are actually not that different. Sharing so many things makes us realize 
that we are all actually the same. If we were to have a lot of different habits from each other, it would have been harder for us to sympathize with other people from 
other countries.

In conclusion, people all over the world are getting more and more connected, we share so many things like the same eating habits, brands, advertisings fashions... 
The differences between countries are decreasing. And this is an overall good thing. It has many benefits. It makes us feel less alone. It makes us overcome our 
biases. I hope that in the future, it will continue to have it’ s advantages. 

E-twinning Projects “ traffic”
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Covid-19 : Les musées demandent à rouvrir très vite, même partiellement
 

Les pétitionnaires se déclarent prêts 
à observer un protocole sanitaire 
renforcé et une jauge encore plus 
réduite.

La fronde des musées s’amplifie 
contre une fermeture qu’ils estiment 
ne pas mériter. Pétitions et propositions 
concrètes ont été déposées sur le bureau 
de la ministre Roselyne Bachelot pour leur réouverture rapide – au moins partiellement.

« Pour une heure, un jour, une semaine ou un mois, laissez-nous entrouvrir nos portes, 
même si nous devions les refermer en cas de nouveau confinement ! » Telle est la 
supplique formulée cette semaine par une centaine de directeurs et de présidents de 
centres d’art, emmenés par Emma Lavigne, du Palais de Tokyo, à Paris.

Les pétitionnaires se déclarent prêts à observer un protocole sanitaire renforcé et une 
jauge encore plus réduite. Ils sont disposés à n’ouvrir qu’une partie de leurs salles, à 
certains créneaux horaires restreints. Les Français – et surtout les jeunes –, 
argumentent les signataires, ont un besoin urgent d’aller redécouvrir les œuvres d’art 
pour résister à la déprime et de faire de cette période difficile un « hiver culturel et 
apprenant ». Ils s’appuient sur des expériences de réouverture, en Italie et en Espagne 
notamment.

Tirée par : Le Monde – 5 Février 2021

Coronavirus : Le virus était-il déjà en France à l’automne 2019 ?

     ENQUETE L’Inserm a réanalysé des   
     échantillons prélevés entre    
     novembre 2019 et mars 2020 et a   
     retrouvé des anticorps du Covid-19,   
     dès la fin de 2019

     Le Covid-19, que l’on ne nommait    
     pas encore comme ça a l’époque,  c i rc u l a i t 
déjà en France en novembre 2019. C’est en tout cas ce qu’annonce l’Institut national de 
la santé et de la recherche médicale (Inserm), après avoir analysé des échantillons de 
sérum prélevé sur 9.000 personnes, de novembre 2019 à mars 2020 et dans le cadre 
d’une étude de routine de longue date. Novembre 2019, c’est à cette date que les 
premiers cas de nouveau coronavirus ont été recensés à Wuhan, en Chine, là où a 
explosé l’épidémie.

Les experts ont trouvé des traces d’anticorps du virus dans 353 des 9.000 échantillons 
réanalysés. Aussi, l’Inserm a relevé 13 tests positifs sur des échantillons prélevés entre 
novembre 2019 et janvier 2020. Avant donc les premiers cas « officiels » déclarés en 
France, à Bordeaux et à Paris, fin janvier. Bien avant aussi les clusters de l’Oise, de 
Bretagne et surtout de Mulhouse qui ont véritablement diffusé l’épidémie en France.

L’institut est allé plus loin : il a enquêté auprès de 11 personnes qui se sont révélées, a 
posteriori, positives au Covid-19 fin 2019. Six n’ont déclaré n’avoir eu aucun symptôme 
dans la semaine qui a précédé le prélèvement de l’échantillon. « Cinq participants ont en 
revanche présenté des signes de maladies respiratoires virales et huit ont été en contact 
étroit avec des personnes qui présentaient de tels signes ou ont signalé des situations à 
risque d’exposition potentielle », précise l’Inserm.

