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“ İNSAN VE DOĞANIN EGEMENLİK KAVGASI  ”

Bilimin temel mantığı insanın doğayı yenme isteği üzerine kurulu değil midir ? Yüzyıllarca doğayı 

tanımayan insan gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş tutulması gibi olayların gerçek sebeplerini bilmemiş 

bunlardan korkmuştur.

 Gök gürlemesini tanrıyı kızdırmak olarak agılayan insanoğlu hastalık ve afetleri ceza olarak görmüş, 

onlardan ders çıkarmıştır. İç güdüleriyle oluşturduğu bilgilerden zamanla tatmin olamayan insan merak 

etmeye, düşünmeye ve bir sonraki evrede incelemeye başlar. Güneş ışığının dünyaya gelişine neyin engel 

olduğunu gökyüzünde aniden beliriveren keskin ışıkların sebebini düşünür. Hastalanıp ölenlere olağan bir 

gözle bakmayı bırakıp buna neyin sebep olduğunu bulduracak adımlar atmaya başlar ve bilim doğar.

İnsan keşfetmeye, öğrenmeye başlayınca ilkelliğinin farkına varır. Ve bu ilkel zamanlardan içinde kalan 

yenilmişliği doğayı yok etmek pahasına kusar. Merak ettiği kadar inceler, iradeler, yıpratır ve harap eder. 

Kortuğu kadar yakıp yıkar ve yok eder.

Doğaya karşı gücünü keşfeden insanoğlu onu yenmeye başlayınca durmak bilmez ve savaşır. “ Sürekli 

barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir. ” mantığıyla yol alır. İnsanoğlu bunu yaparken bir şeyin 

farkında değildir. Savaşın karşı cephesindeki doğanın temsilciliğinde insanlık tarihidir. Bilmelidir ki 

türünün devamlılığı için doğa ile uzlaşma halinde olmalıdır. O doğaya bu kadar acımasız davranırken 

doğa insanlığın yaşamasına olanak sağlanacak mıdır ? Bilinmez.



SAĞ ve SOL
Beynin Özellikleri Nelerdir?

Sol Beyin Lobu
1. Sözel: İsimlendirmek, tasvir etmek ve tanımlamak için kelimeler kullanır.
2. Analitik: Şeyleri basamak basamak ve parça parça düşünür.
3. Sembolik: Herhangi bir şeyi ifade ederken sembol kullanır.
(Örnek: göz için Ø sembolü, toplama için +sembolü kullanır.)
4. Soyut: Küçük bir parça bilgi çıkarabilir ve onu, tüm resmi tamamlamak için kullanır.
5. Geçici: Zamanı takip etme, ardışık işlemleri takip etme, 
önceliklere göre yapmak.
6.Rasyonel (akılcı-gerçekçi): sebep ve olgulara dayanarak sonuca varır, yargıya ulaşır.
7. Sayısal: Sayıları kullanarak sayar ve hesaplama yapar.
8. Mantıksal: Mantığa dayanarak sonuçlara ulaşır, bir şey mantıksal sırada diğerini takip eder.
Örn. Matematik teoremleri veya iyi düzenlemiş, hazırlanmış tartışma.
9. Doğrusal: Doğrudan birbiriyle ilişkili fikirlere ait kavramlarla düşünür, sık sık yaklaşık yargılara ulaşır.

 Beynimizin sağ ve sol tarafı bilgiyi farklı şekilde işler. Genelde her birey beyninin bir tarafını ağırlıklı olarak kullanır fakat düşünme ve 
öğrenme işlemleri her iki tarafta dengeli olarak kullanıldığında gerçek verimine ulaşır. Bunun anlamı daha az kullanılan tarafın güçlendirilmesi 
gerektiğidir. 

Kelime – Davranış İşlemi ; Beyninin sol tarafını kullanan kişiler kendilerini kelimeler ile ifade etmekte pek zorlanmazlar. Buna 

karşılık beyninin sağ tarafını kullanan kişiler ne demek istediklerini çok iyi bilmelerine rağmen doğru kelimeleri bulmakta zorlanırlar. Buna 

en güzel örnek birisinin yol tarifi vermesini dinlemektir. Sol beynini kullanan birisi muhtemelen “Buradan itibaren üç bina sonra sağa 

dönün, bahçe sokağına döneceksiniz. İki kilometre gittikten sonra çiçek sokağına doğru sola dönün…” şeklinde bir tarif verecektir. Buna 

karşılık beyninin sağ tarafını kullanan bir kişi “Oradaki evden (evi göstererek) sağa dön (sağı göstererek). Sonra mavi boyalı binayı geç ve 

ikinci ışıklara varana kadar git. Işıklara gelince benzin istasyonunun yanından sola dön…” şeklinde görsel bir tarif verecektir. Bu örnekten 

de anlaşılacağı gibi sağ beyin her şeyi görsel olarak algılar. Eğer bir yere not almazlarsa muhtemelen bilgileri unuturlar. Genelde şemalar, 

resimler yada grafik görüntüler daha iyi hatırlamalarını sağlar. Okurken yada dinlerken bilgileri görsel imgeler olarak beyinlerine aktarırlar.
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Sağ Beyin Lobu
1. Somut : Dokunup hissedebileceği şeylerle ilgilenir.
2. Geçici olmayan : Zamansızlık duygusu.
3. Analog (benzer / örneksel) : “Mantıksız”, şeyler arasındaki ilişkileri görür, metaforik ilişkileri anlar.
4. Sezgisel : Sık sık tamam olmayan kalıplar, sezgiler, hisler ve görsel imajlara dayalı anlayış sıçramaları yapar.
5. Uzamsal / Uzaysal : Şeylerin arasındaki ilişkileri ve parçaların nasıl bir araya gelerek bütünü oluşturduğunu 
görür, anlar.
6. Suni / Yapay (Synthetic) : Bütünü oluşturmak için parçaları bir araya getirir.
7. Sözel değildir : Şeylerin farkındadır, fakat kelimeler 
arasındaki ilişkilerde zayıftır.
8. Bütünsel : Şeyleri bütünlüğüyle görür, tüm şablon ve 
yapısını anlar, sık sık birbirinden uzak çıkarımlarda bulunur.
9. Rasyonel (akılcı-gerçekçi) değildir : Sebep ya  da olguların esasına, temeline gerek duymaz, hüküm 
çıkarmayı askıya alma isteği içindedir. (hemen yargıya varmaz).

Gerçeklere dayalı – Hayallere dayalı İşlem ;  Beynin sol tarafı olayları gerçek hali ile olduğu gibi ele alır. Bu grupta 
bir kişi yeni bir ortama girdiği zaman kolaylıkla uyum sağlayabilir. Fakat sağ beynini kullanan birisi için durum farklıdır. Onlar içinde 
bulundukları ortamı değiştirmeye çalışırlar. Sol beyin kuralları bilmek ve ona göre davranmak ister. Eğer kural yok ise muhtemelen 
kendileri kural koyup uygulamaya başlarlar. Kurallara uymayan sağ beyin aynı zamanda daha yaratıcı ve duygusaldır. Duygular sağ tarafta 
işleme konulduğu için bu kişiler duygusal olarak yaşadıkları olayları hatırlamakta daha başarılıdırlar.

Mantıksal – İçgüdüsel İşlem ; Sol beyin bilgileri doğrusal olarak, düzenli bir biçimde ve mantıklı bir şekilde işler. Beyninizin 
sol tarafını kullandığınız zaman bilgileri parça parça ele alırsınız. Birisini dinlerken detayları dinlersiniz böylece mantıklı bir sonuca 
varabilirsiniz. Buna karşılık eğer beyninizin sağ tarafını kullanıyorsanız içgüdülerinizi kullanıyorsunuz demektir. Bir matematik probleminin 
cevabını biliyor ama bu sonuca nasıl ulaştığınızı bilmiyor olma ihtimaliniz çok yüksektir. Test yaparken doğru cevapları iç güdüleriniz ile 
bulursunuz ve çoğunlukla bu tahminleriniz doğru çıkar. Sonuç olarak bir işin doğru olduğu hissini veren sağ beyindir.Özetlemek gerekirse 
yazı yazarken beyninizin sol tarafı gramere dikkat ederken, sağ taraf ise yazının anlamına bakar.

