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Yansı Eraslan                                                                                                                                                              
Özel Ege Lisesi Kurucu Temsilcisi

Değerli Özel Egeliler,

TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması İzmir Bölge Sergisine davet alan projelerin bilgisi okulumuza 
ulaşmıştır.  Sergiye davet alan proje sayısı itibarıyla bu yıl okul tarihinin en iyi sonucunu elde ettik.  
Hazırladığımız 30 projenin 21’inin davet edilmesiyle büyük bir gurur yaşadığımızı sizlerle 
paylaşmak istiyorum.  Özellikle matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında gönderdiğimiz 14 
projenin tamamının davet edilmesi olağanüstü bir durumdur.

Özel Ege’nin bilim geleneğinin yaklaşık 23 yıllık bir çabanın sonucu olduğunu ve sadece belli öğretmenler ile öğrencilerin kişisel girişimlerinin değil 
kurumsal bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıktığını özellikle ifade etmeliyim.  Bu vesileyle ülke genelinde sayısız kurumun herhangi bir bilimsel 
proje hazırlamaksızın eğitimde yıllar geçirdiğini üzülerek anımsatmam gerekiyor.  Doğrusu bilimsel çalışmaların çok önemli olduğunu, gençlerimizin 
bu alanda itinalı bir şekilde yetiştirilmeleri gerektiğini, analitik düşünme becerisine yatırım yapmaya ihtiyacımız olduğunu ve kulağa hoş gelen pek çok 
benzeri ifadeyi her gün duyuyoruz.  Kanaatim odur ki bu ülkede eğitimde söylenmesi gereken her türlü doğru ve güzel söz söylenmiştir.  Lüzumlu olan 
artık daha fazla gösterişli ifadeler kullanmak değil bunları hayata geçirecek kurumlar kurmak ve yaşatabilmektir.

Ülke genelinde bugüne kadar 4 altın, 8 gümüş, 10 bronz madalya ve 3 teşvik ödülü kazanan, ayrıca 24 defa ülke finaline / sergisine katılan Özel 
Egeliler hepimizin göğsünü kabartmıştır.  Ek olarak -ulusal madalya almasa da- bölge sergilerinde yüzlerce bilimsel çalışması sergilenen 
öğrencilerimizin çabası, ödül alan arkadaşlarının emeği kadar takdire şayandır.

Tevazuyla ama özgüvenle ifade etmeliyim ki “bilim ve liderlik okulu” olarak kendini tarif eden Özel Ege Lisesi, yurt içi ve dışı bilim ve proje 
yarışmalarına öğrenci hazırlama hususunda Türkiye’nin önde gelen birkaç eğitim yuvasından biridir.  Regeneron ISEF başta olmak üzere 
dünyanın en saygın bilimsel yarışmalarında ülkemizi temsil etmek üzere TÜBİTAK’tan özel davet alan öğrencilerimiz ve bu yarışmaların ödül 
törenlerinde Türkiye’yi temsil eden okulumuz sadece bizlerin değil şehrimizin ve ülkemizin de iftihar kaynağıdır.

Yıllardan bu yana bilimsel çalışmalarımıza emek veren ve kimileri artık aramızda olmayan, kimileriyle hâlen mesai yaptığımız bütün eğitim 
yöneticilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, okul dışından katkı sağlayan tüm öğretmen ve akademisyenlere, büyük bir mutlulukla bilimsel iş birliği 
yaptığımız üniversitelerimize ve onların kıymetli yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim.
Gençlerimiz bilime ve yararlı bilgiye olan ilgilerini sürdürdükçe Türkiye’nin geleceği daha aydınlık olacaktır.  Yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, 
evlatlarımızı ve ailelerini kutluyor, selamlarımı ve en içten dileklerimi iletiyorum.
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DÜNYADAN HABERLER

Barselona, yaşlı 
vatandaşların 

yaşam koşullarını 
teknoloji yoluyla 

iyileştirmek  için bir robot bakıcı kullanmayı 
deniyor. İspanya’nın Barcelona kent yönetimi, 
yaşlı vatandaşlarının günlük hayatlarını devam 
ettirebilmeleri için teknolojiden faydalanmaya 
çalışıyor. Belediye meclisi, robot bakıcıları 
hayata geçirmeye hazırlanıyor. Henüz deneme 
aşamasında olan proje kapsamında 75 yaşında 
bir Barselona sakini Margarita Fernandez, 
yaklaşık 2 aydır "Misty" adlı robotla yaşıyor. 
Barcelona’da tek başına yaşayan yaşı ilerlemiş 
kişiler hem robot ile arkadaşlık ediyor hem de 
ilaçlarını almak gibi günlük rutinini robot 
sayesinde yerine getiriyor. Robot bakıcı ile 
yaşayan Margarita Fernandez, “Yaptığı şeyler, 
yalnız yaşayan ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan 
yaşlı insanlara yardım edişi ilginç. Hayatı biraz 
olsun keyifli hale getiriyor. " dedi. Barselona 
Sosyal Haklardan Sorumlu Belediye Meclisi 
Üyesi Laura Perez, “Gelecekte uzaktan bakım 
hizmetinin nasıl olabileceği ve şehirdeki 
yaşlıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl 
karşılayabileceğimiz konusunda bize bir fikir 
veriyor.” ifadelerini kullandı. Barcelona 
Belediye Meclisi yıl sonuna kadar 50 eve daha 

robot bakıcı sağlamayı hedefliyor.

Barselona, 
yaşlılar için robot 

bakıcıları 
geliştirmeyi 
hedefliyor!

TİM Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Türk 
balığı Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört 
bir yanında ' premium ' ürün olarak rağbet 

görüyor. Ürünlerimizin yüzde 80'e yakını AB 
ülkelerinde tüketiliyor. Salgın döneminde 

balığa talep yurt dışında da arttı. Avrupalılar 
bağışıklık sistemini güçlendirmek için Türk 

çipurası talep ediyor." bilgisini verdi.

Avrupalılar Bağışıklık Sistemini 
Güçlendirmek İçin Türk Çipurası 

Tüketiyor

Bilim İnsanları Sönmüş Yıldızlar 
“Kahverengi Cüceler” in Üç Boyutlu 
Haritasını Çıkardı

NASA: “Salda Gölü'nü Ziyaret Ederken Kendinizi Mars'taki Jazero Krateri'nde Gibi Hissediyorsunuz.” 

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 
finanse ettiği "Backyard Worlds: Planet 9” 

projesi kapsamında farklı ülkelerden çok sayıda bilim insanı, kahverengi cüce adı 
verilen sönmüş yıldızların haritasını çıkarmak için ortak çalışma yürüttü. Gök 
bilimciler, Güneş Sistemi'ne 65 ışık yılı uzaklıktaki 38’i yeni keşfedilen 525 
'kahverengi cücenin' yer aldığı üç boyutlu haritayı oluşturmayı başardı. California 
Teknoloji Enstitüsündeki Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezinden J. Davy Kirkpatrick, 
gönüllü bilim insanları olmasaydı böyle bir harita hazırlamanın mümkün olmadığını, 
binlerce meraklı ve araştırmacı göz sayesinde kahverengi cüce yıldızların hızlı tespit 
edildiğini belirtti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Twitter 
hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye'deki 
Salda Gölü'nün Mars gezegenindeki Jezero 
Krateri ile jeolojik benzerliklere sahip olduğunu 
dile getirdi.

"Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz, 
ancak ona en yakın yeri ziyaret edebilirsiniz; 
Salda Gölü, Türkiye" denilen, NASA'nın 
açıklamasında Salda Gölü ile Jazero Krateri'nin 
fotoğrafları aynı kare içerisinde paylaşıldı. 
NASA'nın bilgisi dâhilinde, Mars'ın varsayımsal 
veya kurgusal bir sakini olarak tanımlanan 
Jazero'ya atıfla "Bir dünya uzakta olsa da Salda 
Gölü ile aynı mineroloji ve jeolojiyi paylaşıyor." 
ifadelerine yer verildi.

NASA'nın "Perseverance" isimli uzay aracı, Mars'ta 
hayat izleri aramak üzere yakın zamanda uzaya 
fırlatılmıştı. Ajans Salda makalesinde, 
araştırmacıların Mars Misyonu öncesi göl ile ilgili 
bilgileri incelediklerini aktardı.

Purdue Üniversitesinden Gezegen Bilimcisi ve 
Perseverance Misyonu üyesi Briony Horgan, 
"Salda Gölü'nü ziyaret etmenin en güzel 
yanlarından biri, size Jezero Gölü kıyısında 
durmanın nasıl bir his olduğunu gerçekten 
hissettirmesi." diye konuştu.

Jezero, Mars'ta büyük bir havzanın kuzeybatı 
köşesinde, 45 kilometre (28 mil) genişliğinde eski 
bir gölden etkileşime uğrayıp (göktaşı ya da farklı 
bir nesnenin çarpmasının etkisiyle) dairesel 
kratere dönüşmüş yer olarak biliniyor. Hatta 
araştırmacılar, buranın krater içerisinde krater 
olduğunu belirtiyor. 
Bölgenin etrafındaki delta yataklarındaki kalıntılar 
nedeniyle Jazero'nun bir zamanlar göl olduğuna 
inanılıyor. Ayrıca bilim insanları krater boyunca 
karbonat mineralleri de keşfettiler.

Salda Gölü'nün
uzaydan görünümü

NASA

Mars'taki Jazero Krateri 
2017 (daha önce 

gölken kratere dönüşen alan)
NASA

Japon Süper Bilgisayarı Hesapladı:  Çift Maske Fark Yaratmıyor
Japonya'da Fugaku süper bilgisayarı corona virüsüne karşı çift maske takmanın koruyuculuğu 
büyük oranda artırdığı iddiasını çürüttü. Bilgisayarın yaptığı modelleme, ikinci maskenin 
yalnızca yüzde 4 fark yarattığını gözler önüne serdi. Corona virüsü dünya genelinde can almaya 
devam ederken salgının hızını yavaşlatmak için aşılama kampanyaları tüm hızıyla sürüyor.
Ortaya çıkan yeni mutasyon türleri virüsün daha hızlı yayılmasına yol açarken bu durumun 
önüne geçebilmek için farklı araştırmalar ve uyarılar yapılıyor. 

Bu önerilerden biri geçtiğimiz günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) gelmişti. CDC’den yapılan 
açıklamada, çift maske kullanmanın bulaşmayı önlemede çok daha etkili olduğu öne sürülmüştü. Japonya’da söz konusu iddiayı 
çürüten bir çalışma gerçekleştirildi. Riken ve Kobe Üniversitesi uzmanlarının ortak imza attığı çalışmada Fugaku süper bilgisayarı 
kullanıldı. Bilgisayarın yaptığı modellemede, tek ve çift maske takmanın yarattığı fark ortaya kondu.

Perseverance keşif aracı, 30 Haziran 2020 
tarihinde ABD’nin Florida eyaletinde bulunan 
Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan 
fırlatıldıktan sonra 7 ay içerisinde Mars’taki 
Jezero Krateri’ne ulaşmayı başardı. Jeolojik 
yapısı doğrultusunda eski bir göl olduğu 
belirlenen Jezero Krateri’ne inen araç, 
incelemelere ve veri gönderimine başladı. 
Üzerinde 20 kameraya ek olarak, kaya 
matkabı, robotik bir el ve minik bir helikopter 
bulunduran araçtan gelen verilerin gelecek 
uzay araştırmalarına ışık tutması bekleniyor. 
Perseverance keşif aracından sorumlu olan 
NASA, şimdilik sadece Mars’tan gelen 
fotoğrafları paylaştı.

Mars’tan Gelen Görüntüler Paylaşıldı!
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Sufshark adındaki VPN sağlayıcısı 
şirket tarafından yayımlanan raporda 
85 ülkenin dijital yaşam kalitesinin 
detaylarına yer verildi. Türkiye 85 
ülkenin bulunduğu sıralamada 44. 
sırada yer alıyor. Afrika ülkelerinde 
internet hızı ortalaması en yavaş olarak 
belirlenmesine rağmen en pahalı 
internet Afrika’da bulunuyor. Wifi 
bağlantısı barındıran aylık bir hizmet 
için Türkiye’de 1 saat 55 dakika, ABD’de 
52 dakika, Kanada’da ise sadece 7 
dakika çalışmak gerekiyor. Nijerya’da 
ise bu süre 34 saate kadar çıkıyor. Geniş 
bant internete göre 23 kat daha ucuz 
olan mobil internet faturası için ise 
Türkiye’de 9 dakika, Azerbaycan’da 19 
saniye, Yunanistan’da 43 dakika 
çalışmak gerekiyor. 

Northeastern 
Üniversitesi 
tarafından Haziran 

2020’de yayımlanan “2021’de 
Öğrenilebilecek 10 Popüler 
Programlama Dili” listesine göre birinci 
sırada Python yer alıyor. Python 
programla dilinin listenin en başında  
yer almasının başlıca sebepleri basit bir 
söz dizimine sahip olması, geniş kaynak 
imkânları sunması ve diğer 
programlama dillerine entegre 
olabilmesidir. Veri bilimleri, yapay zekâ 
ve finansal hizmetler gibi birçok alanda 
kullanılan Python programlama dilinin 
en büyük dezavantajı ise mobil 
uygulama geliştirilirken 
kullanılamamasıdır.