Ces données ont été publiées par l’Institut dans l'European journal of epidemiology.

Tirée par : www.20minutes.fr

https://www.20minutes.fr/sante/2974031-20210210-coronavirus-virus-deja-france-a
utomne-2019

Sind Schulschließungen nötig?  

Wie Kinder die Corona-Pandemie 
beeinflussen 15.01.2021, 11:30 

Uhr | Alexandra Stober, dpa

 
Schule in Corona-Zeiten: 

Wie infektiös die Jüngeren 
sind, lässt sich bislang nicht exakt sagen. 

(Symbolbild) (Quelle: Drazen Zigic/Getty Images)

Wie viel tragen Kinder zum Verlauf der Pandemie bei? Vieles deutet darauf hin: 
Treiber sind sie nicht. Können geschlossene Schulen trotzdem sinnvoll sein, wenn 

die Infektionszahlen in die Höhe schnellen?

Auf den ersten Blick scheint es ein großes kindliches Corona-Durcheinander zu sein: 
Studien, die nahelegen, dass die Jüngeren kaum zur Verbreitung des Virus beitragen – 
und solche, die darauf hindeuten, dass Kinder doch infektiöser sein könnten als 

vermutet.

Kontext und Zeitraum der Studien beachten

"Bei näherer Betrachtung widersprechen sich die Daten gar nicht", erklärt die Leiterin 
der Abteilung für Pädiatrische Pneumologie der Uni-Kinderklinik Bochum, Folke 
Brinkmann. Denn man muss stets berücksichtigen, zu welchem Zeitpunkt und in 

welchem Kontext diese erhoben wurden.
"Wenn sich mehr Erwachsene infizieren, infizieren sich auch mehr Kinder", fasst 
Brinkmann zusammen. Das sage allerdings wenig über die Infektiosität von Kindern und 
die Ansteckungswege aus. Als ärztliche Leiterin ist sie an zwei Studien beteiligt: Eine 
untersucht Kinder ohne Symptome und deren Eltern auf Antikörper für SARS-CoV-2, 
um unbemerkte Infektionen zu entdecken. Bei der anderen werden Kinder nach 

Meldung von Symptomen aus Kinderarztpraxen getestet.

Sind Kinder weniger ansteckend?

Wie infektiös die Jüngeren sind, lässt sich bislang nicht exakt sagen. Doch es gibt klare 
Hinweise, dass sie bis zum Jugendalter weniger ansteckend sind. So haben relativ viele 
Kinder kaum oder keine Symptome und scheiden weniger Viruspartikel aus. Sie seien 
körperlich grundsätzlich gar nicht in der Lage, in dem Maße Aerosole zu produzieren wie 

Erwachsene, ergänzt Brinkmann.

Sind geschlossene Schulen angebracht?

Schulschließungen hält Ulrichs in der derzeitigen Situation für geboten – und 
verhältnismäßig. Der Infektionsdruck von außen sei so groß, dass auch Schulen als 
Verteilungsplattformen fungierten. Sie seien zwar kein Treiber der Pandemie. Aber sie 

könnten dazu beitragen, dass sich das Virus noch weiter ausbreite.
Geschlossene Schulen können dafür sorgen, die Mobilität der Menschen deutlich zu 
reduzieren und damit die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Das zeigt eine Analyse 
aus der Schweiz, für die Wissenschaftler anonymisierte Telekommunikationsdaten aus 

dem Frühjahr auswerteten.
Wann und wie sollte man die Schulen nun wieder öffnen? Es müsse klar sein, dass die 
Jüngeren zuerst wieder hingehen, sagt Kinder-Pneumologin Brinkmann. Das findet 
auch Epidemiologe Ulrichs: Die Schulen sollten mindestens den ganzen Januar 
geschlossen bleiben – danach könne man mit den Kleinen vorsichtig wieder anfangen. 
Die Konzepte seien da, um das Risiko stark zu reduzieren: Wechselunterricht für geteilte 
Klassen, Tragen von (FFP2-) Masken. "Ziemlich entscheidend ist, dass sich Gruppen 

nicht durchmischen."