Düzenli – Rastgele İşlem ; Doğrusal bir yapı içinde çalışmaya ek olarak beynin sol tarafı bilgileri düzenli bir şekilde işleme 
koyar. Bu kişiler genelde liste yapıcılardır. Eger beyninizin sol tarafını ağırlıklı olarak kullanıyorsanız sizde günlük plan ya da program 
yapmak ya da envanter çıkarmak gibi çalışmalardan zevk alıyorsunuz demektir. İşlerinizi sıra ile bitirmeye ve her biten işi listenizde 
işaretlemeye özen gösteriyorsunuz. Aynı şekilde yeni bilgileri sıra ile öğrenmek sizin için daha kolaydır. Örneğin: Matematik. Buna karşıt 
olarak sağ beyin bilgileri rastgele işleme koyar. Eğer siz bu gruba giriyorsanız muhtemelen bir konudan bir konuya atlıyorsunuz demektir. 
Önceliklerinizi ortaya koymadanda en az beyninin sol tarafını kullanan birisi kadar iş yapabilirsiniz. Projeleriniz yarım kalabilir ya da 
bitirmekte gecikebilirsiniz. Fakat bunun nedeni çalışmadığınız ya da tembel olduğunuz için değil muhtemelen başka bir iş üzerinde daha 
çalıştığınız içindir. Sizden günlük, haftalık ya da yıllık program yapmanız istendiğinde isyan etmeye hazırsınızdır. Fakat gerçekte rastgele 
düşünce yapınız nedeni ile program yapmanız gerçekten gerekir. Bu sizin başarılı olmanız için yapmanız gereken en önemli işlerden biri 
sayılabilir.

Soyut – Somut İşlem ; Beynin sol tarafı soyut konularda hiç bir zorluk çekmez. Örneğin harfler, kelimeler ya da matematiksel 
işlemler sayılabilir. Bu gruptaki kişiler kolaylıkla kelimeleri ya da matematik formüllerini ezberleyebilir. Beynin sağ tarafı ise her şeyin 
somut olmasını ister. Bu kişiler gerçek objeleri görmek, hissetmek, onlara dokunmak isterler. Sol beyine karşıt olarak sağ beyin kelimeleri 
cümle içinde görmek, formüllerin nasıl çalıştığını anlamak isterler.
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KÜÇÜK BİR ELMA DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİ

ISAAC NEWTON
 Isaac Newton, 25 Aralık 1642’de Woolstrope’de doğdu. Babası daha o doğmadan önce ölmüştü. Çocukken çeşitli agat modeller 
yaparak el becerisini gösterdi. Çocukluğunun büyük bir kısmını büyükannesinin yanında geçirdi. Grantham’da okula başladı. Eğitimini 
1661’den itibaren Cambridge’de sürdürdü. Üniversite 1665’deki büyük veba salgını nedeniyle kapatılınca Newton annesinin evine çekildi. 

Böylelikle hastalıktan kaçmayı başarabildi.
 Newton, Cambridge’de çok başarılıydı. 1667’de Trinity College’de öğretim üyesi 
oldu. Burada sonsuz küçükler hesabının (diferansiyel ve integral) temelini attı. 1669 yılında 
26 yaşındayken Lucasian Matematik Kürsüsü’ne seçildi. Daha sonra da ışığın yapısını 
açıkladı ve evrensel kütle çekimi kanunu ortaya attı. Ancak çekingen olan Newton fizikte 
devrim yaratacak bu fikirlerini çok uzun yıllar sonra yayınlayabildi. Örneğin sonsuz 
küçükler hesabını 38 yıl sonra yayınladı. Lisansüstü çalışmalarını tamamlayan Newton 
27 yaşındayken Cambridge Üniversitesinde Matematik Profesörü oldu. 1671’de aynalı 
teleskopu geliştirerek Royal Society’e seçildi. Ama burada özellikle Robert Hooke tarafından 
şiddetle eleştirilmesi Newton’u iyice içine kapanık hale getirdi. Bilim dünyasıyla ilişkisini 
kesen Newton 1678’den sonra ruhsal bunalıma girdi. Yakın dostu ünlü astronom Edmond 
Halley’in çabalarıyla 6 yıl bilimsel çalışmalarına geri döndü ve 2 yıl içinde efsanevi yapıt 
Principia’yı yayınladı. Bu eser büyük ses getirdi. Genel Çekim Kuramı ilk olarak 1687’de 
yayınlanan “Doğa Biliminin Matematik İlkeleri” adlı kitabında ışıkla ilgisini sürdüren 
Newton, 1704 yılında “Optik” adlı ikinci büyük eserini yayınladı. Bu kitap şimdiye kadar 
yazılmış bilimsel kitapların bilimsel kitapların en büyüklerinden sayılır. Kuramların ve 
kanıtların matematiksel gösterimleri, Newton’un çekimle ilgili düşüncelerini açıklıkla 
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belirtilmesi için yeni bir matematik tekniğine ihtiyaç olduğunu gösterir. Bulduğu bu yeni teknik bugün diferansiyel ve integral hesaplar diye 
bilinir.
 Newton’un çevresiyle olan ilişkileri, tartışmalar ve tatsızlıklarla doluydu. Pek az yakın arkadaşı vardı. Kinci ve sinirli bir yapısı vardı. 
Bu yüzden iki kez sinir krizi geçirdi. Bütün kendini beğenmişliğinin yanı sıra Newton, Galilei’yle başlayan bilimsel ilerlemeye olan borcunu 
hiçbir zaman yadsımamıştır. Bir keresinde “Diğer insanlardan daha ileriyi görebiliyorsam, bu devlerin omuzlarında durduğum içindir.” diye 
yazmıştır.
 Newton, 1727’de öldüğünde hiçbir bilim adamının sahip olmadığı bir üne sahipti.
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OTOMOBİL
TARİHİNİN

KM TAŞLARI
    
 Arabaların geçmişi, bütün çağların en önemli mekanik icadı 
olan tekerleğin geçmişine kadar uzanır.  İlk tekerleğin günümüzden 
yaklaşık 5000 yıl önce Mezopotamya’ da kullanıldığı ortaya 
çıkarılmıştır. Atlı arabaların ise M.Ö. 2000’ li yıllarda kullanıldığı 
bilinmektedir. Makine gücü ile çalışan ilk  arabaların geçmişi 1600’ 
lü yıllara kadar uzanır. 1680 yılında Newton Buharlı  Makina  ile  
çalışan arabasını  tasarladı ve ilk atsız  araba  olmasından  dolayı  bu   
arabaya “Kendi kendine gider.” anlamına gelen  “OTOMOBİL” ismini 
verdi. 1712 yılında  İngiliz tasarımcı Thomas Newcomen ilk buhar 
makinasını yaptı.

 Daha sonraki yıllarda ; 1770 yılında, Joseph Cugnot 
“FARDİER” adını verdiği arabasını yaptı. Bu araba günümüzdeki 
otomobil ve lokomotiflerin atası sayıldı. Kendisi subay olduğu için 
topları taşımakta kullandı.  

 1786 yılında, James Watt   buharlı arabasını tasarladı ve bu 
arabayı öğrencisi Murdack hayata geçirdi. Bu araba da lokomotife 

benziyordu ve kullanan kişiler için,  Fransızca’da “Ateşçi” anlamına 
gelen “Chauffeur” yani “ Şoför “ sözcüğü kullanıldı.
 1885 yılında Alman Gottlieb Wilhelm Daimler  gaz ve 
petrolle çalışan motorunu yaptı. Aynı yıl oğlu Paul Daimler ve 
Maybach  “ Reitwagen “ adını verdikleri ilk motorlu aracı yaptılar. 
Bu araç daha çok motosiklete benziyordu. Daha sonraki yıllarda 
dünyanın değişik ülkelerinde otomobil yapımı yaygınlaştı.   
  1888 yılında Alman Karl Benz’ in eşinin kullandığı otomobil 
tarihinin ilk uzun yolculuğunu gerçekleştirdi.    