İstanbul Planlama Ajansı tarafından 
yapılan araştırmaya göre esnafın yüzde 
92,6’sı fatura, kira ve işçi ücretlerini 
karşılayamaz hâle geldi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul 
Planlama Ajansı’nın araştırmasında terzi, 
kırtasiye, kuru temizleme, berber, kuaför, 
kafe ve restoran işletmelerinden oluşan 
702 işletmenin değerlendirildiği belirtildi. 
Ortalama gelir kaybı yüzde 70 
dolaylarındayken paket servis yapan 
işletmeler çok fazla talep görmesiyle 
dikkat çekti.

Yapay zekanın dünyayı ele geçireceğini öne 
süren Elon Musk, buna karşılık insan beyninin 
bilgisayarla iletişim kurmasını sağlayan bir 
mikroçip üretecek şirket kurmuştu. Geçen hafta 
maymun deneylerinin başarıyla sonuçlandığını 
gösteren bir videonun yayınlanmasının 
ardından Elon Musk bu yıl içinde insan 
deneylerine başlanacağını açıkladı.

Ülkelere Göre Bir Aylık İnternet 
İçin Ne Kadar Çalışmak Gerekiyor?

Yılın En Popüler Programlama Dili: 
Python

Pandemi Sürecinde Esnafa Ne Oldu?

ABD’de Nesli Tükenmekte Olan Gelincik
Türü Başarı ile Klonlandı

'Terminatör'e 
karşı 
mikroçip

10 Milyar Yaşında Gezegen Keşfedildi

Güneşi İçine Hapseden Kurutma Makinesi

ABD'de bilim insanları, bir kara 
ayaklı gelinciği 33 yıl önce ölen 
Willa adlı bir başka kara ayaklı 
gelinciğin dondurulmuş 
hücrelerinden klonlayarak ülkede 
nesli tükenen bir hayvanı ilk kez 

klonlamış oldu. 10 Aralık’ta dünyaya geldiği ifade 
edilen “Elizabeth Ann”, neslinin devamının 
sağlanması amacıyla doğaya bırakılmayacağı 
kaydedildi.

ABD’nin Hawaii Üniversitesindeki gök bilimciler, 
W.M.Keck Gözlemevini kullanarak 10 milyar yaşında, 
TOI-561b adında yeni bir gezegen keşfetti. Keşfedilen 
gezegenin dünyadan 50 kat daha büyük olduğu ifade 
edildi. Çalışmanın yazarı Lauren Weiss, “TOI-561'in 
yörüngesindeki kayalık gezegen, şimdiye kadar 
keşfedilen en eski kayalık gezegenlerden biridir. 

Varlığı, evrenin neredeyse 14 milyar yıl önceki başlangıcından bu yana kayalık 
gezegenler oluşturduğunu gösteriyor" dedi. Gezegenin tahmini yüzey sıcaklığının 
1726 derece olduğu aktarıldı. Araştırmacılar, çevresinde dönen en az iki gezegene 
sahip olan TOI-561'in kimyasal olarak farklı olan ancak demir veya magnezyum gibi 
ağır elementlere sahip olmayan ‘galaktik kalın disk’ olarak bilinen bir yıldız grubunun 
parçası olduğunu açıkladı.

Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve 
sektörün gelişimine dair platform oluşturmak 
amacıyla Yapay Zekâ Politikaları Derneği 
(AIPA) kuruldu. AIPA Yönetim Kurulu Başkanı 
Zafer Küçükşabanoğlu, çalışmalarını yaklaşık 
26 milyonluk bir kitleyi oluşturan Z kuşağını 
önceleyerek yürüteceklerini belirtti.
Şabanoğlu yaptığı açıklamada “Toplumda yapay zekâ konusuna dair 
farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı 
sağlamak ve ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini 
teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü 
oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretmeyi 
hedefliyoruz. Derneğimiz çatısı altında yapay zekâyı ilgilendiren sadece 
birkaç konu başlığını değil; eğitimden, ekonomiye; medyadan, dış politikaya; 
kültür ve sanattan, spora kadar belirlediğimiz 17 konu başlığı altında ele 
alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Yapay Zekâ Politikaları Derneği Kuruldu

      Trakya Üniversitesi Rektör  
      Yardımcısı Prof. Dr. Murat  
      Türkyılmaz ve şirket ortağı Artun  
      Aksoy'un tasarladığı kurutma  
      makinesi, sebze ve meyvelerin  
      kapalı ortamda kirleticilerle  
      temas etmeden kurutulmasını  
      sağlıyor. Türkyılmaz, mevcut  
      yöntemlerle meyve ve sebzelerin 
kurutulmasındaki en büyük sorununun kirletici dış etkenler olduğunu söyledi. 
Özellikle kuru meyvelerde kalan "aflatoksin" gibi maddeler nedeniyle ihracatın 
büyük sekteye uğradığını belirten Türkyılmaz açıklamasında, "Biz de bunu 
öngörerek bir makine yapalım ve içerisinde güneşi simüle edelim dedik. Düşük 
enerjili bir ultraviyole koyarak güneşin dünyaya geldiği gibi doğal bir sistem 
oluşturduk.” ifadelerine yer verdi. Bir ton ağırlığındaki kurutma makinesi, meyvenin 
büyüklüğüne ve kesilme boyutuna göre 300-400 kilogram meyveyi aynı anda 
kurutabiliyor. Kurutma süreleri de meyve ve sebzelere göre değişiyor. Endüstri 4.0'a 
uygun olarak üretilen makine, her kurutmayı hafızasına alıp bir sonraki kurutmada 
en iyi değerleri kullanıyor.
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Karıncalanma Nedir?

Karıncalanmanın başlıca nedeni, çevresel 
sinirler üstündeki basınçtır. Beyin, 
vücudumuzdaki çok sayıda sinirden sürekli 
iletiler alır. Bu iletileri gönderen sinirler, tür ve 
kalınlık açısından farklılık gösterir. Bu nedenle 
çok hafif derecede de olsa herhangi bir hasara 
verdikleri tepki değişir. Örneğin, uzun süre 
bacak bacak üstüne attığımızda, ayağa giden 
ve dizin iç kısmında yüzeye yakın olan sinir, 
altta kalan bacak tarafından sıkıştırılır ve bazı 
liferin çalışması bir ölçüde aksar. Omurilik 
hücreleri ve beyin, gelen iletileri hatalı şekilde 
almaya başlar. Beynimizin bilinçli bölümüne 
aktardıkları duyumlar düzensizleşir. 
Karıncalanma biçimindeki duyuyu ileten 
sinirler daha etkili biçimde çalıştıklarından, 
yalnızca bu sinirlerin iletileri geçerli olur. 
Kısaca karıncalanma, etkilenen kol veya 
bacağı, söz konusu sinir ciddi biçimde hasar 
almadan daha rahat bir konuma getirmemiz 
için bizi uyarır. Ancak karıncalanma bazı 
durumlarda hastalık belirtisi de olabilir.

Göz kırpmak herkesin aslında neredeyse bütün canlıların yapmış olduğu bir iştir. Göz 
kırpma istemsizce yaptığımız hareketlerden biridir.  Bilim insanları yaptıkları 
araştırmalar sonucunda insanların dakikada ortalama 15- 20 kez göz kırptıklarını 
keşfetmişler. Göz kapakları kapandığı zaman göz küresi göz çukurunun iç tarafına doğru 
çekilir. 

Ortalama yüz milisaniye sonra göz kapağı açılırken göz küresi de tekrar ileri yönde harekete geçer. Göz kırpmanın insan 
sağlığı açısından iki önemli görevi vardır; Göz kapağının kapanışı esnasında bezler tarafından emilmiş su, göz küresinin 
nemli olmasını sağlar bu durum ise gözün kurumasına engel olur. İkinci olarak göz kırpmak gözü bir takım zararlı 
maddelerden korumasını sağlar. Ayrıca göz kırpmanın gözün belli bir noktaya odaklanmasında yardımcı olduğu da 
düşünülmektedir. Göz kırpma olmaz ise görme işlemi de olamaz. Gözümüzün nemli ve temiz kalması gerekir. Gözyaşı 
da temizlenmesinde çok büyük rol oynar.
Gözlerimizi kırpmadan önce odaklandığımız nokta gözlerimizi açtığımız andaki noktayla aynı olur. Göz kasları o kadar 
güçlüdür ki göz kırpma işlemi bunun önüne geçemez. İşte gözlerimiz o kadar mükemmel bir organdır ki kendi 
temizleme mekanizmasına sahiptir ve çok hızlı bir şekilde ortamın ışık düzeyine ayak uydurur. Temizleme 
mekanizmasını şöyle açıklayabilirim: Herkes arabaları biliyordur. Arabaların ön camlarında silecekler bulunur değil mi, 
bu silecekler ön camımız kirlendiğinde onu temizlemek amacıyla kullanılır. Göz kapağımızı silecek gibi düşünürsek ve 
silme aşamasında ihtiyacımız olan silecek suyunu ise göz yaşı olarak düşünüp kolay bir şekilde kendi kendini 
temizleme mekanizmasını anlayabilirsiniz. Gözlerimizin gün içinde en fazla çalışan organımız olduğunu düşünürsek 
ona iyi bakmayı ihmal etmemeliyiz. 

Neden Göz Kırparız?

Genellikle çekim 
yukarıdan aşağı doğru 

olur fakat orman 
yangınları yokuş yukarı 

daha hızlı yayılır.

Bilimsel bilgiler 
açıklıyor ki çok 

fazla yemek 
yemek insanın 

duyma kalitesini 
düşürmektedir.

Bir kilo limonda bir 
kilo çilekten daha 
fazla şeker vardır.

Dünyanın en uzun süren 
trafik sıkışıklığı 12 gün 
sürdü, 100 km kuyruk 
oluştu ve araçlar günde 1 
kilometre ilerleyebildi.

İnsanın parmak izleri o 
insana özeldir. Ancak 

bunun yanında insan dili 
de sadece o insana ait 

izler taşır.

Beynimiz uyanıkken 
10-20 watt arası 

güç kullanır, bu da 
bir ampulü 
yakabilecek 

enerjiye eşittir. 

Yetişkin bir 
insanın kalbi 1 

dakikada yaklaşık 
5 litre, bir günde 
ise 7200 litre kan 

pompalar. 

Düşen bir yıldırımın 
etrafındaki havanın 

sıcaklığı bir anda 
30.000C’ye, yani 

Güneş’in 
sıcaklığının yaklaşık 

beş katına 
ulaşabilir. 

Çekiç kafalı köpek 
balığının görüş açısı 360 

derecedir.
Ahtapotların 8 kolu 
yoktur, 6 kolu ve 2 

ayağı vardır.

Açık bir gecede, çıplak 
gözle iki bin ayrı yıldızı 
görmek mümkündür.

Bir insan, yaşamı 
boyunca iki yüzme 

havuzunu dolduracak 
kadar tükürük salgılar.

Baykuş mavi rengi 
görebilen tek 

kuştur.

Bir deve kuşunun 
gözü beyninden 

büyüktür

Bir kromozom bir 
genden daha büyüktür.  

Bir okyanusun en 
derin yerinde, demir 

bir topun dibe 
çökmesi bir saatten 

uzun sürer

Sivrisinek ısırığını 
hepimiz 

yaşıyoruz. Ancak 
bütün 

sivrisinekler değil 
sadece dişi 

sivrisinekler ısırır.

Araştırmalara göre 
kaplumbağalar üç 
yıl boyunca hiçbir 

şey yemeden 
yaşayabilirler.
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 GARİP AMA GERÇEK BİLGİLER

• Kalp şekli iki organ olan   
kalbin birleşmesinden gelir.
• Karıncalar iki haftaya kadar suyun 
altında hayatta kalabilirler.
• Kaplumbağalar popolarından nefes 
alabilirler.
• Bir mavi balinanın dili, bir filin 
ağırlığından daha fazladır.
• Erkek maymunlar, tıpkı insanlar gibi, 
kelleşirler.
• Bir ahtapotun üç tane kalbi vardır.
• Ketçap 1830’lu yıllarda ilaç olarak 
satılırdı. 
• Kirpiler suda batmaz. 

HAYVANLAR HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

• Dünya Savaşı’nda Amerikalılar bomba atmak 
için yarasa yetiştirmeye çalıştılar.
• Kutup ayıları, yaklaşık 32 kilometre uzaktan 
bile bir fok balığının kokusunu alabilirler.
• Bir bukalemunun dili, vücudu kadar uzayabilir.
• Karasinekler “fa” notası ile vızıldarlar.
• İstiridyeler hayatları boyunca birçok kez 
cinsiyet değiştirirler.
• Denizatları yeryüzünde, erkekleri doğum 
yapan tek canlılardır.
• Su aygırları, güneş kremi olarak ciltlerinde 
kırmızı bir madde salgılarlar.
• Akrepler inanılmaz dayanıklı hayvanlardır. 
Bilim insanlarının bulduğu donmuş bir akrep 
buzu çözüldükten sonra yürümeye başlamıştır.