Verwendete Quellen:
Nachrichtenagentur dpa
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Türkiye'nin son yıllarda yerli ve millî teknolojiler 
geliştirme çalışmalarını kendilerine örnek alan İzmirli 
lise öğrencilerinin hazırladığı teknolojik tasarım ve 
matematik alanındaki projeler ABD'deki Uluslararası 
Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda (Regeneron ISEF 2021) 
Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
 
 
İzmir Özel Ege Lisesi 12. sınıfında eğitim alan Okan 
Demir Baykal ve Tankut Çekiç teknolojik tasarım, 
Bilgenaz Altıparmak ise matematik alanında 2 yıl önce 
çalışmaya başladı.
 
 
Görme engelli bireylerin bağımsız hareket edebilmeleri 
için özel bir gözlük tasarlayan Baykal ve Çekiç’in 
projeleri geçen yıl TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 
teknolojik tasarım alanında Türkiye ikinciliğini elde etti.
 
TÜBİTAK tarafından ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 
düzenlenmesi planlanan Uluslararası Bilim ve 
Mühendislik Fuarı'nda (Regeneron ISEF 2020) 
Türkiye’yi temsil etmesine karar verilen proje, 
yarışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında düzenlenmemesi nedeniyle TUBİTAK 
tarafından bu sene çevrim içi düzenlenecek Regeneron 
ISEF 2021 yarışmasına katılmak üzere tekrar seçildi.
 
 
Altıparmak'ın 2 yıldan bu yana üzerinde çalıştığı "Üç 
Boyutlu Uzayda Arbelos ve Arşimet Küreleri" ismini 
verdiği matematik projesinin de bu yıl TÜBİTAK 
tarafından düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma 
Projeleri yarışmasında Türkiye ikinciliği elde ettikten 
sonra Regeneron-ISEF 2021'de Türkiye'yi temsil 
etmesine karar verildi. 
 
 
 
Okan Demir, AA muhabirine, Türkiye'yi böyle önemli bir 
yarışmada temsil edecekleri için mutlu olduğunu 
söyledi.
 
Okan Demir Baykal, geliştirdikleri proje sayesinde 
görme engellilerin toplumda rahat ve özgür bir şekilde 
hareket edebileceğini kaydetti.

Geliştirdikleri gözlükte cihaz üzerindeki kamera ve 
geliştirme kartıyla gerçek zamanlı bir görüntünün, 
telefona aktarıldığını belirten Baykal, “Cep 
telefonlarındaki güçlü işlemciler sayesinde nesne 
algılama ve uzaklık ölçüm gibi işlemler 
gerçekleştiriliyor. Buradan alınan bilgilerle birlikte 
cihazın yardımcı bilekliklerine bağlanarak uzaklık 
bilgilerine ve nesnelerin isimlerini kulaklık ve titreşim 
yoluyla görme engelli bireylere bildirebiliyoruz." 
şeklinde konuştu.
 
Son yıllarda Türkiye'de başlatılan yerli ve milli teknoloji 
hamlesinin kendilerine yol gösterdiğini belirten Tankut 
Çekiç ise şöyle konuştu:
 
“Arkadaşımla ülkemizde de yerli ve millî bir proje 
geliştirebileceğimize inandık. Projemizi geliştirmek için 
sıkı çalıştık. TÜBİTAK'tan dereceler alınca mutlu olduk. 
Görme engelli bireyler için geliştirdiğimiz titreşimli 
gözlükle uluslararası yarışmalarda Regeneron ISEF gibi 
uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmemiz 
bizim için büyük bir gurur. Biz bu yarışmada dereceye 
girerek, projemizi dünyada tanıtırken, tasarımımızdan 
daha çok engelli bireylerimizin faydalanmasını 
istiyoruz. Bu süreçte bize destek veren okul 
yönetimimize çok teşekkür ederim.”
 