 1800’ li yıllarda çıkardığı gürültü ile köpek ve diğer 
hayvanları korkuttuğu için adı “ Şeytan Arabası”na çıkan ve her 
ihtimale karşı arkasında yedek olarak at gezdirilen arabalardan 
günümüz otomobillerine ulaşmamıza imkan hazırlayan yukarıdaki 
kişilerin yanı sıra  Henry Ford, 
Henry Royce, Ettore Bugatti, 
Enzo Ferrari, Kiiçiro Toyota  
gibi katkı yapanları da şükranla 
anıyoruz.



TÜRK BİLİM ADAMLARI

    Aziz SANCAR ; 1946’da Mardin’in Savur İlçesinde  ailesinin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi.İlk, orta ve lise öğrenimini 
Mardin ‘de tamamladı. Lisenin son yıllarında futbolla ilgilendi.
     1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesine girdi 1969 yılında birincilikle  mezun oldu.İki yıl Savur’da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan 
sonra NATO - TÜBİTAK bursu ile John Hopkins Üniversitesine ardından Dallas üniversitesine gitti.Dallas Üniversitesinde  ultraviyole  
ışıkları ile bozulmuş DNA’nın onarımını yaptı. Bu çalışması sayesinde önce yüksek lisans sonra doktora aldı.
   1972-1977 yılları arasında Yale Üniversitesinde çalıştı.DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı.1997 yılından günümüze North 
Carolina Üniversitesin’de  çalışmalarını sürdürmektedir. DNA onarımı,hücre dizilimi,kanser tedavisi ve biyolojik saat hakkında çalışmalarını 
sürdüren Aziz Sancar, 415 bilimsel 33 makale kitap yayınladı. 2015’de Nobel Kimya Ödülünü alan ilk Türk Oldu.
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    Mahmut Gazi YAŞARGİL ( 6 Temmuz 1925, Lice, Diyarbakır) Türk bilim insanı ve nörocerrah. )
  Ankara Atatürk Lisesinde lise eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi’ni kazandı. 1944 yılında Almanya’daki Friedrich Schiller 
Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.
 1945’de Basel Üniversitesi’ne ve aynı üniversitede 1950 yılında doktorasını yaptı. Daha sonra Bern Üniversitesi’nde yardımcı 
profesör olarak psikiyatri bölümünde görev aldı. Basel Üniversitesi’nde Nöroşirürji bölümü’nde görev almaya başladı.   
 1957 ve 1965 yılları arasında Zürih’teki üniversite hastanesinde çalışmalarını sürdürmüş, 1965 yılında yardımcı profesör olan 
Gazi Yaşargil, 1965 ve 1967 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Burlington kentindeki Vermont Üniversitesi’nin Nöroşirürji 
Bölümü’nde, Profesör Peardon Donaghy ile birlikte mikrovasküler cerrahi alanında çalışmalar yürüttü. Avrasiya Akademiyasının kurucu 
üyelerinden biridir. 
 Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil “Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Profesör Doktor”, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” 
ünvanlarına sahiptir. Yaşargil epilepsi ve beyin tümörünü kendi bulduğu yöntemlerle tedavi etmiş. 1953’ten emekli olduğu 1999 tarihine dek 
Zürih Üniversitesi ve Zürih Üniversite Hastanesindeki Sinir cerrahisi Departmanında ilk hekim, başhekim, sonrasında profesör ve başkan 
olmuştur. 1999’da Geleneksel Sinir Cerrahları Kongresinde “Yüzyılın Sinir Cerrahı” (1950-1999) seçilmiştir.
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 Cahit ARF (D. 11 Ekim 1910, Selanik - Ö. 26 Aralık 1997, İstanbul), Türk matematikçi ve bilim insanı. TÜBİTAK 
Bilim Kolu eski başkanı. Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de 1932’de tamamladı. Bir süre Galatasaray Lisesi’nde 
matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. 1938 yılında Göttingen 
Üniversitesi’nde doktorasını bitirmiştir. Cahit Arf, cebir konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmıştır. Sentetik geometri problemlerinin 
cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan 
değişmezlere ilişkin Arf  değişmezi ve Arf  halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların yanı sıra “Hasse-Arf  Teoremi” adı ile anılan 
teoremi matematik bilimine kazandırmıştır.

   Ataç İMAMOĞLU (D.12 Ağustos 1964, Minneapolis, A.B.D.) , Kuantum optiği ve kuantum hesaplama konularında 
yaptığı çalışmalarıyla tanınan, akademik ilgi alanları yarı iletkenler fiziği ve doğrusal olmayan optik olan ABD’li-Türk bilim insanı ve fizikçisi.
   ODTÜ-Elektrik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesinde Elektromanyetik indüklemeli şeffaflık ve Lazerler 
konusunda doktora eğitimi gördü. Doktora sonrasında atom fiziği ve moleküler fizik alanlarında Harvard Üniversitesinde araştırmalar yaptı. 
2002’den beri İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsünde fizik profesörlüğü yapmaktadır.
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 1971’de ise ABD Mars yörüngesine yerleştirme amacıyla 
Mariner-8 ve Mariner-9 araçlarını yolladı. Mariner-8 arıza sebebiyle 
başarısız oldu Mariner-9 ise Mars yörüngesine oturan ilk araç oldu. 
Mariner-9 bir yıl boyunca yedi binden fazla fotoğraf  çekerek Mars’ın 
yüzey haritasının çıkarılmasını sağladı. Aynı ay içinde Sovyetler 
Mars-2 ve Mars-3’ü yolladılar. Her iki araç da Mars yörüngesine 
ulaşmayı başardılar. Mars-2 yüzeye inerken bilgisayar arızasından 
dolayı yanlış indi ve parçalandı. Mars-3 ise Mars yüzeyine başarıyla 
inen ilk araç oldu. Fakat iletişimi sadece 15 saniye sürdürebildi. 

 Sovyetler 1973’te dört araç yolladı ancak dördü de amacına 
ulaşamadı. ABD ise 1975’de Viking-1 ve Viking-2 araçlarını yolladı. 
Araçların ikisi de yüzeye inmeyi başardı araçlar Mars’ta canlılık 

belirtisi aradı ancak hiçbir canlılık belirtisi bulunamadı. Uzun aradan 
sonra 1988’de Sovyetler Birliği Phobos-1 ve Phobos-2 araçlarını 
yolladı. Phobos-1 uzayda Phobos-2 ile ise iniş sırasında iletişim 
kesildi.1996’da NASA Global Surveyor aracını hazırladı.1996 Kasım 
ayında yola çıkan araç başarıyla Mars yörüngesine ulaştı. Dairesel 
bir yörüngeye ulaşması ise 1999 yılını buldu. 

 O tarihten beri 2006 yılına kadar çok ayrıntılı resimler 
göndermeyi başardı. Sonunda ana bilgisayarında meydana gelen 
bir hatadan dolayı bataryası kullanılamaz hale geldi. Mars Global 
Surveyor o zamana kadarki Mars seferlerinin hepsinden daha fazla 
bilgi topladı. Lazer altimetresi ile Mars’ın çok ayrıntılı topografyasının 
çıkarılmasını sağladı. Güney kutbunda büyük bir karbondioksit buzu 
kütlesi tespit etti.