Günümüzde gittiğimiz herhangi bir mağazada ya 
da online alışveriş sitelerinde, özellikle de son 
zamanlarda çoğu alışverişin tek tuşla halledildiği 
sitelerdir bunlar, uçuk fiyatlarla satışa sunulmuş 
ürünlere rastlamak pek de imkânsız değil. Hele ki 
geçtiğimiz son 10- 15 senedeki değişim sebebiyle 
şimdilerde en gereksiz gördüğümüz eşyalara bile 
onlarca para harcıyoruz. Bu noktada gerek 
televizyondaki reklamlar gerekse sosyal medya 
alacaklarımıza karar verme aşamasında en büyük 
rolü oynuyor. Öyle ki İnstagram üzerinden 
takipçilerine ürün tavsiyelerinde bulunanlar bile 
insanların tercihlerinde ne derecede etkili 
olduklarını farkında değiller. Tabii ki bunun kötü 
bir davranış olduğunu düşünmüyorum, sonuçta 
onlar da bunu takipçilerine yardımcı olmak, 
sorularını cevaplandırmak adına yapıyorlar, en 
azından büyük bir çoğunluğunun kötü bir amacı 
yok. Ama uzun vadede bakıldığında bu sosyal 
medya kullanıcılarının, ya da başka bir deyişle 
içerik üreticilerinin, insanları gerekli gereksiz satın 
alma ve para harcama dürtüsü uyandıracak şekilde 
yönlendirmesi özellikle maddi açıdan olumsuz 
şekilde sonuçlanabilmektedir. Herkesin vardır 
çevresinde şu tür insanlar: Birileri aldıkları ürünleri 
ballandıra ballandıra anlatınca hemen açıp 
bakarlar telefondan; olur da hoşlarına gitti mi 
ürünün görüntüsü bazen içeriği neymiş, ne işe 
yarıyormuş diye bakma gereği bile duymazlar, 
direkt satın alıverirler onu. Burada olay, ürünün işe 
yarayıp yaramaması ya da eline ulaştığında 
memnun kalıp kalmaması değildir artık. 

O ürün alınmıştır ya, önemli olan tek şey budur o an 
için. İşte bazı satıcıların kötü yüzü de burada açığa 
çıkar. Öyleleri vardır ki iki kuruşluk malı, onlarca 
katına satmıştır ve satmaya da devam ediyordur. Bir 
reklamı, güvenilir birileri tarafından güzel bir ürün 
olarak gösterilmesi yetmiştir bu satışlar için. O 
dakikadan sonra en kötü ürünü bile verseler durum 
pek değişmeyecektir, gözü açık birkaç kişi dışında, ki 
sayıları bir elin parmağını geçmez, gözü boyanmıştır 
hepsinin. İş işten geçmiştir, olansa maaşının yarısını o 
kadar para etmeyecek ürünlere veren zavallı 
insanlara olmuştur.

Konuyla ilgili Amerika’ da ürünlerin etiket fiyatı ve 
kalitesi arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
incelemek adına yapılan bir sosyal deneyde 20 
dolarlık ayakkabılar lüks bir mağazada sergilenmiş 
ve sonuç olarak 500-600 dolara ulaşan uçuk 
fiyatlarla alıcı bulmuştu. Bunun üzerine ucuzcu olarak 
bilinen ayakkabı markasının yetkilileri piyasadaki 
500-600 dolarlık ayakkabıların bu değere sahip 
olamayacağını görüp bir deney yapmaya karar 
veriyorlar. İzledikleri metot da şu şekilde: Önce 
markanın adı daha havalı hale getiriliyor, sonrasında 
lüks bir alışveriş merkezinde mağaza açılıyor ve son 
olarak mağaza için organize edilen şık bir davet ile 
ünlüler, sosyal medya fenomenleri ayakkabıları 
tanıtıyor ya da o ayakkabıları kullanıyormuş gibi 
yapıyor. Bunun sonucunda kısa süre içinde 
müşterilerin iyi bir tercih yaptıklarını düşünerek 20 
dolar değerindeki ayakkabılara 500-600 dolar 
ödedikleri gözlemleniyor. 

Deney sonunda müşterilerle tekrar iletişime 
geçilip yapılan deney açıklanıyor ve paraları geri 
veriliyor. Sonuç olarak yapılan deneyle insanların 
aslında ne kadar kolay bir şekilde kandırılabildiği 
de gözler önüne seriliyor.

Uzun sözün kısası, her şeyden önce şunu demekte 
fayda var: Siz siz olun, emeğe saygı duymayı bilin. 
Başkalarının size empoze ettikleri doğruları 
benimsemeden önce bir düşünün, sorgulamaya 
çalışın. Bu noktada gerek ticari oyunların gerekse 
ucuz iş gücüyle insan emeğini sömüren markaların 
dayatmalarına karşı gözünüz açık olsun. Özellikle 
de artık bir hastalık gibi yayılan “marka” 
takıntılığından elinizden geldiğince kaçınmak; 
ürünün sizin isteklerinizi karşılaması, kalitesi ve 
üzerindeki emeği göz önüne alarak karar vermek 
daha sağlıklı bir yol olacaktır. Umarız ki bu şekilde 
ekonomik açıdan da daha adaletli ve herkesin 
hakkı olanı aldığı bir sistemin temelleri atılabilir.

Bir Pazarlama Alanı Olarak Medya
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Bir gün babamla markete gittik, o gün çok rüzgârlıydı. Babam bana bir uçurtma aldı. Uçurtmayı uçurmak için dışarıda boş bir alan 
aramaya koyulduk, hava rüzgârlı olduğundan dışarıda bizim gibi çok aile vardı. Bir süre sonra uçurtmayı uçurabileceğimiz bir yer 
bulabildik. Babamla uçurtmayı uçurtmaya başladık. O kadar çok rüzgâr vardı ki uçurtma birden elimden kayıverdi ve uzaklara doğru 
uçup gitti. Çok üzülmüştüm.   Ertesi gün Antalya’daki arkadaşımın doğum günüydü ve ona hediye olarak ne alabileceğimi düşündüm 
ama bulamadım. Bir süre sonra aklıma bir fikir geldi, arkadaşımı görüntülü aramaya karar verdim. Arkadaşım çok heyecanlı 
görünüyordu. İlk, doğum günü olduğundan bu kadar heyecanlı olduğunu düşündüm fakat sonra, elindeki uçurtmayı görünce çok 
şaşırdım. Bu uçurtma, babamın rüzgârlı günde bana aldığı uçurtmanın aynısıydı. Önce bendeki uçurtmanın aynısı arkadaşımda da 
olabilir diye düşündüm, ama sonra arkadaşım uçurtmayı ters çevirip kameraya yaklaştırdığında ekrana bakakaldım. 
Uçurtmanın alt kısmında ismim yazıyordu! Hem de babamın el yazısıyla! Sonra arkadan babamın kıkırdayarak güldüğünü fark ettim. Sanırım olanları anlamıştım. Babam 
uçurtmayı satın aldıktan sonra uçurtmanın uçup kaybolacağını önceden düşünüp, uçurtmanın alt kısmına adımı yazmıştı ve bu uçurtma rüzgârlı gün, uzaklara uçup Antalya’ya 
varıp, arkadaşımın evinin bahçesine düşmüş. Çok şaşkındım ama aynı zamanda mutluydum. Hem uçurtmam kaybolmamıştı hem de arkadaşıma hediye almama gerek 
kalmamıştı, çünkü uçurtma arkadaşıma kendisi hediye olarak gitmişti! 

GÜNEŞ 
Esiyordu hafif bir rüzgâr,
Karanlık hakimdi yeryüzüne,
Güneş tanışmamıştı daha,
Yeryüzü ve insanlarla.
Başlamıştı artık
Yeni bir gün,
Yeni bir sayfa.
Güneş hâlâ bekliyordu,
Daha olmamıştı istediği.

Çok istiyordu aslında,
Aydınlık yapmayı,
Dünyayı.
Doğdu!
Yeni bir gün oldu.
Yavaş yavaş gördü insanları
O anda esti hafif bir rüzgâr,
Ona arkadaş olarak.
Öğlen oldu,
Dünya, onun oldu.
İnsanlar evlerinde oturuyordu.

Bu onu üzdü
Çünkü o 
İnsanları görmek,
Onları duymak istiyordu.İkindi 
zamanı,
Havalar ılıklaştı,
İnsanlar dışarı çıktı.
Güneş insanların 
Neden dışarı çıkmadıklarını 
Şimdi anlamıştı,

Çünkü havalar
Sımsıcaktı.
İnsanlar dışarı çıkınca
Güneş çok sevindi,
Neşelendi.
Onun neşesiyle
İnsanlar sevindi,
Mutlu bir gün oldu.

Uçurtmanın Yolculuğu

Gezegenler arası yolculuk yapabilen bir uzaylı olduğumuzu hayal ettik. Güneş sisteminde yer alan gezegenleri gezdiğimizi 
düşünerek başımıza gelebilecekleri yazıya döktük.
Ben bir uzaylıyım. Güneş’te doğdum. Bu yüzden Güneş hakkında çok şey biliyorum. Ama artık büyüdüm ve gezegenleri keşfetmem lazım ki herkese 
gezegenler hakkında bilgi verebileyim. 
İlk gittiğim gezegen Merkür’dü. Merkür Güneş’e yakın olduğu için sıcak bir gezegen. Ama nedense Merkür’de durduğum zaman bayağı üşümüştüm. 
Nedeni ne bilmiyorum. Belki Güneş’te uzun süre yaşayıp öldürücü sıcaklığa alışık olduğum için daha az öldürücü sıcaklık  bana soğuk geliyordur. 

Ama tam olarak bildiğimi söyleyemem. Buraya ilk ayak basışımda bastığım yere bir sembol koydum ki başladığım yeri görebileyim. Ve çok uzun zaman geçmeden başladığım yere geri döndüm. 
Sanırım bayağı küçük bir gezegen. 

Sonraki gezegen olan Venüs’e geldiğimde kendimi evde hissettim. Merkür’den Güneş’e daha uzak olsa da nedense daha sıcaktı. Birkaç dakikalığına gezmeye çalıştım ama zehirli gazlar beni 
zorluyordu ve artık dayanamadığım için hemen oradan ayrılmam gerekti. Bir gün oraya daha fazla araştırma yapmak için geri dönebilirim.

Sonraki gezegene giderken tuhaf beyaz bir atmosfer ve arkasında mavi ve yeşil şeyler gördüm. Gezegen olmadığını düşünüp kaçmaya çalışınca birden beni çekmeye başladı. Hemen kaçmaya 
çalıştım ama işe yaramadı. Ve en sonunda ilk defa yürüyebildim. Burada tuhaf yaratıklar var. Tuhaf elli, tuhaf yüzlü yürüyebilen yaratıklar. Ve burada kocaman metal ve kayadan yapılmışa 
benzeyen kulübe gibi şeyler var. Bu gezegende biraz durmam gerekti. Herkesin önüne çıkmak isterdim ama beni, ben onları tuhaf bulduğum gibi tuhaf bulabilirler. Gezerken onların olmadığı bir 
yer bulamadım. Burası bayağı ilginç bir yer. Ayrılmak için zıpladım ama işe yaramadı. Sanki bu gezegen benim üstünde olmamı istiyor. Ve birden tuhaf bir gemi gördüm. Hemen ona bindim ve 
nasıl olduysa beni uzaya geri götürdü. Nasıl benim gücüm yetmiyor da bu metal geminin gücü yetiyor? Burada sorgulanacak çok şey var.

Diğer gezegene gitmeye çalışırken üstünde olduğum metal gemi tuhaf kraterli bir kayaya iniyordu. Burada, onlar gidene kadar saklanabilirdim. Ve öyle de yaptım. Burayı gezerken buranın bir 
gezegen olduğunu düşündüm ama aslında değilmiş, adı “Uydu” denen bir şeymiş. Hala gezegen ve uydunun farkını bilmesem de hemen Mars’a gidemezdim. Burayı gezerken yine Merkür’de 
yaptığım gibi bir sembol koydum ve gezerken bir sürü tuhaf çizgili büyük izler gördüm. Benim ayak büyüklüğüme yakındı. İlginç. Yürümeye devam ederken başladığım yere geri döndüm. Resmen 
Merkür’de gezdiğim kadar burada da gezdim.

Sıra Mars’taydı. Mars’a indiğimde karşımda çıkan şeyler sadece iki kelime ile anlatılabilir. Kayalık ve kırmızı. Burada gezmek mavi gezegende gezmek gibi eğlenceliydi. Ama gezerken karşımda 
tuhaf bir şey gördüm. Yuvarlak 6 ayaklı, Tek gözlü ve arkasında düz, büyük bir metal olan metal bir yaratık. Elli ve yüzlü yaratıklara benzemiyordu bu yüzden arkadaş olmaya çalıştım. Ama sanırım 
benim gibi duyguları yoktu. Mars’tan ayrılma zamanım gelmişti ama o metal yaratık her zaman aklımda olacak.