 
 
Projenin danışmanlığını gerçekleştiren Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Atajan Rovshenov da 
öğrencilerinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını, 
ABD’de online olarak düzenlenecek yarışmada derece 
kazanacaklarına inandığını anlattı.
 
 
Bilgenaz Altıparmak ise matematik alanında 
Arşimet'in MÖ 200'lü yıllarda yaptığı çalışmasını 
geliştirerek gerçek hayata uyarladığını kaydetti.
 
Arşimet’in eş çemberlerini ve tanımladığı Arbelos isimli 
şekli 3 boyuta taşıdıklarını kaydeden Altıparmak, 
“Zaten bunlar hayatın içinde var. 

Elde ettiğimiz 3 boyutlu Arşimet küreleri anten 
teorisinde küresel antenlerin çekim gücünü 
iyileştirmede, elektromanyetik alan çizgileri ile yapılan 
hesaplamalarda, lise müfredatında ve sıcak hava 
balonlarına yön vermekte kullanılacak. Amacım yeni bir 
şey öğrenmekti ve bilime katkı sunduğum için 
mutluyum. Hedefim bu katılacağım fuarda da 
matematik çalışmamla dereceye girmek. Bir Türk bilim 
kadını olarak ülkemi dünyaya en iyi şekilde tanıtmak 
istiyorum." ifadelerini kullandı
 
 
Özel Ege Lisesi Bilim Kurulu Eş Başkanı ve 
Altıparmak'ın danışmanı Dr. Okan Açıksöz, okul olarak 
bilime katkı sunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 
 
 
Regeneron-ISEF'in dünyanın en büyük üniversite 
öncesi bilim fuarı olduğunu dile getiren Açıksöz, 
"TÜBİTAK 2002'den bu yana bu fuara her yıl en fazla 8 
proje gönderiyordu. Kovid-19 salgının nedeniyle geçen 
yıl yapılamayınca bu yıl ülkemizi 14 proje online bir 
şekilde temsil edecek. Son 5 yıldır öğrencilerimizin 
geliştirdiği projeler bu fuarlara katılmak üzere  
seçiliyor. Bu fuarda dereceye giren öğrencilere para 
ödüllerinin  yanı sıra yurt içi ve yurt dışında çeşitli burs 
imkanları da sunuluyor. İlk üç  sırada dereceye giren 
öğrenciler ise ÖSYM tarafından alanları ile ilişkili 
bölümlere  sınavsız olarak yerleştiriliyorlar. " dedi.
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Alanında 

uzman 

konuklarımızla, 

resmî 

Instagram 

hesabımızdan 

canlı yayınlar 

gerçekleştirdik. 

Genç KİT-VAK 
gönüllüsü Özel Egeliler, 
her yeni yılda bir araya 

geldikleri kanser 
tedavisi gören 

çocuklarla bu yıl 
pandemi nedeniyle 

mektuplar aracılığı ile 
buluştu. 

 
Yeni yıl öncesi Genç 

KİT-VAK'lı 
öğrencilerimizin yazdığı 

mektuplar, EÜ Tülay 
Aktaş Onkoloji 

Hastanesi Çocuk 
Servisinde ve Tepecik 

Eğitim Araştırma 
Hastanesi Çocuk 

Onkoloji Kliniğinde 
yatan, tedavi gören tüm 
çocuklarımıza sağlık ve 

şifa dilekleri ile 
ulaştırıldı.

Farklı Fikirler 
Atölyesi’ nde 
öğrencilerimizle 
“Resim yapmak 
istediğimiz zaman 
çoğunlukla hangi 
malzemeleri 
kullanırız?” sorusu 
üzerine beyin 
fırtınası yaptık. 
Daha başka, daha 
da başka diyerek 
resim 
yapabileceğimiz 
alanları konuştuk 
veeee masaları 
ters çevirdik. Masa 
ayaklarına streç 
film gerdik ve 
parmak boyaları 
ile harika 
çalışmalar yaptık. 
Ortaya harika 
eserler çıktı. 