KIZIL GEZEGEN

MARS
 Güneş sisteminin Güneşten sonraki dördüncü  gezegenidir. Atmosferi 
%95.32si karbondioksit olup sadece %0.13ü oksijenden %0.03ü ise su buharından 
oluşmaktadır. Atmosferinde bulunan az oksijen miktarı ise insan hayatı için engel 
oluşturmaktadır. Güneş’ten 142 milyon mil uzaktadır. Bir gün  24 saat 37 dakika 

olup bir yılı ise 687 Dünya  günüdür. Yüzey sıcaklığı ise ortalama -63 santigrat 
derecedir.Yer çekimi kuvveti ise 3.711 metre/saniyekaredir. Yüzey alanı ise 144 798 465 kilometrekare olup bu Dünya yüzeyinin %28,4üdür.
 Mars’a ilk yolculuk denemesi Sovyetler Birliği tarafından 1960’da insansız olarak gerçekleştirildi. İlk denemeyi gerçekleştirmek için 
Korabl-4 ve Koralb-5 araçları yapıldı. İlk deneme kalkış sırasında iki araçta meydana gelen arızalar sonucu başarısız oldu. Hemen ardından 
1962’de Korabl-11 yollandı ancak Dünya yörüngesinde parçalandı.Korabl-11’in hemen ardından ise Sovyetler tarafından Mars-1 yollandı. 
Mars 1 yakın geçişle tarama yaparak Dünya’ya düzenli bilgiler gönderdi.23 Mart 1963’de anteni bozuldu ve Dünya ile iletişimi kesildi. ABD 
ise ilk denemesini Mariner-3 aracı ile gerçekleştirdi roketten ayrılması sırasında meydana gelen arıza yüzünden başarısız oldu. Üç hafta 
sonra Mariner-4 başarıyla yola çıktı ve Mars’a ulaştı. Mariner-4’ün gönderdiği veriler sayesinde atmosferin çok ince olduğu ve havanın çok 
soğuk olduğu öğrenildi.
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 Aracın küçük hızlanmalarından yerçekimi farklılıkları 
ölçülerek gezegenin iç yapısını tahmin etmek mümkün oldu. Radyo 
sinyalleriyle atmosferin dikey yönde sıcaklık ve basınç profilleri 
çıkarıldı. Manyetik ölçümler, Mars’ın Dünya gibi bir iç manyetik 
alan yaratmadığını, ama kabukta yer yer manyetik bölgeler olduğunu 
gösterdi.  
 İsmini Arthur C. Clarke’ın romanından alan 2001 Mars 
Odyssey aracı yörüngeye yerleşti ve halen çalışıyor. Mars’ın iklimi, 
jeolojisi, mineral yapısı, yüzey sıcaklığı, ve gömülü buz tabakaları 
hakında veriler topluyor. Aynı zamanda, gezegenin çeşitli yerlerindeki 
gezgin araçların sinyallerini Dünya’ya aktaran bir istasyon görevi 
görüyor.

 Avrupa ise ilk Mars seferini 2003 yılında Mars Express ile 
gerçekleştirdi. Mars Express yanında bir yer aracı ile gönderildi. 
Ancak iniş başarısız oldu ve yer aracı ile iletişim kesildi. Ancak uydu 
kısmı halen çalışmakta  Mars yörüngesinde iklim, yer altı yapıları, 
mineraloji hakkında ile ilgili bilgiler toplamakta. ABD’nin ikiz Mars 
gezginleri Spirit ve Opportunity 2003’de fırlatıldılar ve 2004 başında 
21 gün arayla Mars yüzeyine ulaştılar. Spririt ve Opportunity 

gezginleri Mars arazisinin yanı sıra, kaya ve toprak yüzeylerinin de 
çok sayıda mikroskopik fotoğrafını çektiler. Opportunity 8,5 yıldır 
çalışmakta Spirit ise 1 Mart 2009’da yumuşak toprağa takıldı ve 
kurtarılamadı. 
 Mars’ta şansını tekrar denemek isteyen Rusya 2011 yılında 
Fobos-Grunt aracını yolladı. Fobos-Grunt’un görevi Mars’tan toprak 
numunesi alıp Dünya’ya geri dönmekti. Çin’in geliştirdiği Yinghuo-1 
aracıyla beraber yolladılar. Ancak Fobos-Grunt roketlerinde çıkan 
bir arızadan dolayı Dünya yörüngesinde takıldı ve bir süre sonra 
Dünya’ya düşerek hasar aldı. Son olarak 26 Kasım 2011’de fırlatılan 
Curiosity uzay aracı ve beraberindeki Mars Bilim Laboratuvarı 5 
Ağustos 2012’de Mars’a iniş yapmayı başardı. Şu an görevine devam 
eden Curiosity’nin görevi Mars’ta Karbon izi aramak.

 ABD aracı Mars Reconnaissance Orbiter 2006 Mart ayında 
yörüngeye oturdu. Orbiter çok hassas kamerası sayesinde Mars 
yüzeyinde bir metre büyüklüğündeki ayrıntıları bile görebiliyor. Bu 
görüntüler hem bilimsel veri olarak, hem de sonraki iniş seferlerinin 
emniyetini sağlamak için kullanılıyor. Ayrıca Orbiter gezegenler 
arası internet bağlantısı sağlıyor. NASA’nın sonraki aracı Phoenix 
ise 25 Mayıs 2008’de Mars kutup bölgesine indi. Phoenix’in görevi 
toprağın altını kazıp buz halinde su olup olmadığını araştırmaktı. 
Kendisine verilen görevi başarıyla tamamladı. Phoenix görevini 
başarıyla tamamladıktan sonra Mars’ta kış başladı ve fırtınalar 
sırasında güneş panellerine yapışan toz yüzünden araçla iletişim 
kesildi.



MARS :
İLK SEYAHAT  PEK YAKINDA...

 Atmosferinde %95 oranında karbondioksit 
bulunan Mars’ta insanlar yıllardır yaşamın mümkün 
olup olmadığını soruyor. Kızıl gezendeki hava 
sıcaklığı ise ortalama -62  celsiustur.  Yer çekimi 
ise  Dünya yer çekiminin yedide biridir. NASA 
Mars Projesi Koordinatörü Jesco von Puttkamer’ın 
söylediklerine göre Mars’ın yer çekiminin Dünya’nın 
yer çekimine göre daha az olmasından dolayı insan 
ömrü daha uzun olacak. 

 Hawaii Üniversitesinin girişimleri ve NASA’nın finanse 
ettiği Mars One projesi kapsamında  6 bilim insanı  Mauna 
Lao Yanardağı’nın tepesine kurulan ve enerji ihtiyacını da 
güneş panellerinden karşılayan bin metrekare kubbe içinde bir 
yıl boyunca çeşitli çalışmalar yaptı. Alman fizikçi Christiane 
Heinicke, “Görünüşe göre, kuru zeminden su elde edilebiliyor. 
Bu, Mars’ta da işe yarar. Yani Mars’ta oluşturulacak sera ile 
orada da su elde edilebilir” sözleri ile Mars’ta seralarda su 
üretilebileciğini dile getirdi.
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 Yapılan bu yaşam simülasyonu Rusya’nın yaptığı 
simülasyondan sonra en uzun ikinci yaşam simülasyonu 
olduğu dile getirildi. Mars’ta yaşam şartlarını hızlandırmak 
için SpaceX’in Ceo’su olan Elon Musk’tan iki ilginç fikir geldi. 
Biri kısa vadede diğeri ise uzun vadede sonuç verecek şekilde 
düşünülmüş. Kısa vadede sonuca varılacak olan fikir Mars’ın 
kutup bölgesinden başlayarak Mars’a termonükleer bombalar 
atıp Mars’ın şu anki iklim şartlarını değiştirmek. İkinci fikir ise 
Mars’ın atmosferini sera gazlarına boğarak Mars’ın iklimini 
insan yaşamına uygun bir hale getirmek.

 PIXL ve SHERLOC adındaki diğer iki araç ise numuneler 
üstünde detayla analizler yapmakla görevli. Oksijen üretecek 
MOXIE adlı araç ise astronotlar Mars’a ayak basmadan önce oksijen 
üretmeye başlayacak. MOXIE karbondioksiti Mars atmosferinden 
çekerek Karbonmonoksit ve oksijen gazları sentezleyecek. 
Sentezlenen oksijenin bir kısmının astronotlar tarafından geri 
kalan büyük kısmının ise Mars’tan ayrılma vakti geldiği zaman 
roketlerinin ateşlenmesi için yakıt olarak kullanılacak.