Diğer gezegenlere giderken bir sürü asteroit bana çarptı. Ve asteroitlerden kaçtığım zaman donuyordum. Burada çok uzun süre kalamam. Hatta belki Uranüs ve Neptün’e bile gidemem. Kendi 
hayatım bilimden daha önemli. Sonra Jüpiter’i gördüm ve inceledim çünkü atmosferi yok ve üstünde duramam. Jüpiter çok büyüktü. O kadar büyüktü ki ne kadar çok desen yetmez. Gezerken 
kocaman kırmızı bir leke gördüm. Aslında bu leke 3 tane mavi gezegeni kolayca yiyebilecek bir kasırgaymış ve ona takılmamak için Satürn’e gittim ve söylemem gerek. En çok eğlendiğim 
gezegendi. Halkalarında tam 3 saat boyunca gezdim ve ne kadar eğlendiğimi söyleyemem. Ama sanırım bu sondu. Artık ölmemek için Güneş’e geri dönmem gerekti. En azından Uranüs’ü bir 
yermiş gibi dönmesini ve Neptün’ün en soğuk uydusunu gördüm.
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Uçurtma

Saat altı civarıydı. O gün çok mutluydum. Pencereden baktım, uçurtmalar uçuyordu. Babamdan hep bir uçurmam olsun 
isterdim fakat maddi durumumuz buna uygun değil derdi. Geri yatıp düşlerime yelken açmaya devam ettim.
Saat on bir olmuştu kapı çaldı amcamlar gelmişti. Amcamın elinde bir uçurtma ve bir torba İzmir’den gelen hediye vardı. 
Amcam uçurtmayı bana uzattı. Hiçbir şey demeden amcamın boynuna sarıldım ve koşarak aşağıya oynamaya indim. En güzel 
uçurtma benimkiydi. Uçurtmamla bir süre oynadım fakat iki hafta sonra elimden kayarak bulutların yanına uçtu.
Yıllar sonra itfaiyeci oldum. İstanbul’dan hiç ayrılmadım. Yıl 2010 idi. Evet 2010, 28 Kasım 2010 büyük Haydarpaşa yangını. 
Yangını söndürmeye giden itfaiyelerden biri bendim. Çatının üzerinde uçurtmamı gördüm. Fakat uçurtmam kül olmuştu. 

Bu, gelecekteki iş gücümüzü hazırlamak için eğitim ve öğretim 
programlarında değişiklik yapmanın yanı sıra, mevcut 
çalışanların benzersiz insan yeteneklerini kullanacak yeni 
pozisyonlara geçişine yardımcı olacaktır.

3-Savaşlarda Yapay Zekâ: 

Benzer şekilde, yapay zekâ ile insansız hava araçlarının 
gelişmesi, robotik sürülerin uzak noktalara saldırılar 
gerçekleştirebilmesi ya da nanorobotlarla hastalıkların 
yayılması, yeni bir terörizm türü olabilir. Ve kolluk 
kuvvetlerinin ve savunma örgütlerinin mevcut olan potansiyel 
tehdide uyum sağlamaları gerekecektir.

Yapay zekâ uygulamalarıyla geleceğe hazırlanmanın en iyi 
yolunu belirlemek; zaman ve kapsamlı akıl yürütmeyi 
gerektirecektir. Yıkıcı olaylarda olduğu gibi, yapay zekânın 
ortaya çıkarabileceği olumsuzlukların çözülmesi kolay bir 
durum değildir, fakat çözüm belirleme konusunda sorumluluk 
sahibi insanlar olduğu müddetçe, olumsuz etkileri azaltarak 
yapay zekanın birçok avantajından yararlanabileceğiz.

Bu yazımda yapay zekanın ne  olduğunu,ne işe yaradığını 
gelecekte meydana getireceği muhtemel sorunları ve 
tarihçesini ele aldım. Yapay zekanın nasıl çalıştığını sonraki 
yazımda ele alacağım o zamana kadar kendinize iyi bakın. 

Kaynaklar: 

https://medium.com/technical-library/yapay-zekan%C4%B1n-olum
suz-etkileri-nelerdir-a4d669652c46 
https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/618_mayis_
2019_bilim_ve_teknik_76.pdfhttp://www.yeniisfikirleri.net/yapay-
zeka-ne-ise-yarar/
https://www.mediaclick.com.tr/tr/blog/yapay-zekanin-gelecegihtt
ps://medium.com/t%C3%BCrkiye/yapay-zekan%C4%B1n-tarih%C3
%A7esi-ve-geli%C5%9Fim-s%C3%BCreci-cb4c73deb01d 
Copeland, J. Artificial Intelligence: A Philosophical Introduction, 
John Wiley & Sons, 2015. Göranzon, B.ve Josefson, I., Knowledge, 
Skill and Artificial Intelligence, Springer Science & Business Media, 
2012. 
Bahrammirzaee, A., “A comparative survey of artificial intelligence 
applications in finance: artificial neural networks, expert system 
and hybrid intelligent systems”, Neural Computing and 
Applications, Cilt 19, Sayı 8, s.1165-1195, 2010. 
Çiftçi, H., Her Yönüyle Siber Savaş, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 
2013 Ertel, W., Introduction to Artificial Intelligence, Springer, 2018. 
Nabiyev, V. V.,Yapay Zekâ, Seçkin Yayıncılık, 2005. Mitchell, T. M., 
Machine Learning, McGraw-Hill Science, 1997. 
Alpaydin, E., Introduction to Machine Learning, MIT Press, 2014. 
Shanahan, M., The Technological Singularity, MIT Press, 2015. 
Yampolskiy, R. V., Artificial Superintelligence: A Futuristic 
Approach, CRC Press, 2015. John Walker, S., Big Data: A Revolution 
That Will Transform How We Live, Work, and Think, Taylor & Francis, 
2014. Wortmann, F. ve Flüchter, K.,” Internet of things”, Business & 
Information Systems Engineering, Cilt 57, Sayı 3, s. 221-224, 2015.

YAPAY ZEKÂNIN KULLANIM ALANLARI

Yapay zekanın bazı uygulama alanları şu şekildedir: 

1-SES TANIMA: 
Yapay zekâ gelişen teknolojilerin nimetlerinden yararlanarak 
yalnızca ses tanımayla sınırlı kalmayıp söz konusu sesi anlama 
ve cevap verme seviyesine kadar ilerlemiştir.
Siri, google asistan, google çeviri ve hatta sesli arama 
yapmamızı sağlayan uygulamalarda bile ses tanıma yapay 
zekâları karşımıza çıkmaktadır. 

2-GÖRÜNTÜ İŞLEME:
Yapay zekalar görüntü işleme özelliğine sahip olduğunda 
görüntüde yer alan pikseller kod şeklini alıyor. Trafik 
lambalarını, çevredeki insan ve hayvanlar ile ikaz tabelalarını 
idrak eden ve hareketlerini buna göre şekillendiren otonom 
(sürücüsüz) araçlar bu uygulama alanına verilebilecek en güzel 
örneklerdendir.

3-MUHAKEME: 
Muhakeme yapay zekâ üzerinde kullanılan en zorlu 
alanlardandır. Geliştirilen yapay zekanın herhangi bir durumda 
birden fazla olayı eleyip en akılcı karara varması oldukça önem 
arz etmektedir. Örnek verilecek olursa; bir mahkemede görülen 
davada görev yapan hâkimin suçluyla suçsuz olanın ayrımına 
varması muhakeme yetisinin güçlü olmasıyla mümkündür. Bu 
noktada geliştirilen yapay zekâ söz konusu olayda olaya ilişkin 
delilleri harmanlayıp eleyerek suçlu ve suçsuz ayrımına varır. 

YAPAY ZEKÂNIN OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR? 

Genel olarak yapay zekanın kullanım alanlarında sağladığı 
sayısız faydaları anlatmaya çalıştım ancak bu teknoloji ne yazık 
ki beraberinde sayısız sorun da getiriyor. 

1-Yapay Zekâ Ön yargısı: 
Yapay zekâ algoritmaları, ne de olsa insanlar tarafından 
üretildiler. Bunları geliştiren insanların algoritmaya bilerek veya 
yanlışlıkla eklemeleri sonucu yapay zekâ çeşitli ön yargılara 
sahip olabilir.
Eğer yapay zekâ algoritmaları bir ön yargıya sahipse ya da 
öğrenmeleri için verilen eğitim setlerindeki veriler ön yargılıysa 
ön yargılı sonuçlar üretecektir. Bu gerçek, ayrımcı işe alım 
algoritmalarında görülmektedir. Şirketler yapay zekâ 
algoritmaları geliştirdiklerinden, sorumluluk duygusayla 
hareket ederek geliştirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.

2-Bazı İşlerin Kaybı:
Yapay zekâ sayesinde birçok yeni iş alanlarının açılacağı ve 
bunun oldukça fazla istihdam yaratacağı öngörülüyor ancak 
yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir Endüstri 
Devrimi sonucu bedensel güç kullanarak gerçekleştirilen her 
türlü meslek grubunu silinmiş olacak. 

YAŞAM 3.0: YAPAY ZEKÂ

YAPAY ZEKÂ NEDİR? 

Yapay zekâ özellikle son 10 yılda 10-11 yaşındaki çocuktan 
tutun 80 yaşındaki dedelere kadar teknolojiyi az çok takip 
eden herkesin konuştuğu, tartıştığı bir konu oldu. İnsanların 
bir kısmı olaya sadece izlediği “Terminatör” benzeri 
filmlerden hakimken önemli bir kısmı ise bu konunun hâlâ 
tam olarak nasıl bir şey olduğunun farkına varabilmiş değil. 
Bu yüzden bu yazımda “YAŞAM 3.0”-Bu başlık Max 
Tegmark’ın Life 3.0 kitabından geliyor.- güncellemesi olan 
yapay zekanın öneminden bahsedip ne olduğunu anlatmaya 
çalışacağım. 

Yapay zekâ, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir 
robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine 
getirme kabiliyetidir. Yapay zekâ bilgisayar bilimleri altında 
hem donanımsal hem de yazılımsal zeki sistemlerin 
geliştirilmesi ile ilgilenen bir alandır. Bu teknolojinin amacı, 
sayısal sistemler üzerinden gerçek dünya problemlerinin 
çözülmesi amacıyla zeki sistemlerin oluşturulmasıdır. Bunu 
sağlayan da bünyesinde çeşitli matematiksel ve mantıksal 
yapılar barındıran özel algoritmalardır. Geçmişten günümüze 
bu algoritmalar başta insan olmak üzere çeşitli canlılardan 
(örneğin; hayvanlar, böcekler) ve doğadaki rutin 
dinamiklerden esinlenerek oluşturulmuştur.  

Yapay zekâ algoritmaları, ustaca bir araya getirilmiş 
mantıksal ve matematiksel adımların yanında, bazı temel 
yollara bağlı kalarak çalışır. Eldeki veriler üzerinden çok 
sayıda (10.000, 100.000, belki de daha fazla) döngüyle 
çözüm üretme, verileri manipüle etme ya da bilinen 
çözümlerden yola çıkarak bilinmeyenlere adapte olma 
bunlardan en önemlisidir.

YAPAY ZEKANIN TARİHİ 

Cansız nesnelere zekâ ve bilinç verebilme kavramı İlk Çağ’dan 
beri insanların aklında olan bir sorudur. Sonraki zamanlarda 
gelişen “bilgisayar” adını verdiğimiz elektronik aletlerin 
gelişmesiyle birlikte bu sorunun cevabını vermeye yönelik ilk 
kayda değer çalışmalar başlamıştır. İlk olarak 1955 yılında 
“yapay zeka (artifical intelligence)” terimi John McCarthy, 
Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon 
tarafından sunulan “yapay zekanın iki aylık, 10 kişilik 
araştırması” ile bir sunum hazırlanmıştır. Bir yıl sonra Temmuz 
ve Ağustos 1956’da gerçekleştirilen seminer, yeni bir çalışma 
alanının resmi doğum tarihi kabul edilir. 1956’da “yapay 
zekanın” bir çalışma olarak kabul görmesinden günümüzde 
yapay zekâ adeta çağ atlamıştır. Özellikle de Google gibi 
firmaların çalışmalar konusunda başı çektiği bu dönemde 
üretilen dar anlamda yapay zekalar insanları bile geçmeye 
başlamıştır.
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Yazarlar duygularını, düşüncelerini dil ile anlatıyor olabilir. Peki okuyucular olarak bizler, anladıklarımızı resme dönüştürsek? Biz de böyle anlatıyoruz desek… Ne dersiniz? 
Resimlerini gördüğünüz ilk kitap Jose Saramago’ya ait olan Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş kitabı. Okuduğum her satırda gözlerimin önünden resim kareleri geçerken bir şeyler 

karalamadan kitabı tam olarak okumuş olamazdım. Sayfalarını okuduğunuz satırlar, kitabın bendeki yansımaları. Ve işte sonuç sizlerle…

Okurken keyif aldığım ve zihnimdekileri resmederek anlattığım bir diğer kitap ise “ A Young Doktor’s Notebook” yazarı Mihail Bulgakov. Kitap sunumu için okuduğum eserin 
satırlarını resmederken karakterlerin ruh hâli, olayların geçtiği yer ya da ortamın rengi benim en çok takıldığım noktalar oldu.

IM FEBRUAR IST ”SAFER INTERNET DAY”

Das Internet eröffnet uns vielfältige Möglichkeiten und birgt gleichzeitig zahlreiche Gefahren: Die 
Anonymität des riesigen Netzwerkes wird auch für zweifelhafte und kriminelle Zwecke genutzt und 
es werden fragwürdige, falsche, verstörende oder jugendgefährdende Inhalte verbreitet. 
Problematisch ist allgemein der leichtfertige Umgang vieler mit persönlichen Informationen und 
Daten im Netz. Außerdem haben Cyber-Mobbing und die Verbreitung von Hass im Internet weiter 
zugenommen. Wo liegen die Gefahren und wie kannst du dich schützen?
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Das Internet ist heute nicht mehr wegzudenken und gewinnt weiter an Bedeutung: Immer mehr Menschen nutzen das 
weltweite Netz, um sich zu informieren, sich mit anderen auszutauschen, selbst Informationen, Ideen und Angebote 
bereitzustellen,  kreativ zu werden, Kontakte zu knüpfen, sich, ihr Leben und ihre  Hobbys darzustellen, Online-Games zu 
spielen und sich zu  unterhalten oder einfach nur um zu "shoppen". Es wimmelt von  Infoseiten, Blogs, Foren,Videoportalen 
und Online-Communitys,  ständig neue Plattformen, Kontaktbörsen, Online- und Messaging-
Dienste sowie Chatrooms locken die User.