2/B sınıfı 
öğrencilerimizden Yaren 
Yaldız, Bornova Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
çevrim içi resim 
yarışmasında başarı 
ödülüne layık görülmüştür. 

Öğrencimizi tebrik eder, kendisine sanat dolu bir 
yıl dileriz. 

Hafta sonlarımız çok eğlenceli ve 
hareketli geçti.

Çıtır ile Pıtır’la Çat Kapı 
etkinliklerimizde her hafta farklı 

konularda anaokulu 
öğrencilerimizle ve ailelerimizle 

buluşarak görsel sanatlar, müzik, 
beden eğitimi, ingilizce ve rehberlik 

konularında neşeli etkinlikler 
yaptık.

Özel Ege Lisesi Üniversite Günü 
etkinliğimizi gerçekleştirdik.

Öğrencilerimizin vizyonunu geliştirip 
motivasyonlarını artırmaya yönelik 
düzenlediğimiz bu çalışmamızda bizimle 
birlikte olan ODTÜ, Bilkent, Yeditepe, 
İstanbul Teknik, ODTÜ / Endüstri 
Mühendisliği, Boğaziçi, Acıbadem, Koç, 
Sabancı, Özyeğin, Dokuz Eylül, İYTE ve 
Gebze Teknik üniversitelerimize teşekkür 
ederiz.

10. sınıf öğrencimiz Ece Öykü 
Yavuz, 25. Felsefe Olimpiyatı 

organizasyonunda Ege 
Bölgesi’nde 7, İzmir’de 4 ve 
Türkiye genelinde 51. olarak 
büyük bir başarıya imza attı.

Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz. 

Özel Ege Lisesi Salon Dersleri 
kapsamında  Yrd. Doç. Dr. Berk 
Gökberk Yapay Zeka konusuyla 

öğrencilerimizle buluştu. 

Rehberlik 
Birimimiz 
tarafından 
hazırlanan 
neşeli 
etkinlik 
takvimleri
mizle yarı 
yıl tatilini 
daha da 
eğlenceli 
geçirdik. 

Özel Ege mezunlarımızı öğrencilerimizle buluşturarak 
Mezunlar Zirvemizi gerçekleştirdik.
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VELHASIL GAZETESİ KÜNYE

Tasarım:  Özkan Özcan
Yönetim Yeri:  Evka 3 Mah. 119/1 Sok. No:3 Bornova/İzmir
Telefon:  0232 375 28 28
Faks:   0232 375 14 44
E-Posta:  info@egelisesi.k12.tr
Baskı:   Yabaneri Maatbaacılık Amb. Yay. San.Tic. Ltd. Şti.
   Bornova Cad. No: 9/6 B Öztim İş Merkezi 35070 Işıkkent/İzmir
Telefon:  0232 472 07 77 (pbx)
E-posta:  yabaneri@yabaneri.com.tr
Baskı Tarihi:  

Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın

Yayın Aralığı:
Ayda Bir Kez

Yayın Sahibi Temsilcisi:
Aylin Musluoğlu

Yayın Sorumlusu:
Simge Korkut

Fadime Yalmaç Erdoğan

Okulumuzu sanal tur ile gezmek ister misiniz?

Barkodu okutunuz

Ada Gündeş
Ali İhsan Sarı
Alya Kayıkçı
Arda Belen
Asya Gökçe 
Ayça Sayın
Can Afacan

Dağlar Aydoğan
Defne Bayraktar

Damla Nur Çınar
Doğukan Doğan

Doruk Sezer
Eylül Çelik

Gülin Gerçeker
Nehir Çolak

Semih Canbeldek
Zeynep Gül

11. Sayı Künyesi