 Mars’ta olan oksijen azlığı sorunu ise Mars 
2020 aracıyla çözülmesi planlanıyor. Mars 2020 aracı 
Curiosity’den daha gelişmiş bir araç olup Curiosity’den 
sonra Mars keşiflerine devam edecek. 2020’de Mars’a 
gönderilecek olan araç üstünde çok sayıda cihaz taşıyacak. 
Bunlardan biri MastCam Z adlı stereoskopik kamera 
olup bu kamera sayesinde karşısına çıkan maddelere 
odaklanacak ve lazer atışıyla madenleri parçalayacak. 
Madenleri parçalamasındaki amaç ise madenlerin kimyasal 
yapısını inceleyip Dünya’ya bilgi göndermek. 

    Sonuç olarak Mars’ta yaşam her ne kadar 
atmosferinde bulunan karbondioksit oranı çok 
fazla olup oksijen miktarı az ve Mars’a yapılan 
uçuşlar zorlu ve masraflı olsa da gün geçtikçe 
gelişen teknoloji Mars’ta yaşayacak olan 
astronotların hayatını kolaylaştıracak ve masrafları 
düşürecek. Büyük insan topluluklarının ise yüksek 
maliyetlerden ve oksijen yetersizliğinden dolayı 
önümüzdeki 20 yıl boyunca Mars’ta yaşaması zor 
görünse de önümüzdeki 50 yıl içinde meydana 
gelicek olan teknolojik ilerlemeler ve teknolojinin 
ilerlemesinden dolayı masrafların düşecek ve de 
Mars 2020 gibi araçların sayısının artıp oksijen 
üretme  kapasitesi   artacağından dolayı hiç zor 
gözükmüyor.
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SESSİZ SİRENLER

DENİZ FENERLERİ
 En eski deniz feneri M.Ö. 7.yüzyılda Sigeon’da, bugünkü adıyla, Kumkala’de 
(Çanakkale)  yapılmıştır. İstanbul Boğazı’nın Trakya yakasındaki Timee ve karşı kıyısındaki 
Chryopolis (Üsküdar) fenerleri M.Ö. 2. Yüzyılda yapılmıştır.
 Dünyanın antik çağdaki yedi harikasından biri  olan İskenderiye Feneri, M.Ö. 
280 yılında Knidoslu Sostrates tarafından Pharos adası üzerine inşa edilmiştir. 14.yüzyılda 
meydana gelen bir depremde yıkılmıştır.    
 Fenerlerdeki otomasyonun yaygınlaşması ve uydu haberleşme sistemlerindeki 
gelişmeler deniz fenerlerine  duyulan gereksinimi giderek azaltmaktadır.

Optik Sistemler  ; Fener kulesi üstünde yakılan bir ateş ışığının yaklaşık %97’si, 
arkasında yansıtıcı bulunması halinde yaklaşık % 83’ü  kaybolur. Mercek  kullanımıyla 
kayıp %17’ye kadar azalmıştır. Optik sistemlerdeki en köklü değişiklik, Fransız 
Mühendis Augustine Jean Fresnel tarafından yapılmıştır. İcat ettiği mercek sistemi ilk 
olarak 1823 yılında Cordouan fenerinde uygulanmıştır.

 Türkiye’de, yerden ölçülmek üzere 

en yüksek fenerler aşağıdaki gibi sıralanır.

• Rumeli Feneri 30 m,

• Ahırkapı Feneri 29 m,

• Mehmetçik Burnu 25 m,

• Hoşköy 22 m,

• Fenerbahçe Feneri 20 m

• Şile Feneri 19 m

 Günümüze kadar ayakta kalabilen en eski deniz feneri Romalılar tarafından 
M.S 43 yılında yapılmıştır. Kulenin yüksekliği 24 metredir. Anca şuan aktif  değildir.
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Rumeli Feneri Ahırkapı Feneri Dünyanın en eski Deniz Feneri

 Eski fenerlerde  şiddetli dalgalar 45 metre yüksekliğindeki  bir fener kulesini tamamen örtebilmekte ve  fener  fanuslarının 12,5 
mm kalınlığındaki  camlarını kırabilmektedir. Fanus içine o kadar çok deniz suyu girmekteydi ki fenerciler sularla beraber merdivenlerden 
sürüklenmemek için kendilerini merdiven korkuluklarına bağlamak zorunda kalıyorlardı. Gelişen sistemler sonucunda böyle bir  iş kolu 
kalmadı.Bu da can kayıplarının azalmasına yardımcı oldu ancak gün geçtikçe gelişen teknoloji ve insan gücü gereksiniminin azalmasıyla 
işsizlik sorunu  büyüdü.
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MOBİL İŞLETİM
SİSTEMLERİ

 İşletim sistemi, bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli 
uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür. 
  İşletim sistemi, uygulama kodları genellikle direkt donanım tarafından 
yürütülmesine rağmen, girdi-çıktı, bellek atama gibi donanım fonksiyonları için 
uygulama programları ve bilgisayar donanımı arasında aracılık görevi yapar.
 İşletim sistemleri sadece bilgisayar, video oyun konsolları, cep telefonları ve 
web sunucularında değil; arabalarda, beyaz eşyalarda hatta kol saatlerinin içinde 
bile yüklü olabilir. İşletim sistemleri işlevsellerinin genişliği ile değil, donanımı belli 
bir amaç doğrultusunda programlayabilme nitelikleriyle değerlendirilmelidir. İşletim 
sistemlerine örnek olarak; Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, BeOS, Android 
ve iOS örnek verilebilir.
 Akıllı cep telefonları da aslında gsm özelliği olan birer taşınabilir 
bilgisayarlardır dersek yalan olmaz gibi. Yukarıdaki grafikte 2009 yılından bugüne cep telefonlarında kullanılan işletim sistemlerinin pazar 
paylarının gelişimini ve son halini görebilmekteyiz.
 Google, Android sistemi üzerinde çalışan Google Play marketteki oyun ve uygulamalar üzerinde aldığı reklamları yayınlayarak 
para kazanmaktadır.Tabi: bu reklamlar da kullanıcıların canını sıkmakta. Android’in desteklenen uygulama uzantısı “.apk”dir ve Google 
uygulamaları dahil birçok uygulamaya uygulanabilmektedir.

Android’in iki anlamı  var bunlar;

• Android (bilim kurgu), zeki canlı varlıklar tarafından yapılmış insansı makinelere verilen addır.
• Android (işletim sistemi), Google tarafından mobil cihazlar için tasarlanmış işletim sistemidir. Bizi ilgilendirense ikincisi.
• Android; Google ve Open Handset Alliance(mobil cihazlar için açık standartlara dayanan bir araya gelen 84 firmanın oluşturduğu bir 

uluslararası birliktir) tarafından, mobil cihazlar için geliştirilmekte olan, Linux tabanlı özgür ve ücretsiz bir işletim sistemidir.
 
 Sistem açık kaynak kodlu olsa da, kodlarının ufak ama çok önemli bir kısmı Google tarafından kapalı tutulmaktadır. Google 
tarafından ücretsiz olmasının sebebi, sistemin daha hızlı ve çabuk gelişmesi, birçok popüler marka tarafından kullanılması ve bu sayede 
reklamlarını daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamaktır.Tabiki açık kaynak kodlu olmasının getirdiği zararlar da var.Bunlara hack ve takip 
olaylarının kolaylaşması örnek verilebilir.Aynı zamanda Google kullanıcıların yaptığı her şeyi takip etmektedir.

Android işletim sistemi beş kısımdan oluşur.