“Medienkompetenz” wichtig wie nie: Wie nutze ich das Internet?

Es ist immer entscheidender, dass schon junge Menschen frühzeitig in "Medienkompetenz" geschult werden - damit ist 
gemeint, dass User wissen, wie sie das Internet möglichst sinnvoll und verantwortungsbewusst nutzen können, wo 
entscheidende Risiken und Gefahren liegen, wie sie mit ihren persönlichen Daten umgehen, wie sie Informationen im Netz 
richtig suchen und bewerten können und "seriöse" (also glaubhafte und ernstzunehmende) von "weniger seriösen" Quellen 
im Internet unterscheiden können. Medienkompetenz ist vielfältig und selbst erwachsene, erfahrene Internetnutzer 
müssen sich zu dem Thema immer wieder selbst schlau machen, ihr Verhalten kritisch hinterfragen und sind nicht völlig 
gefeit vor den Gefahren im Netz.

Verwendete Quell:

https://www.helles-koepfchen.de/gefahren-des-internets-fuer-kinder-erklärt.html
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LES POUSSİÈRES DE SABLE DU SAHARA ÉTAİENT PORTEUSES DE CÉSİUM-137, RÉSİDU D’ANCİENS ESSAİS NUCLÉAİRES 
FRANÇAİS
Quand un nuage de sable jaune orangé nous rappelle le passé. Du sable ramassé dans le massif du Jura a été analysé par un 
laboratoire près de Rouen en Normandie. On y retrouve des traces des essais nucléaires français au Sahara au début des années 
60. Pierre Barbey est spécialiste de la radioprotection à l’Université de Caen, il est aussi conseiller scientifique bénévole du 
laboratoire ACRO, l’association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest. Le 6 février, lorsque le phénomène de nuages de 
sable du Sahara traverse la France, il est aux premières loges dans le massif du  Jura dans le secteur de Chapelle des Bois (Doubs). 

“Ce jour-là, c'était très étrange, nous avons chaussé les raquettes tôt le matin, la neige était blanche, au fil de la balade tout a changé, ça a duré toute la journée. J’étais avec 
des amis qui étaient inquiets en voyant ces poussières ocres recouvrir le sol", raconte-t-il.
Le scientifique pense très vite que ces poussières peuvent provenir du Sahara. Sur sa voiture, avec un kleenex, il prélève un échantillon. “Je me rappelle très bien qu’il y a 30 
ans au moment de la création de l’ACRO (née après la catastrophe de Tchernobyl), nous avions déjà analysé du sable en provenance du Sahara. On y avait vu des traces de 
Césium-137. 30 ans après, je ne savais pas si on en aurait encore des traces, à une si lointaine distance du Sahara” ajoute le scientifique.  

Publié le 26/02/2021 à 14h18 • Mis à jour le 28/02/2021 à 08h50
Tirée par : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/jura/les-poussieres-de-sable-du-sahara-etaient-porteuses-de-cesium-137-residu-d-anciens-essais-nuclea
ires-francais-1973641.html

ETWINNING

Okulumuz 1. sınıf öğrencileri ile 
yürüttüğümüz "Music and Colour in 
four Season" isimli eTwinning 
projemizin ikinci bölümünü bitirdik! 
Çalışmamızı görmek için QR kodunu 
okutabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.

Pollutonia is a marvelous planet and I am very grateful for choosing 
me as your president. I know we have lots of environmental problems 
but I am sure if we work together, we can do anything. I worked with 
my team and we prepared a list of solutions for our planet. Today, I am 
going to present them to you. 

First of all, smog is a problem on our planet. Factories must have filters and they should be more careful. 
Public transport will be free because private cars cause environmental pollution. We are going to stop 
using fossil fuel and prefer renewable energy to save the environment. We are going to build fire stations 
near forests to stop wildfires. To decrease tra�ic jams, we are going to construct new roads and new 
bridges. During busy times, we are going to control the tra�ic lights. We all know that the water is dirty, 
the fish are dying and the water is not good to drink but I have solutions to these problems, too. We 
won’t build factories near rivers, seas and oceans. We are going to ban water transportation. There will 
be water cleaning teams and if you want to join, you can come whenever you want. Also, there will be a 
fish feeding team and you can join that team, too. Fishing will be restricted during some seasons. In 
every house, there will be a water filter kit to have clean water. The air is so di�icult to breathe but we 
should plant more trees. We are going to have more tree shops to buy trees and plant them. We will stop 
deforestation. Lastly, there will be more bins on the streets and we are going to fine people who throw 
rubbish.

Finally, we will do these things with you but you should help us. We are going to educate people about 
environmental pollution because education is the most important of all. Thank you very much for your 
support!

IF WE WORK TOGETHER

ROBBERY AT THE MUSEUM

It was a Friday afternoon. 
Everything was going well. 
The famous detective Homer 
Simps had just started 
reading his newspaper. He 
saw the title "Robbery at The 
Famous Museum". 

A diamond necklace was stolen from the museum. That museum 
was the one that Homer had visited yesterday with his partner 
Ned. He was shocked. How could they have not noticed, even 
though something was stolen in front of their eyes? Homer 
phoned Ned and they decided to go to the police station. 
Policeman wanted their help because only a genius detective 
could solve that mystery. They went to the museum. They checked 
the cameras, and they called the suspects. They searched the 
venue, but they could not find anything. 

The diamond necklace was in a glass box. The glass box has a door and only the employees can open it. And there was not any fingerprint. They talked to the suspects. First suspect was Moe 
Szyslak. He said he visited the old precious glass division. He said he did not even go to the jewelry division.  Second suspect was Lisa Yeardly. She said she was in the guided tour group. She 
said that she was not alone for even a moment, so it was impossible for her to be involved in this incident. Third suspect was Lenny Leonard. He said that he had visited the museum because 
it was free. He said he would not try to steal something because there is a serious payback for stealing something. Fourth suspect was Helen Lovejoy. She said she visited the museum all alone. 
She said that she loves jewels, but she did not steal anything. Fifth suspect was Montgomery Burns. He said if he wants, he can buy all the museum. He said he just visited the museumas a 
normal person. Sixth suspect was Kirk Van Houten. He said he was visiting the museum with his family. He said that they went to the souvenir store at the end of the museum. Homer listened 
to all the suspects. While he was listening to them, he realized his partner was so stressed. He taught that he could be the thief. Homer decided to go to the Ned's house. Next day he went to 
the museum after he had gone to Ned's house. Homer made a statement after everyone gathered. "After I listened to all the suspects, I realized that there was one more suspect that no one 
cared about him. My partner Ned. We visited the museum together but after a while I went to the toilet. At that time, he went to the sta� room and found the key. After the guided tour group 
had left, he went next to the diamond necklace and he stole it. I know what you are thinking now, why? As you know, we are working with Ned, but he was always in the backstage. Everyone 
was supporting and talking about me in detective work. Ned wanted to take his revenge on the people who supported me. Because he was tired of staying behind me. That's why he stole the 
necklace but as you know facts have a habit of coming out sooner or later, case closed. " .
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ÖZEL EGE ANAOKULU EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ DEĞERLER EĞİTİMİNDE
Öğrencilerimize “Tasarruf etmek ne demek?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler: 

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ MERAK ETTİKLERİNİ ÖĞRENİYOR
Öğrencilerimize “Sonbaharda yapraklar neden renk değiştirir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler: 

Öğrencilerimize “Bütün duyu organlarımız görev başındayken her şey yolunda. Bir organımız görevini 
yapmazsa ne olur?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler: 

Engin Akidil:
Çünkü yağmur suları
 yaprakların rengini

değiştirir.

Mira Berfin Yılmaz:
Çünkü, gece ve gündüz

olması yaprakların rengini
değiştirir.

Ceyla Seçer:
Çünkü ağaçlar yaşlanıyor

ve yaprakların rengini
değiştiriyor.

Sait Saylam:
Yapraklar yere döküldüğü için

kurur ve renk değiştirir.
Ağaçlar da renk değiştirir.

İlyas Efe Gündeğer:
Havalar soğuduğu içi

 yapraklar kuruyor ve renk
değiştiriyor.

Mert Dellal:
Gece ve gündüzün

yaşanması, yağmurun
yağması yaprakların

rengini değiştirir.

Duru Demir:
Çünkü rüzgâr yaprakları

kurutuyor ve rengini
değiştiriyor.

Aden Ada Köprülü:
Çünkü, çocuklar yaprakları
koparıyor olabilir. Yapraklar

kopunca rengi değişir.

İdil Sakıncı:
Çünkü, bulutlar ağaçtaki

yapraklara üflüyor
ve onları yere düşünüyor.

Yerde yapraklar renk
değiştiriyor.

Semai Efe Dalbiçer:
Çünkü mevsimler değiştiğinde bazı
yapraklar renk değiştirir.Sonbahar
ve yaz mevsimi sıcak ve rüzgârlı

olduğu için renk değiştirir.

Demir Okay:
Hava soğuduğu için

yaprakların rengi değişir.

Lara Öndeş:
Soğuk hava ve rüzgârlı

hava yaprakların rengini
değiştiriyor.

Mert Dellal:
Suyu çok akıtmamak

 demektir.

Aden Ada Köprülü:
Düşünmek demektir.

İdil Sakıncı:
Bir şeyi olması

gerektiği kadar az
kullanmak tasarruf

etmektir.

Semai Efe Dalbiçer:
Bir adamın mor kovadaki
boyayı yere dökmesinin

yanlış olmasıdır.

Lara Öndeş:
Bir şeyi ihtiyacı

olan birine vermektir.

Demir Okay:
Bir şeyi kullanıp

bitirmek demektir.

Engin Akidil:
Evi süpürmek demektir.

Mira Berfin Yılmaz: 
Jet hızında uçmak

demektir.

Ceyla Seçer:
Suyu açıp işimiz

bittiğinde kapatmaktır.

Sait Saylam:
Her şeyi yeteri kadar
kullanmak tasarruflu

olmaktır.

İlyas Efe Gündeğer:
Bir evi başka bir adama

vermektir.

Duru Demir:
Korku makinesi 

demektir.

Mira Berfin 
Yılmaz: Vücudumuz 

düzgün çalışmaz hasta 
oluruz.

Ceyla 
Seçer: Etrafımızdaki 
nesneleri göremeyiz. 
Yemeklerin kokularını 

alamayız.

Sait Saylam: 
Burnumuz görevini 

yapmazsa yemeklerin 
kokusunu alamayız.

İlyas Efe 
Gündeğer:

Organlarımız çalışmaz.

Mert Dellal: 
Gözümüz görevini 

yapmazsa etrafımızdaki 
nesnelere takılabiliriz.

Engin 
Akidil: Dil organımız 
tat almamızı sağlar.

 Çalışmazsa tat alamayız. 
Arkadaşlarımızla 

konuşamayız.

Aden Ada 
Köprülü: 

Gözümüz çalışmazsa 
etrafımızı göremeyiz. Nefes 

alamayız, hasta oluruz.

İdil Sakıncı: 
Gözlerimiz görevini 
yapmazsa nesneleri 

göremeyiz.

Semai Efe 
Dalbiçer:

Kulağımıza soğuk girer.

Demir Okay: 
Kulağımız görevini 
yerine getirmezse 

duyamayız.

Lara Öndeş: 
Dil organımız 

görevini yapmazsa iletişim 
kuramayız. 

Arkadaşlarımızla 
konuşamayız.

Duru Demir: 
Görme organımız 

göz görevini yapmazsa 
sadece karanlık görürüz. 

Birisi bize bir şey verirse biz 
onu göremeyiz.
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ÖZEL EGE ANAOKULU EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR
Öğrencilerimize “Soğuk havada ağzımızdan neden buğu çıkar? ”diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Öğrencilerimize “Acaba merdane nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Engin Akidil: Hamuru dümdüz yapan eşyadır.
Mira Berfin Yılmaz: Havalandırma 
makinesidir.
Ceyla Seçer: Kedi maması demektir.
Sait Saylam: Bilezik kesen makinedir.
İlyas Efe Gündeğer: Yeni bir icat makinesidir.
Mert Dellal: Hamuru açtığımız eşyadır.
Duru Demir: Eskimiş bir oklavadır.

Aden Ada Köprülü: Bir çeşit kitap türüdür.
İdil Sakıncı: Hamuru açmaya yarayan şey.
Semai Efe Dalbiçer: Hamuru açmaya 
yarayan oklavadır.
Demir Okay: Lolipop ve yanardağ demektir.
Lara Öndeş: Keki karıştıran makinedir.
Yaman: Ke ile başladığı için aklıma kedi 
geliyor

Öğrencilerimize “Acaba korniş nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler:

Engin Akidil: Elektrikli ağ demektir.
Mira Berfin Yılmaz: Arabanın kornası 
demektir.
Ceyla Seçer: Unicorn boynuzu demektir.
Sait Saylam: Bir süs eşyasıdır.
İlyas Efe Gündeğer: Düdük demektir.
Mert Dellal: Patlamış mısırdır.
Duru Demir: Arabanın kornası demektir.