1. Çekirdek:Linux kernelidir. Güvenlik, hafıza yönetimi, süreç yönetimi, ağ yığınları ve sürücü modellerini içermektedir.
2. Android Runtime: Sanal makinedir. Dalvik Sanal Makinesini de içermektedir. 5.0 ile Dalvik kaldırılmış ve ART’ye geçilmiştir.
3. Kütüphaneler: Veritabanı kütüphaneleri, web tarayıcı kütüphaneleri, grafik ve arayüz kütüphanelerini içermektedir.
4. Uygulama Çatısı: Uygulama geliştiricilere geniş bir platform sunan kısımdır.
5. Uygulama Katmanı: Doğrudan Java (programlama dili) ile geliştirilmiş uygulamaları içermektedir.

ANDROİD KULLANAN MARKALAR

- SAMSUNG   - LG   - HTC   - SONY - XIAOMI   - HUAWEI
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 iOS (eski adıyla iPhone/iPad OS) Apple’ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch 
ve iPad’de de kullanılan mobil işletim sistemidir. 
 Mac OS X’ten türetilmiştir. iOS içinde 4 katman bulundurmaktadır: Core OS tabakası, Core Servisleri 
tabakası, Medya tabakası ve Cocoa Touch tabakası. Yazılım cihazın içinde 2500 MB’lık bir alan kaplamaktadır. 
 iOS işletim sistemi yapısı nedeniyle Apple App Store ve İtunes dışında hiçbir yerden uygulama yüklenemez. 
Bu yüzden hızlı gelişememekte ve geliştiricilerin uygulama yüklemesi zorlaşmaktadır.IOS da bazı yönlerden 
güvenlik sıkıntısı çekmektedir her mobil sistemde olduğu gibi.

    Windows Mobile, Microsoft şirketi tarafından PDA ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlar için tasarlanmış olan 
bir işletim sistemidir. C++ yazılımında yapılmış ve Windows CE sistemi çekirdeği üzerine temellendirilmiştir.
    Mayıs 2011 yılında ek servis hazırlayanlara destek, ekim ayında ise My Phone hizmeti durduruldu. Mayıs 
2012 yılında ise sisteme destek ve Windows Marketplace for Mobile durduruldu. 6.5 final versiyonu 8 Ocak 2013 
tarihinden itibaren desteklenmeyen oldu. Mobile sistemine son verdikden sonra bunun yerine tamamen yeni 
işletim sistemi Windows Phone geçti.

   Şu an Windows Phone kullanıcı sayısı oldukça 
az çünkü diğer sistem marketlerinde  ücretsiz olan 
uygulamaların çoğu Windows’ta ücretli.

    BlackBerry OS, 1999-2013 yılları arasında 
Java tabanlı BlackBerry marka akıllı telefonlar 
için geliştirdiği mobil işletim sistemidir.Şu 
an piyasadaki ürün ve kullanıcı sayısı diğer 
markalara göre azdır.Geliri azaldığı için farklı 
Çin markalarıyla birleşme yoluna gitmektedir.
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    Yüzyıllar boyunca insanoğlu, su kaynaklarını artırmak, şiddetli 
hava olaylarının etkisini azaltmak için hava ve iklimi değiştirmenin 
yollarını araştırmıştır. Hava modifikasyonuna ilişkin modern teknoloji 
1940’lı yılların sonunda gümüş iyodun, bulut damlacıklarının buz 
kristallerine dönüştürülmesinde kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır.
    Günümüzde birtakım ülkeler enerji talebini karşılamak, dünya 
üzerindeki kurak ve yarı kurak bölgelerde azalan su kaynaklarını 
tekrar zenginleştirmek, var olan kaynakların seviyesini artırmak 
için yüzden fazla hava modifikasyon projesi yürütmektedir. Bulut 
tohumlama yöntemi 1960’lı yıllardan itibaren ABD’de geliştirilmiş 
ve günümüze kadar uygulanmaya devam edilmiştir.

 Yağmur bombası yöntemi ülkemizde ilk olarak 1990 yılında 
İstanbul’da İSKİ tarafından uygulanmıştır. Farklı zaman dilimlerinde 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de de kısa süreli olarak aynı yöntemden 
faydalanılmıştır.Dünyada 24 ülke bulut tohumlama yöntemini daha 
fazla yağış sağlamak için kullanmaktadır.
 Bulut yapısının karmaşıklığı ve değişkenliği yapay olarak 
değiştirilmesi girişimlerinin anlaşılmasını oldukça güçleştirmektedir. 
İstatistik ve bulut fiziği konusundaki bilgiler ile bu bilgilerin hava 
modifikasyonuna uyarlanma konusundaki deneyimler arttıkça, bulut 
tohumlama deneylerinde yeni kriterler ortaya çıkmaktadır.
Yeni veri setleri artan karmaşıklığa sahip sayısal bulut modelleri ile 
birlikte kullanılmakta, değişik hava modifikasyon deneylerinin test 
edilmesine yardımcı olmaktadır. Kimyasal çalışmalarla beraber 
yürütülen iz çalışmalarıyla, buluta doğru ve buluttan dışarıya olan 
hava akımlarının yolları belirlenmekte ve tohumlamada bu yollar 
kullanılmaktadır. Bu yeni yöntemler yağış ve bulut klimatolojisinin 

daha iyi anlaşılmasını da sağlamaktadır.
    Operasyonel programlarda tam olarak gelişmemiş teknolojilerin 
yaratabileceği risklerde hesaba katılmalıdır. Örneğin; belli koşullarda 
tohumlamanın daha fazla doluya neden olabileceği veya yağışı 
azaltabileceği göz ardı edilmemelidir.

Bulut Tohumlama İşleminin Tarihi Gelişimi
    
 Bulut tohumlanmasındaki ilk uygulamalarda, Vincent 
Schaefer ve Irving Langmuir (1940’lı yılların sonuna kadar) bulutları 
tohumlamak için uçaktan, ezilmiş kuru buz (katı CO2) parçacıkları 
attılar. Bulutun içine atılan küçük parçacıklar, havayı yeni sıvı 
damlacıkların oluşabileceği sıcaklığa kadar soğutur ve damlacıklar 
-40°C sıcaklığın altında donar. Sonra yeni oluşan bu buz kristalleri 
birikme ile yağış olarak düşecek kadar büyür (Rogers, 1979). 1947’de 
Bernard Vonnegut, gümüş iyodürü bulut tohumlama işleminde 
kullandı. Gümüş iyodür, buz kristaline benzer bir kristal yapısına 
sahip olduğu için -4°C ve daha düşük sıcaklıklarda etkili bir buz 
çekirdeği olarak hizmet eder (Mason, 1971; Rogers, 1979) 
 Gümüş iyodürü kullanmak, kuru buzdan daha kolaydır. 
Çünkü bir uçağın kanadından çıkan veya yeryüzeyindeki 
kaynaklardan çıkan yanıcı maddelerden buluta taşınabilir. Diğer 
maddeler örneğin kurşun iyodür ve bakır sülfür de etkili buz çekirdeği 
olmasına rağmen, gümüş iyodür bulut tohumlama işlemlerinde en 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

İNSANLIĞIN YENİ UMUDU

YAPAY YAĞMUR
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Bulut Tohumlama Yağışı Artırır mı?
 
 Gümüş iyodür ile suni tohumlama yağış artışında nasıl 
etkilidir? Bu soru, meteorolojistler arasında çok tartışılan bir 
konudur. Her şeyden önce bulut tohumlama işleminin sonuçlarını 
değerlendirmek zordur. Ne zaman tohumlanmış bulut’tan yağış 
görülürse, “Eğer bulut tohumlanmasaydı, ne kadar yağacaktı? 
Sorusu akıllara gelir.Mevcut teknikler yağışın çok düşük olduğu 
alanlarda ve orta yağışlı alanlarda, kurak mevsimde önemli bir tesire 
sahip değildir. Eğer öyle olsaydı Afrika’nın kurak ülkelerindeki açlık 
meselesi çözülebilirdi. 
    En iyi neticeye yağışın çok iyi olduğu yer ve mevsimlerde 
ulaşabilmektedir. Bir yerde suni tohumlama ile yağış arttırılırken 
diğer bir yerde azalma olabilmektedir. Bulut tohumlamasını 
değerlendirirken bulut tipi, sıcaklığı, nem içeriği ve damlacık 
büyüklüğünün dağılımı gibi diğer faktörler de düşünülmelidir. Bazı 
deneyler bulut tohumlamasının yağışı artırmadığını göstermesine 
rağmen, diğerleri doğru şartlar altında tohumlama işlemi yağışı %5-
20 arasında artıracağı görülmüştür.

Hava Modifikasyonunun
Çevresel, Sosyal Ve Ekonomik Yönleri

 
 Hava modifikasyonu bazı ülkeler tarafından ekonomik 
bir aktivite olarak algılanmaktadır. Bulut tohumlama işleminde 

ekonomi, ekoloji, sosyal ve yasal yönlerde hesaba katılmalıdır. Hava 
modifikasyonunun bitişik ülke sınırlarına yakın yerlerde yapılması 
durumunda, en fazla dikkat edilmesi gereken hususlardan biriside 
yasal düzenlemelerdir. Günümüzde yasal düzenlemeler ve bilimsel 
bilgiler bu tür hava modifikasyonu olaylarında daha tam olarak 
yeterli değildir.
 Uzun dönem veya uzun süreli gerçekleştirilecek hava 
modifikasyon işlemlerinde ekosistemin etkileneceği bilinmelidir. Bu 
çalışmalar sonucunda ekosistemde yaşanabilecek değişimlere karşı 
önlemler alınmalıdır. Özellikle operasyonel süreçte olası olumsuz 
etkilere çözümler üretilmelidir.
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GORİL KOKO’ YA
KULAK VER !

 Son günlerde çok duyduğumuz bir kavrama dikkat çekmek istiyorum. “İklim Değişikliği.” Uzun zaman diliminde küresel olarak 
iklim elemanlarının ortamlarında veya değişkenliklerinde gözlenen artış veya azalış yönündeki eğilimleri iklim değişimi olarak tanımlanır. 
İklim değişikliği geçmişten günümüze süregelen ve araştırılan bir konu olmuştur. İklim değişikliğinin insan kaynaklı etkisi son yıllarda giderek 
artmıştır. Fosil yakıtların yanması, ormansızlaştırma, sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazları artmıştır. 
 IPCC’nin son raporundaki iklim modellerinin sonuçları, küresel ortalama yüzey sıcaklığının 1990-2100 döneminde 1,4-5,8°C 
arasında yükseleceğini öngörmektedir. 2100 yılına kadar deniz seviyesinde 0,009 ile 0,88 metrelik bir yükselme beklenmektedir. Ortalama 
olarak 0,48 metre yükseleceği tahmin edilmektedir. Deniz seviyesinin yükselmesiyle küçük adalarda ve düşük rakımlı sahil şeridinde ikamet 
eden nüfusun daha çok etkileneceği beklenmektedir.
 Küresel sıcaklıklarda 2,3°C’lik bir artışın, 2080 yılına kadar yapılan modellenmelerde 270 milyon insanın, 3,3°C lik bir artışın ise 
330 milyon kadar insanın sıtma tehlikesiyle yüzleşmesine neden olacağı söylenmektedir. Son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklanan 
Türkiye ormanlarında sıklıkla görülmeye başlayan ağaç kurumaları ve zararlı böcek salgınları gibi afetlerin nedeninin kuraklık, hava kirliliği 
ve asit yağmurları olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle belli ürünlerin yetiştiği alanlar, kuzeye ve daha yükseğe 
doğru değişecektir. Bu durum, tropik bölgelerdeki ülkeleri olumsuz olarak etkileyecektir.
 İklim değişimin etkilerini görmeye başladık bu yüzden daha geç olmadan fırsatımız varken önlemler almalı ve doğayı korumalıyız.
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İklim Değişikliğinin Türler Üzerindeki Etkisine Örnekler

1. Panda Bilimsel İsmi (V) : Ormanların yok olmasıyla pandalar ana besin kaynakları olan bambu ormanlarından mahrum 
kalmaktadırlar. Turizm tesislerinin inşa edilmesiyle ve de ormanlardaki misafir sayısının hızlı artışıyla pandaların yaşam alanları bozulmaktadır. 
İklim değişikliği ilerledikçe panda yaşam alanlarındaki bambu türlerinin yok olabileceği öne sürülmektedir.

2. Kutup Ayısı Bilimsel İsmi (Ursus maritimus) : İklim değişimi kutup ayıları için büyük bir tehdittir. Yaşam alanları 
deniz buzudur ve erimektedir. Deniz buzunun çekilmesi ile avlarının sayısı sürekli azalmaktadır. Petrol ve gaz arama çalışmalarında kutup 
ayılarına rahatsızlık vermektedir.

3. Sumatra Orangutanı Bilimsel İsmi (Pongo abelii) : Ormanlardaki yasadışı ağaç kesimi, yol yapımı gibi faaliyetler 
orangutanların yaşam alanlarını tehdit ediyor. İklim değişikliği ise şiddetli kuralıklara yol açabilir. Maymunların yaşam alanlarını etkileyen 
orman yangınları da kuraklık sebebiyle artış gösterebilir.
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 FeTeMM (Özgün adı: STEM, “Science, Technology, 
Engineering, Mathematics”), fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve 
matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltma. 
 Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak adlandırılan 
bu standart, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin 
bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşmış olsa da mühendislik ve 
teknolojinin sınıf  içi ve sınıf  dışı etkinlikler ile öğretilmesi olarak da 
anlaşılmaktadır. Örnek olarak, ABD’li fen eğitimi standartlarına 
(Next Generation Science Standards) mühendislik ve mühendisliğin 
doğasının ve ortak çekirdek (Common Core) matematik müfredatına 
ise matematiksel modellemenin eklenmesi gösterilebilir. 

 Türkiye’deki Standart ; Türkiye’de FeTeMM olarak 
kavramlaştırılan öğrenme-öğretme stratejileri kümesinin ABD’deki 
STEM insiyatifleri ile aynı hedeflere ve kapsama sahip olmadığı 
iddia edilmektedir. FeTeMM eğitimi, öğrenci ve öğretmenlerin ilgi 

ve hayat deneyimleri sonucu şekillenmektedir 
ve merkezde bulunan disipline ait özel 

bilgi ve becerilerin en az bir diğer STEM 
disiplini ile bütünleştirilerek öğretilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. FeTeMM 
Eğitimi’nin Türkiye’ye özel olarak 
yorumlanması sadece Türkçenin 

bilim dili olarak kullanımının teşvik 
edilmesi dolayısıyla değil aynı 
zamanda ABD’deki bilimin 
popülerleştirilmesi merkezli 
yaklaşımlardan farklılaşma ve 

Türkiye bağlamında öğrenmeyi 
merkeze alma ihtiyacına dayanmaktadır.

    Hem Türkiye’deki FeTeMM Eğitimi’nin hem de Amerika’daki 
STEM’in ortak noktası ise ilgili alanların orta öğretimde, yüksek 
öğretimde ve öğretmen eğitiminde birbirinden ayrı olarak 
öğretilmesinden kaynaklanan endişeler ile alakalıdır.
    Ayrıca, Türkiye’de FeTeMM Eğitimi, ABD’deki (ve İngiltere, 
Almanya) gibi merkezî bir şekilde gelişmemektedir. Devlet ve özel 
eğitim kurumlarının bünyesinde çeşitli FeTeMM eğitimi kapsamında 
uygulamalar yapılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
ve diğer kurum ve kuruluşlar FeTeMM eğitimi kapsamında proje 

destekleri almaktadır. Bu desteklerin genellikle öğrencilere yönelik 
okul sonrası programlar (yaz okulları, yaz kampları, bilim okulları 
gibi) kapsamında olduğu söylenebilir.
    Bir diğer ortak nokta ise hem FeTeMM Eğitimi’nin hem 
de STEM’in sadece sınıf  içinde değil okul dışı etkinliklerle de 
gerçekleştirilebileceğidir.
Robotik ve FeTeMM ; Eğitimde robotik uygulamalarının 
kullanılmasının öğrencilere önemli kazanımlar sağlaması 
ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişmeler 
eğitim alanında bu tür çalışmaların 
sayısının artmasına neden olmaktadır. 
Okul öncesi eğitimden üniversite 
düzeyine kadar birçok seviyede 
eğitsel robotik uygulamalarına 

FeTeMM ; STEM
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rastlanmaktadır. 
 İlkokul düzeyindeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin 
problem çözme ve matematiksel düşünme becerilerine, cinsiyet 
farklılıklarına, FeTeMM alanlarındaki başarı düzeyine odaklanıldığı 
ve olumlu sonuçlar elde edildiği dikkat çekmektedir.