Aden Ada Köprülü: Flamingo demektir.
İdil Sakıncı: Araba kornası demektir.
Semai Efe Dalbiçer: Bir tane düdüktür.
Demir Okay: Misket demektir.
Lara Öndeş: Perdeyi çekmek için 
kullandığımız iptir.

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

Öğrencilerimize “Aklı yatmak nedir?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar verdiler: Öğrencilerimize “Şehir-kent deyince aklına ne geliyor?” diye sorduk. Bakın ne cevaplar 
verdiler:

Öğrencilerimize “Sonbahar-güz deyince aklına ne geliyor?”  diye sorduk. Bakın ne cevaplar 
verdiler:

Engin Akidil: Adamın yatakta uyuması aklıma geliyor.
Mira Berfin Yılmaz: Yatakta uyumaktır.
Ceyla Seçer: Denize gelirken bir tane simidimizi unutmak aklıma geliyor.
Sait Saylam: Yatağa yatmaktır.
İlyas Efe Gündeğer: Bir insanın yatakta uyurken sayıları düşünmesidir.
Mert Dellal: Yatakta uyurken düşünmektir.
Duru Demir: Hiçbir şeyi düşünmeden uyumaktır.
Aden Ada Köprülü: Aklıma bebeğini yatakta uyutan anne geliyor.
İdil Sakıncı: Yatağın düşünmesi aklıma geliyor.
Semai Efe Dalbiçer: Robot çocuk aklıma geliyor.
Demir Okay: Annem hikâye okurken, onun okuduğu hikâyeye dalmaktır.
Lara Öndeş: Karşımdaki insanı aklımda anlamaktır.
Bade: Yatarken aklına bir şey gelmek demek.
Demir: Beynimizin bize hiçbir zekilik vermemesi demek.
Deniz: İnsanın aklı yatarsa yaşamaması demek.
Melisa Bevin: Bir kızın uyuması ve yemeğe gelmemesi demek.
Mustafa Kemal: Bir çocuğun yatarken evinin hayalini kurması demek.
Elif: Bir fikre kesin karar vermek demektir.
Yaman: Aklımızın yok olduğu yani öldüğü demek. Hiç düşünemeyiz. Akılsız oluruz.
Uras: Aklın uyuması demek.
Bora: Aklımız yatmış, hiç çalışmamış.
İzmir Ada: Bir kişi ile konuşurken aklımız başka yerlerde olup orada yatabilir.
Deniz Alp: Galiba uyumak demek. Uyurken aklımız da uyumaya geçer.
Ela: Uyumak demek. Çünkü yorulduğumuz için aklımız yatar.
Boran: Bir sürü işinin olması ve bunları yapamamak demek. Aklının durması.

Engin Akidil: Bisiklete binen insanlar aklıma geliyor.
Mira Berfin Yılmaz: Aklıma ağaçlar, evler geliyor.
Ceyla Seçer: Mahalle aklıma geliyor.
Sait Saylam: Aklıma evler ve insanlar geliyor.
İlyas Efe Gündeğer: Evlerin, ağaçların, insanların olduğu bir yer aklıma geliyor.
Mert Dellal: Apartmanlar aklıma geliyor.
Duru Demir: Yaşanılan dünya aklıma geliyor.
Aden Ada Köprülü: Sokakların, evlerin olduğu bir yer aklıma geliyor.
İdil Sakıncı: Aklıma cadde geliyor.
Semai Efe Dalbiçer: Apartmanlar aklıma geliyor.
Demir Okay: İnsanların yaşadığı bir yer aklıma geliyor.
Lara Öndeş: Doğanın olduğu, insanların ve hayvanların yaşadığı, evlerin olduğu bir yer 
aklıma geliyor.

3 - DEYİMLERİ ÖĞRENİYORUZ ETKİNLİĞİ 
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ, SÖZLÜ KÜLTÜRÜMÜZÜ

DEYİMLERİ ÖĞRENEREK DEVAM ETTİRİYOR. 

4 -EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLERİ ÖĞRENİYORUZ
ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ AYNI ANLAMA GELEN

SÖZCÜKLERİ EŞLEŞTİRİYOR.

Engin Akidil:
Çünkü hava organlarımız 

çalıştığı için.

Duru Demir:
Çünkü nefes 

verdiğimizde nefesimiz 
sıcak çıkıyor ve buğu 

oluşuyor.

Aden Ada Köprülü: 
Çünkü ağzımızı uzun 
süre açık tutmuyoruz.

İdil Sakıncı:
Çünkü bizim nefesimiz 

sıcak, hava soğuk 
olduğu için çıkar.

Semai Efe Dalbiçer: 
Çünkü dışarıdaki soğuk 

olan hava içimize girince 
sıcak hava karışımıyla 

buhar oluşur.

Demir Okay: 
Çünkü üşümüş oluruz.

Lara Öndeş: 
Çünkü hava soğuk olduğu 

için bizim de nefesimiz 
sıcak olduğu için duman 

gibi görünüyor.

Mira Berfin Yılmaz: 
Çünkü nefesimiz buhar 
gibi çıkar. Hava soğuk 

olduğu için.

Ceyla Seçer:
Çünkü içimizde sıcak 
hava var. Soğuk hava 
karışınca buğu olarak 

çıkar.

Sait Saylam: 
Çünkü “Hoh” 

yaptığımızda nefesimiz 
buhara dönüşüyor.

İlyas Efe Gündeğer: 
Çünkü havalandırma 
yanımızda bir de çok 

bulut var.

Mert Dellal: 
Çünkü çok soğuk olduğu 

için buğu çıkar.

Engin Akidil: Dökülen yapraklar aklıma geliyor.
Mira Berfin Yılmaz: Yaprakların yerlere dökülmesi aklıma geliyor.
Ceyla Seçer: Yaprakların sararması aklıma geliyor.
Sait Saylam: Yaprakları olmayan ağaçlar aklıma geliyor.
İlyas Efe Gündeğer: Parkta oynayan çocuklar aklıma geliyor.
Mert Dellal: Dökülen yapraklar aklıma geliyor.
Duru Demir: Yaprakların dökülüp, sararması aklıma geliyor.
Aden Ada Köprülü: Turuncu ve sarı yapraklar aklıma geliyor.
İdil Sakıncı: Daldan düşen, turuncu, sarı, kırmızı ve kahverengi yapraklar aklıma geliyor.
Semai Efe Dalbiçer: Ağaçtan kuru yaprakların dökülmesi aklıma geliyor.
Demir Okay: Dökülen yapraklar aklıma geliyor.
Lara Öndeş: Yaprakların dökülmesi ve ağaçların soyulması aklıma geliyor.
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Senaryosunu Nietzsche’nın Yazdığından Şüphelendiğim Film: Dünyalı 

Sinema Tarihinin İlk Bilim Kurgu Filmi: Ay’a Seyahat (Le Voyage Dans la Lune)
1902 yılında Fransız Georges Méliès tarafından çekilmiş sessiz bir film olan “Ay’a Seyahat”, getirdiği yeniliklerle sinema tarihinde çığır açmıştır. 18. yüzyılda, henüz sesli 
filme geçilmemiş bir dönemde, filmlerin süresi birkaç saniye ve birkaç dakika arasında değişmekte ve filmler hayattan konuları anlatmaktaydı. Bir sihirbaz olan Georges 
Méliès, filmi sahnede yapamayacağı illüzyonlar yapabilmek için bir fırsat olarak görmüş, bunun sonucunda Jules Verne’nin “Ay’a Seyahat” ve H. G. Wells’in “Ay’daki İlk 
İnsanlar” kitaplarından esinlenerek “Ay’a Seyahat” filminin senaryosunu yazmıştır. Film, zamanında 16 fps [frames per second (saniyedeki kare sayısı)] ile oynatılmış 
ve bu kare sayısında on dört dakika sürmüştür. 18. yüzyılda yapılan filmlere bakıldığında bu süre oldukça uzundur. Film; konusu, sahne efektleri ve animasyonlarıyla da 
zamanının filmlerinden ayrılmaktadır. Filmde bir grup insan Ay’a bir gezi düzenlerler. Ay’a vardıklarında Ay’ın çeşitli doğal güzellikleri ve Seleniteler (Ay’ın yerlileri) ile 
karşılaşan insanlar bir süre sonra geziyi tamamlar ve Dünya’ya tekrar dönerler. Ay’ı keşfetme, bilinmeyen yerlere gitmek gibi temaların dışında filmde kolonicik 
eleştirilmiştir. İnsanların Ay’ın yerlilerinden bazılarını öldürmeleri ve yerlilerden birini kendileriyle Dünya’ya götürmeleri filmde yer alan bu eleştirinin yansımasıdır. 
Hem siyah-beyaz hem renkli yayınlanan, renkli filmin boyaması elle yapılmıştır, bu film uluslararası ün kazanmış ve birçok stüdyo tarafından yasal olmayan yollardan 
dağıtımı yapılmıştır. Georges Méliès özel efektler, çoklu pozlama (birden çok kareyi üst üste pozlayan teknik), stop motion (fotoğrafları art arda oynatarak video 
yaratmak), ağır çekim gibi teknikleri filmlerinde ilk kullanan kişi ünvanına kavuşurken yaratıcı bir konu ve çekime sahip olan Ay’a seyahat filmi sinema tarihinin ilk bilim 
kurgu filmi olarak tarihe geçmiştir. “Ay’a Seyahat” filmini izlemek isterseniz soldaki karekodları cep telefonunuzun kamerasıyla okutabilirsiniz!

Siyah Beyaz
Versiyonu

Renkli
Versiyonu

Ay’a Seyahat (1902):  https://tr.wikipedia.org/wiki/Ay%27a_Seyahat_(film,_1902)
A Trip to the Moon: https://en.wikipedia.org/wiki/A_Trip_to_the_Moon

Georges Méliès: https://www.britannica.com/biography/Georges-Melies#ref1231591
A Trip to the Moon: Film History 1: https://www.youtube.com/watch?v=RyGRpvA17wI
Fotoğraf: https://tr.pinterest.com/pin/706572629024469458/

Kaynakça
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Dünyalı filmi 2007 yılında çekilmiş düşük bütçeli bir filmdir ve film sadece 9 kişilik oyuncu kadrosu ile tek bir mekânda 
çekilmiştir. Buna rağmen bu kadar iyi bir film olması bence oyuncuların mükemmel performansı ve senaryonun 
sağlamlığından kaynaklanmaktadır. Filmde yer alan oyunculardan bazıları David Lee Smith, William Katt, Richard Riehle ve 
Tony Todd’dur. Bu filmin senaristi Uzay Yolu adlı dizinin bölüm yazarlığını yapmış Jerome Bixby’den başkası değildir. Jerome 
Bixby Dünyalı filminin senaryosunu 1960’larda yazmaya başlamış ve 1998 Nisan ayında ölüm döşeğindeyken yazımını 
bitirmiştir. Film bir hafta süren provalardan sonra sadece sekiz günde çekilmiştir. Filmin yapımcısı Eric D. Wilkinson filmi 
yasal olmayan yollardan dağıtanlara teşekkür etmiş, bunun filmin tanıtımda çok etkili olduğunu söylemiştir. Filmin konusuna 
gelirsek, bilim kurgu ile felsefenin bir arada kullanılarak işlendiğini söyleyebilirim. Olay bir üniversitede tarih profesörü olan 
John Oldman’in taşınmak için işinden ayrılmasının ardından iş arkadaşlarının ona veda etmek üzere evine ziyarete gelmesiyle 
başlar. Sohbet ederlerken sohbet birden derinleşir ve John Oldman kendisinin aslında 14.000 yaşında olan bir mağara adamı 
olduğunu iddia eder.

 Karakterimizin soyadının Oldman oluşu- yaşlı adam anlamına gelir- John’un iddiasına yapılmış küçük bir atıftır. Arkadaşları - bir Hristiyan din bilimci, 
bir antropolog, bir biyolog, bir arkeolog ve filmin devamında aralarına katılan bir psikolog- ve profesöre veda etmeye gelmiş bir üniversite öğrencisi 
John’un dediklerini sorgulamaya başlarlar ki burada bence felsefenin yöntemlerin kullanımını görmeye başlarız. John’a sorular sorarak söylediklerinin 
doğruluğunu ölçerler, bir mantık hatası ararlar, hepsi uzmanlıklarına göre bu durumu tartarlar. John’un verdiği cevaplar arkadaşlarınca saçma 
görüldüğünde John arkadaşlarına kendi hayatlarıyla ilgili sorular sorarak aslında verdiği cevabın normalliğini gösterir ki burada bence Sokratik yöntem 
ve analojinin beraber kullanımını görebiliriz. Karakterlerin filmde geçen konuyu ilgilendiren alanlarda uzman kişiler olarak seçilmesi ve aralarında bir tane 
de öğrenci bulunması kanımca farklı bakış açılarıyla John’un söylediklerini sorgulayabilmek içindir. John Oldman'ın ispatlanması mümkün olmayan bu 
metafiziksel iddiası alanlarında uzman olan arkadaşlarının yetersiz kalan açıklamaları ve sorularının kendi içinde 
tutarlı net bir şekilde açıklanması ve konuya ustaca yerleştirilmiş bazı tarihi nesnelerle film süresince tüm bilimsel ve 
dini inançlarımıza rağmen beynimize acaba böyle bir şey mümkün olabilir mi sorusunu iyice yerleştirir ve film boyunca 
karakterler içlerinde bu çatışmayı yaşarlar. Filmin sonlarına doğru merak unsuru zirveye tırmanır ve filmin sonu 
seyircinin zihninde bir soru işareti bırakmaz ve her şeyi netleştirir. 

 Filmi izlerken dikkatimi çeken bir unsur da filmin sinematografisiyle ilgiliydi. Filmde arka plan renkleri 
olarak genellikle kahverengi ve yeşil renkleri kullanılmış, ki yeşil rengi genelde arka plan rengi olarak bilim kurgu 
filmlerinde kullanılır, sahnelerde dikkat çekilmek yani aydınlatılmak istenen ögelerde ise kırmızı ve mavi renklere yer verilmiştir. Renklerin bu şekilde 
kullanılması “ üç renk kuralı” olarak geçer ve bu teknik çekimlerin daha sinematik gözükmesi için kullanılır. Ancak üç renk kuralı kullanılmış olduğu 
sadece benim düşüncemdir, farklı teknikler de kullanılmış olabilir.

 Bu film ayrıca tek mekanda geçmesi dolayısıyla tiyatroya çok elverişli olduğundan 2012 yılında Richard Schenkman tarafından tiyatroya 
uyarlanmıştır. Doğrusunu söylemek gerekirse hayatımda bu filme benzer başka bir film daha görmedim. İzleme fırsatım henüz olmadı ancak Dünyalı 
filminin devamı olan “Dünyalı 2” filmi 2017 yılında, Dünyalı’nın yayınlanışından on yıl sonra, yapımcıları tarafından korsan film sitelerine yüklenerek 
yayınlanmıştır ki bence bu durum da filmi diğer filmlerden ayıran bir başka ilginç yanıdır. Dünyalı filminin her yönüyle eşsiz bir film olduğunu 
söyleyebiliriz sanırım, bakalım ikinci film en az birincisi kadar başarılı olabilecek mi?
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KENDİ RESİMLERİMİZ - KENDİ HAYALLERİMİZ

METRO TRİLOJİ                                         

BEYAZ DİŞ - JACK LONDON ANIMAL FARM - GEORGE ORWELL

Bu kitap tüm Metro kitaplarının bulunduğu ve ekstradan hikâyenin sonunu değiştiren bir bölümle birlikte piyasa çıkmıştır. Bu seri genç bir 
yetişkin olan Artyomun hikâyesini anlatmaktadır. Kitap sizi gerilime sürüklerken aynı zamanda sizi heyecanlandırır. Kitapta 3. Dünya 
Savaşı’ndan sonra dünya yaşanmayacak bir hâle gelmiştir. Artık yeryüzünde oksijen almak imkânsızdır. Her yer radyasyondan  mutasyona 
uğrayan insanlar ve yaratıklarla çevrilidir.  
İnsanların yaşam alanları artık metrolardır. Hikâyemizin ana karakteri Artyom, metroda geçirdiği olayları ve yeryüzüne çıktığında yaşadıklarını 
anlatmaktadır. Kitap tek kelimeyle mükemmeldir. Bu tarz kitap arayışındaysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda bu 
kitaptan bir oyun serisi yapılmıştır. İsterseniz ona da bir göz atabilirsiniz.

Kuzey’in soğuğa ve 
açlığa teslim olmuş 
bölgelerindeki hayat 
mücadelesi, insanların 
değil, içgüdüleriyle 
hareket eden ve 
yaşama tutkusuyla 
dolu Beyaz Diş’ in 
gözünden anlatılır. 

George Orwel'ın Animal 
Farm (Hayvan Çiftliği) 
kitabını öneriyorum. 
Çünkü hayvanların 
insanlar tarafından 
zorlanmasına karşı 
hayvanların isyanını 
anlatan çok güzel 
kitaptır, herkese 
öneririm.

Benim film önerim Yıldızlararası. 
Konusu kısaca şöyledir: İnsanlık yok 
olma eşiğindeyken bir grup astronot 
güvenli bir gezegen bulabilmek için 
solucan deliğinden geçerek tehlikeli 
bir yolculuğa çıkar. 
Belki de bu film bizim 
geleceğimizdir. Böyle düşünen 
herkesin izlemesini tavsiye ederim.

YILDIZLARARASI

İki gün önce Ağrı Dağı’na gittik. Orada bir otelde 
kalmıştık. Tüm odaların pencerelerindeki 

perdeler kapalıydı. Bu durumdan ürktüm. Ben de 
dürbünümle etrafı keşfedecektim. Dürbünümün 
kırık olduğunu fark ettim. Otelin kadın görevlisi 

cambazlık yapıyordu. Otelin erkek görevlisi 
saçlarını ortadan ayırıyordu. Bir anda kar fırtınası 

çıktı. Kar fırtınası 10 dakika sonra sona erdi. 
Ağaçların fırtına sonrasında yaprakları 

kalmamıştı. Dışarıda ardı ardına çok fazla olay 
olmuştu. Bu esrarengizdi. O gün eve 

döndüğümüzde bunların hepsini günlüğüme 
yazdım. Ardından uyudum.

Yalnızca 
tavşanlar ve 
papağanlar 
kafalarını 

çevirmeden 
arkalarını 

görebilirler.

Yusufçukların 
ömürleri 

yaklaşık 24 
saattir. 

Dünya yaklaşık 
6,588, 000, 
000, 000, 
000, 000, 

000, 000 ton 
ağırlığındadır. 

Büşra Akseki

Bir yılda 
basılan 

Monopoly 
paralarının 

sayısı dünya 
genelinde 

basılan gerçek 
para 

sayısından 
daha fazladır.

Büşra Akseki

Bozuk parayı Yazı 
Tura için 10000 kez 
attığında 5000 kez 
Tura gelmez,  sayı 
yaklaşık 4950'dir 

Çünkü Tura 
yüzündeki resim, 

ağırlığı arttırır 
dolayısıyla altta kalır.

Büşra Akseki

İnsanlar 300 
kemikle 
doğarlar 
yetişkin 

olduklarında 
ise bu sayı 

206 ya düşer.

Büşra Akseki

Çoğu arabanın 
kornası fa 

notasından 
çalar.

Büşra Akseki

14     



ÖZEL EGE LİSESİ OKUL GAZETESİ
ŞUBAT-MART 2021

SAYI: 11

Özel Ege Lİsesİ Her Kademede sanata İlgİ göstermeye Devam Edİyor.

Ada İrez 

Defne AdıgüzelNehir Çolak

Nil Nizam

Yiğit Eymen Cömert

Şeyma Sezen
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BİLİŞİM GARAJI PLATFORMU
Özel Ege Lisesi olarak, öğrencilerimizin araştırma, yaratıcılık ve problem çözme gibi bilişsel becerileri kazanmaları adına anaokulundan lise 
kademesine kadar verilmekte olan Kodlama, Teknolojik Tasarım, Nesne Tabanlı Programlama derslerinde 2020-2021 öğretim yılından itibaren 
“Bilişim Garajı’’ sistemini kullanmaya başladık.  

Öğrencilerimizin dijital dünyada teknolojiyi tüketen değil üreten bireyler olmalarını sağlamak için okulumuzda anaokulundan itibaren verilen 
kodlama derslerinde kullanılan eğitsel içeriklerin ve kaynakların niteliğine önem vermekteyiz. 

Bilişim Garajı sisteminin içeriğinde öğrencilerimiz, yaş gruplarına uygun şekilde Kodlama, 2D/3D Tasarım, Web Tasarımı, Akıllı Cihaz Tasarımı, 
Girişimcilik, E-STEM alanlarında tasarlanan öğretim programı ve materyalleri kapsamında uzaktan eğitimde de kullanıma uygun eğitim 
almaktadır . 

Bilişim Garajı sistemini kullanan sınıflarımız aşağıdaki gibidir:

SANAT GARAJI İLE TEKNOLOJİ VE SANATI BULUŞTURUYORUZ

Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ve estetik duyarlılıklarını geliştirmek amacıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz için Sanat Garajı platformu 
üzerinden çevrim içi görsel sanatlar atölyesi planladık. Bu çalışmada, öğrencilerimizin cumartesi günleri uzaktan eğitim sistemimiz Perculus+ 
üzerinden öğretmenleri ile gerçekleştirecekleri sanat atölyelerinde sanatı sadece bir dersin konusu olmaktan çıkarıp yaşamın önemli bir parçası 
yapmayı ve sanatla teknolojiyi buluşturmayı hedefledik. Sanat Garajı üzerinden yürüttüğümüz çalışmaların içeriğinde öğrencilerimiz, sanatsal 
çizim, karakalem çalışmaları, kolaj yapımı, origami, boyama, tezhip ve kaligrafi alanlarında yaş gruplarına uygun olarak tasarlanan öğretim 
programı ve materyalleri kapsamında eğitim almaktadır. Görsel sanatlar öğretmenlerimiz tarafından yürütülen bu atölyelerin dışında 
öğrencilerimiz, kodlama ve bilgisayar bilimi derslerinde kullandıkları Bilişim Garajı platformu üzerinden Sanat Garajı’na kendileri de giriş 
yapabilmektedir.
 
Sanatsal üretim becerisinin insana en büyük katkısı; üretene ve kullanana mutluluk vermesi; üretenin sadece beceri sahibi olduğu alanda değil 
sanatın diğer alanlarında da algısının artması; kişinin sürekli doğal bir gelişim içinde olmasıdır. Bu anlayışla planladığımız ve öğrencilerimizle 
çıktığımız bu sanat yolculuğunda keyif veren estetik eserler üretmeye devam edeceğimiz için çok mutluyuz.

Ortaokul  5 – 6  ( Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi )

Ortaokul  7 ( Teknolojik Tasarım Dersi )

Lise 9  ( Bilgisayar Bilimi Dersi  )

Lise 10 (Seçmeli Nesne Tabanlı Programlama Dersi)

Anaokulu  48  - 60 ay ( Kodlama Dersi )

Anaokulu  60 – 72 ay ( Kodlama Dersi )

İlkokul  1 – 2 – 3 – 4 ( Kodlama Dersi )

16     



ADLARINI TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZDIRANLARIN ARDINDAN…

     Tarihte bazı anlar vardır. Bu anlar öyle büyük sonuçlara gebedir ki bir ülkenin hatta dünyanın    
     kaderini belirler. Öyle ki üzerinden asırlar dahi geçse hafızalardaki tazeliğini ilk günkü gibi    
     muhafaza eder. Koca Seyit 276 kiloluk mermiyi sırtlayamasa, Yarbay Mustafa Kemal düşmanın   
     Arıburnu’ndan hücum edeceğini öngöremese, Nusret 26 mayını karanlık limana dökmese belki de   
     Tüm Türk milletinin aradığı, savaşın, şanlı ülkemizin ve hatta tüm dünyanın değiştirecek o kıvılcım   
     ateşlenemeyecekti. İşte 1915 Çanakkale savaşı bu ve daha nice küçük anın bütünüdür. 

     Çanakkale savaşlarının hangi safhasına baksak kahramanlıklar görürüz. Orada bulunan yüzbinlerce   
     Türk askerini anlatmaya hiçbir kalemin gücü yetmez. Onları anlayabilmek için ise bazı isimler    
     destanlaşmış ve hatıraları bugünlere kadar ulaşmıştır. Yahya Çavuş’u, Seyyid Onbaşı’yı, Müstecip Onbaşı’yı 
duymayanımız kalmamıştır. Ayrıca Millî Mücadelede ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda görev alan kadronun adeta bir 
staj yeri olmuştur Çanakkale. Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Paşa, Ali Fuat Cebesoy, İsmet İnönü hep o okulda yetişmişlerdir. 

Bugün Çanakkale zaferinin 106. Yılı. Çanakkale’de Türk askeri namusu, vatanı ve kutsal değerleri adına, vücuduyla etten bir 
duvar örmüş, asırlar sürecek bir destana Mehmetçik adını yazdırmıştır. 

Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu destana adını altın harflerle yazdıran aziz şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle anıyoruz. 

Yaptıkları fedakârlık asla unutulmayacaktır.

ÖZEL EGE LİSESİ OKUL GAZETESİ
ŞUBAT-MART 2021

SAYI: 11

18 MART ÇANAKKALE HAFTASI KUTLU OLSUN

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN ANISINA SAYGIYLA…

‘’Binlerle, on binlerle, yüzbinlerle gittiler...
Bugün bu topraklar üzerinde namusumuzla yaşayabilmemiz için gittiler…
Bir 19 Mayıs günü, 12 saat içinde on bine yakın vatan evladı
Çanakkale’nin kanlı siperlerine bir daha geri gelmemek üzere gittiler...
Bu milletin koç yiğitleri vatan için şarkı söyler gibi, bir gülü koklar gibi ölüme gittiler…’’

Bin özlem, bin can, koca bir zafer, vatan sevgisi için atan tek kalp ve bunca duyguyu içine sığdıran türküler… Her biri Çanakkale’ye duyulan 
şükran, kahramanlara duyulan minnetin göstergesidir.
Son şafak, son duaydı Çanakkale. İki sene asker oldu Mehmetçik, nazlı yâri ağlamasın istedi. Anacığına yazdığı her mektup, ‘’Ana, vatan 
borcudur. Ben vatan ve millet uğruna vazifemi ifa ettim, bundan gerisi size emanettir. Bana acımayın, ruhumu şâd edin yeter.’’ cümleleriyle 
biterken ‘şu kışlanın kapısına’ türküsüne birer dize oldu. Yüce dağların laleleri soldu türküde. Ölüm Allah’ın emri ayrılık olmasaydı dileği nice 
ananın, nice yârin yüreğine saplanıverdi.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, okulumuzda çevrim içi gerçekleştirildi. Özel Lisesi öğrencilerimizin görev aldığı bu törenimizde 
12.sınıf öğrencisi Aras Özcan arkadaşları adına günün anlam ve önemini ifade eden konuşmasını gerçekleştirdi. 

Özel Ege Lisesi 
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü Çevrim İçi Programı’nı 
izlemek için Barkodu Okutunuz.
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BAŞARILARIMIZ VE “ÖZEL EGE”DEN HABERLER
İzmir Valiliğinin düzenlediği “Su 
Kaynaklarının Korunması ve 
Tüketiminin Azaltılması Konulu Kısa 
Film Yarışması” na 6-A sınıfı öğrencileri 
ve 5-B sınıfından Semih Canbeldek, 
isimli öğrencilerimiz katılım

sağlamıştır.  Öğrencilerimiz özenle hazırlayıp çektikleri kısa filmlerinde “Su 
israfına dur!” dedi ve yarışmada 5-B sınıfı öğrencimiz Semih Canbeldek 3. 
olmuştur. Öğrencimizi tebrik  eder, başarılarının artarak çoğalmasını  dileriz.

4-A sınıfı öğrencimiz Zeynep Gökçe Şen, 
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından
25-30 Ocak tarihlerinde düzenlenen 
Alaçatı Tenis Kulübü 10 Yaş Kız Kupası 
organizasyonunda ikincilik elde ederek 
bizleri gururlandırdı. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının artarak çoğalmasını 
dileriz.

Harvard Model Birleşmiş Milletler 
Konferansı
2000 yılından bu yana katılım 
gösterdiğimiz ve bu yıl 28-31 Ocak 2021 
tarihleri arasında ABD’nin Boston kentinde 
2200 delegenin katılımıyla düzenlenen 
Harvard Model Birleşmiş Milletler 
Konferansına 9, 10 ve 11. sınıf 
öğrencilerimizden Selen Bal, Naz Yüksel, 
Ali Kayra Baykal, Ceylin Karahan, Kaan 
Kümüştekin, Mehmet Egehan Acar, Naz 
Uyanık, Yağmur Gültekin, Yiğit Sancar, 
Zeynep Ece Bikez, Gülce Erginer,
Ayşenaz Gelen, Can Afacan,

Serenay Köroğlu, Ilgar Şenol çevrim içi katılarak çeşitli komitelerde 
Kongo ve Gine’yi temsil etmiş ve sertifika almaya hak kazanmışlardır. 
Katıldıkları komitelerde dünya meseleleri için uluslararası düzeyde 
tartışmalarla ortak çözümler üretmiş ve bu çözümleri sonuç 
bildirgeleriyle komite onayından geçirme başarısı göstermiştir. 
Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Özel Egelilerden 1. likMadalyaları
Özel Ege Lisesi öğrencileri Türkiye 
Matematik Yarışması'nda ilkokul, ortaokul 
ve lise düzeyinde 3 Türkiye 1’inciliği 
madalyası almaya hak kazandı.
4. sınıf öğrencimiz Gökhan Yanardağ 
Türkiye 1’incisi, 5. sınıf öğrencimiz Kuzey 
Er Türkiye 3’üncüsü ve 12. sınıf öğrencimiz 
Çınar Eren Arslan ise Türkiye 5. si

olarak Türkiye 1’inciliği madalyasını almaya hak kazanmışlardır. Bu yıl ilk 
kez düzenlenen Türkiye Matematik Yarışması, ülkemizin farklı 
üniversitelerinden ve okullarından matematikçilerin birlikte organize 
ettiği bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmaya katılan öğrencilere Türkiye geneli 
başarı sıralamalarına göre 1'incilik, 2'incilik ve 3’üncülük madalyaları 
verilmektedir. Her seviyeden sadece ilk 10’a giren öğrenciler Türkiye 
1’inciliği madalyası almaya hak kazanmaktadır. Öğrencilerimizi ve 
matematik öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

Ülkemizde ilk radyo yayınının gerçekleştiği      
6 Mayıs 1927'den bu yana her kesimden       
insanın neşesine, hüznüne, özlemine ortak      
olan radyolarımız, günümüzde de en       
önemli kitle iletişim araçlarından biri olarak      
varlığını sürdürmektedir. Özel Ege Lisesi       
Okul Radyosu'nda öğrencilerimizle       
buluşacağımız günleri heyecanla        
bekliyoruz. Dünya Radyo Günü kutlu olsun.

13 Şubat Dünya Radyo Günü Kutlu Olsun

Bugüne dair 
yapılacak en 

güzel şey, bir 
öykü alıp 

okumak. 14 
Şubat Dünya 

Öykü Günü 
kutlu olsun.

Kadir Has 
Üniversitesi 
Rektör 
Yardımcısı Prof. 
Dr. Nihat Berker 
salon 

derslerimiz kapsamında 
öğrencilerimizle buluştu.

Kanguru Matematik Türkiye Yarışması 
Finali’nde Özel Ege’ye 3 Madalya Birden

Türkiye'nin 81 ilinden 2.500'ün üzerinde 
okul ve 140.000'e yakın öğrencinin 
katıldığı Kanguru Matematik Türkiye 
Yarışması'nda Özel Ege İlkokulundan 8, 
Özel Ege Ortaokulundan 2 ve Özel Ege 
Lisesinden 6 öğrencimiz finalde aldıkları 
skorlar ile sıralamada en yukarılarda yer 

alırken, 5.sınıf öğrencimiz Kuzey Er ile 11. sınıf öğrencilerimiz Kerem 
Kırıcı ve Niyazi Atakan Kırkağaç kendi sınıf kategorilerinde ilk 10’a 
girerek madalya hakkı kazanmışlardır. Öğrencilerimizi ve danışman 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.

Şiir, öykü, masal, tiyatro 
oyunu ve roman 

türlerinde pek çok eser 
veren değerli yazarımız 

Mavisel Yener, 
öğrencilerimizle uzaktan 

eğitim sistemimiz 
Perculus+ üzerinden bir 

araya geldi. 
Hayatımızın her 

anında varlıklarını 
hissettiğimiz, bizi biz 

yapan değerli 
kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 

kutlu olsun.
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BAŞARILARIMIZ VE ÖZEL EGE’DEN HABERLER
Özel Ege Lisesi 10  ve 12. sınıf 
öğrencilerimizden oluşan 
takımlarımız Türkiye Okullar 
Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası 
bölge finallerinde aldıkları 
başarılı sonuçlar neticesinde 
Şampiyona’nın Türkiye finalleri 
ayağına katılmaya hak kazandı. 
Öğrencilerimizi ve danışman 
öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Geçen yılki 10 - B sınıfı öğrencilerimiz 
TÜRGÖK için Petros Amca ve 
Goldbach Sanısı adlı kitabın braille 
alfabesinde yazılımına katkıda 
bulundu. Büyük emek harcayarak 
kitap düzeltmelerini tamamlayan 
öğrencilerimiz pandemiden dolayı 
bağış kermesini düzenleyememiş ve 
kitabın basımı yarım kalmıştı.  Bu yıl yeniden organize olarak 
gereken bağış paralarını da toplayan Özel Egeliler, Türkiye Görme 
Özürlüler Kitaplığına bir kitap daha eklenmesine vesile oldular. 

Mühendislikte, 
fizikte, uzay 
çalışmaları gibi 
alanlarda 
kullanılan, 
insanlık ve 
keşifler adına çok 
büyük bir anlam 
ifade eden Pi 

Sayısı bugün Dünya Pi Günü'nde kutlanıyor. 
Dünya Pi Günü kutlu olsun.

Emeğinize, sabrınıza, fedakârlığınıza 
minnettarız. Tüm sağlık 

çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı 
kutlu olsun.

Down sendromu bir hastalık değil, 
genetik bir farklılıktır. Farkındayız, 

yanınızdayız.

Öğrencilerimizin 
Yurt Dışı 

Üniversitelere 
Kabulleri 

Gelmeye Başladı.

 12.sınıf öğrencilerimizden Şevval Kundakçı, Times Higher 
Education (THE) tarafından 2020 yılında dünyanın en iyi 48. üniversitesi 
seçilen University of Illinois at Urbana Champaign'den kabul aldı. ABD'nin 
ikinci en büyük üniversite kütüphanesine sahip olan ve mühendislik ve 
bilgisayar bilimi programları ile öne çıkan üniversitenin mezunları 
arasında 30 Nobel, 29 Pulitzer, 2 Turing Ödülü sahibi olan ve 1 Fields 
madalyası alan öğretim üyeleri veya araştırmacıları bulunmaktadır. 
Şevval, üniversitenin Fizik ve Astronomi bölümünden kabul almıştır. 12. 
sınıf öğrencilerimizden Okan Demir Baykal, Times Higher Education 
(THE) tarafından 2020 yılında dünyanın en iyi 127. üniversitesi seçilen 
University of Southampton’dan kabul aldı. Araştırma ve eğitim alanında 
çok köklü bir üniversite olan University of Southampton, Birleşik 
Krallık'ta araştırmalarla adını duyurmuş 24 üniversiteden oluşan bir 
topluluk olan Russell Grup’un da üyesidir. Geleceğin liderleri olan bireyleri 
yetiştirmeyi hedefleyen üniversitede Okan, bilgisayar bilimi alanında 
eğitim alabilecek.

Öğrencimiz ayrıca Times Higher Education (THE) tarafından 2020 yılında 
dünyanın en iyi 149. üniversitesi seçilen Durham Üniversitesinden de 
kabul aldı. En iyi araştırma üniversitelerinden biri olan ve Russell Grup’un 
da üyesi olan üniversite, Birleşik Krallık'taki en iyi 10 üniversite içerisinde 
yer alıyor. Ayrıca İngiltere, İskoçya ve Galler'deki üniversitelerin öğretim 
kalitesini değerlendiren Eğitimde Mükemmellik Çerçevesi (TEF) 
kapsamında üniversite, altın öğretim standardına layık görüldü. Okan, 
üniversitenin Bilgisayar Bilimi Bölümünden kabul almıştır. Yurt dışı 
üniversitelerini hedefleyen ve hayallerine sadece yapacakları tercihler 
kadar uzakta olan öğrencilerimizi ve ailelerini kutlar, bu yolculukta onlara 
eşlik eden öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Özel Ege Lisesinin gelenek hâline gelen 
Mezunlar Zirvesi bu sene çevrim içi olarak
gerçekleştirildi.

İngilizce öğretmenimiz Melike Şahin de doktorasını 
tamamladı. Dr. Melike Şahin, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalında 
“Türkiye'deki Kırsal Okullarda Görev Yapan İngilizce 
Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Oluşumu Üzerine 
Nitel Bir İnceleme” konulu teziyle doktorasını 
tamamladı. Öğretmenimizi kutlarız. Tam zamanlı 
öğretmenlerden yüksek lisans yapan veya yüksek 
lisansını tamamlamış olanların sayısı 38,  doktora 
yapan veya doktorasını tamamlamış olanların sayısı 
ise 7’dir. Başka deyişle, yüksek lisans veya doktora 
seviyesinde öğrenim görmüş veya hâlen görmekte 
olan tam zamanlı eğitimcilerimizin oranı %43’tür. 
Öğretmenlerimizin 2020-2021 öğretim yılı bitimi 
itibarıyla edinmiş oldukları mesleki tecrübelerinin 
ortalaması 14 yıldır. Güçlü ve seçkin akademik 
kadromuz, eğitime olan tutkumuzu her geçen gün 
daha da kuvvetlendiriyor.  
 

“Güçlü Akademik Kadro, Güçlü Eğitim"

10 - B sınıfı öğrencimiz 
Zeynep Aksoy Diyanet 
İşleri Başkanlığı Manisa 
Müftülüğü tarafından 
düzenlenen "On Kıta Bir 
Vatan İlelebet İstiklal" 
temalı kompozisyon 
yarışmasında hem ilçede 
hem de ilde birinci 
olmuştur.
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İSTİKLÂl MARŞI’NIN 100. yılı kutlu olsun !

VELHASIL GAZETESİ KÜNYE

Yayın Türü:
Yerel Süreli Yayın

Yayın Aralığı:
Ayda Bir Kez

Yayın Sahibi Temsilcisi:
Aylin Musluoğlu

Yayın Sorumlusu:
Simge Korkut

Fadime Yalmaç Erdoğan

Ada Nas Çolak
Ahmet Berkin Örnek
Ahmet Emir Tosun

Arda Belen
Ayça Sayın
Azra Erol

Beray Bekiroğlu
Berkay Dervişoğlı

Buse Akbaş
Büşra Akseki

Can Afacan
Ceren Varol

Dağlar Aydoğan
Derin Hekim 
Dünya Aydın
Efe Yaman

Ekin Hira Altuntaş
Eylül Çelik

Eymen Yıldız
Gizem Kemancı

Gülin Gerçeker
Irmak Kirez
Işık Yeniel

Mehmet Ali Türedi
Nil Nizam

Selen Çakar
Selin Nardal

Semih Ege Canbeldek
Yaren Özkaya
Zeynep Gül

12. Sayı Künyesi

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