 Okulumuzda STEM eğitimi kapsamında Robotik 
derslerinde öğrencilerimiz; fen-matematik-sanat-ingilizce dersleri ile 
disiplinler arası işbirliği yapmaktadır.
 Örneğin özgün olarak hazırladıkları, kaldıraç sistemlerini 
içeren bir lunaparkı İngilizce olarak arkadaşlarına sunum 
yapabilmektedirler ya da kendi hayal ürünü ögelerini oluşturup 
hikayeler tasarlayabilmektedirler.
 Ortaokul öğrencilerimiz tasarladıkları robotlar için görev 
hedefli mekanizmalar üreterek hesapladıkları zeminler üzerinden 
matematiksel işlemler gerçekleştirerek kodlama yapabilmektedirler.
Ayrıca kimya, biyoloji alanında hazırladıkları projelerle turnuvalara 
katılmaktadırlar.  İlkokul tüm sınıflarımızda ve ortaokul lise kulüp-
proje derslerimizde robotik ve kodlama etkinlikleri yapmaktayız. 
Derslerimiz bünyesinde öğrencilerimiz İngilizce, fen bilimleri ve 
matematiksel işlemleri eğlenceli olarak öğrenmektedirler. Yaptıkları 
çalışmaları İngilizce tekrarlamakta ve diğer sınıf  arkadaşlarına 
anlatmaktadırlar.



FANTASTİK DAHİ
NIKOLA TESLA

    

 Elektrik teknolojisine ilişkin çalışmaları sürekli göz ardı edildi. 
O, göz kamaştıran bir zekânın sahibi olmakla birlikte, Edison’un 
gerisinde kalmış adsız bir kahramandı. Gelmiş geçmiş en zeki bilim 
adamı... Bir Hırvat rahibin oğlu olarak dünyaya gelen bu kişi, elinde 
mühendislik diplomasıyla umutlarını gerçekleştirmek için 1884’te 
ABD’ye göç etmiş ama iki kat iş ve aldatmacayla karşılaşmıştı. Dişini 
tırnağına takıp çalıştığı o zor günler 3 yıl sürmüştü.
 Nikola Tesla, birkaç ay içinde kendini, dünyayı dönüştürecek 
teknolojik devrimin merkezinde buldu. O, parlak bilimsel zekâsını 
mühendislik yeteneğiyle birleştirerek ışığın milyonlara ulaşmasını 
sağlayan kişi olarak tarihe geçti. Keşifleri Faraday’ınkilerle aynı 
düzeydeydi ve başarılarının çağımıza etkileri ise Edison’u bile 
geride bırakacak düzeyde. Öyle ki günümüzde pek çok araştırmaya 
esin kaynağı olması nedeniyle “Çağdaş Prometheus” diye 
adlandırılıyor. 
 Tüm bunlara rağmen çok az kişi Tesla’nın kim olduğunu 

biliyor. Onun öyküsü, pek 
çok başarıya imza atan, 
yalnız başına ölmek zorunda 
kalan, sade yaşamı mum 
ışığı gibi sönen bir bilim 
adamının trajedisi. Ayrıca 
son zamanlarda ABD’nin 
üzerinde çalıştığı HARRP 
yani Yüksek Frekanslı 
Etkin Güneşsel Araştırma 
Programı. Komplo 
teorisyenleri tarafından bu 
programın iklim değiştirme 
ve yapay deprem silahı 
olarak kullanılma amacıyla 
yapılan çalışmalar olduğu 
iddia edilmektedir. HARRP 
programı da yine Nikola 
TESLA’nin fikridir.
 

 Daha bir çok projesine ölümünün ardından ABD hükümeti 
tarafından el konulmuştur. Tesla Elektrik Şirketi adı altında kendi 
şirketini kurdu ve alternatif  akıma dayalı yeni elektrik teknolojisinin 
tüm gereklerini karşılayan anahtar buluşların patentlerini alma 
yarışına girdi. Tesla’nın elektrik ve ışık konusundaki başarılarından 
söz edip bir konuyu göz ardı etmek, ona haksızlık olur: ışık toplarının 
kökeni. Yıldırım düşmesi sırasında yerden sıçrayan ışık toplarının 
tartışması 200 yıldır sürüyor. 30 cm. çapında ve güç sağlayıcısı 
olmadan 100 watt’lık bir ampulün gücünde ışık yayan küçük toplar. 
Bu, genellikle yıldırımlara bağlanıyor, ancak nadiren ışığın yansıması 
şeklinde de açıklanıyor. Teoriyi ileri sürenler, herhangi bir sıcaklık 
yaymadığını ileri sürüyorlar. Oysaki bu ışık toplarının camı erittiğine 
ilişkin raporlar var. 
 Tesla, 1890’ların başında pek çok ilginç keşfe daha imza 
atmıştı. Dünya Fuarı’ndaki gösterisi bunlardan sadece biriydi. Bu 
keşifler arasında, floresanlı gaz lambası, X-ışınlarıyla deneyler, 
radyonun keşfinden çok önce radyo dalgalarıyla ilgili (ABD Yüksek 
Mahkemesi 1943 yılında radyonun Marconi değil Tesla tarafından 
keşfedildiğini açıkladı) araştırmalar bulunuyor. Ama aralarında en 
önemlisi, yüksek frekansta elektrik akımı üretmesine olanak tanıyan 
ve “TESLA BOBİNİ” diye anılan buluşuydu.

 Dünya Fuarı’nda vücuduna sardığı tellerden geçen yüksek 
voltajlı AC’nin kendisine zarar vermemesinin nedeni buydu. Dahası, 
Tesla bobini, radyo ve TV yayınlarının kapısını da araladı. Yine 
şaşırtıcı çalışmalarından bir başkası da, havada elektrik kuvvetinin 
iletilmesini incelediği deneydi. Colorado’daki laboratuvarda, yüksek 
frekanslı elektromanyetik alan oluşturmak için devasa bir bobin 
inşa etti ve 40 km uzaklıktaki 200 ampulü yakmak için 10.000 watt 
gücündeki elektriği hava yoluyla göndermeyi başardı. 

" Dünya, Nikola 
Tesla'nın dengi 
biri gelmesi için 

çok uzun bir 
süre 

beklemelidir. " 
E.ARMSTRONG
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    Ayrıca evrenimizde neredeyse heryerde madde görüyoruz fakat laboratuarlarda çıkan sonuçlara göre madde ile antimadde dediğimiz şey 
neredeyse eşit seviyelerde bizim için burada surun teşkil eden konu ise evrende gördüğümüz herşey madde ise evrenin oluşumunda ortaya 
çıkan bu antimadde nereye kayboldu? Ve asıl soru maddenin kütle kazanmasını sağlayan mekanizma nedir? İşte bu son sorunun cevabı 2012 
yılında yapılan Atlas ve CMS deneylerinin her ikisinde de bulunan Higgs Higgs bozunu CERN’deki son yılların en büyük keşfi sayılmaktadır. 
Daha keşfedilecek çok şey var ve insanlık bunun için çok çabalıyor. Bizler de bu çabanın bir yerlerinde olabilirsek ne mutlu . Sevgiyle kalın.

PARÇACIK FİZİĞİ
VE CERN

 Günümüzde en karmaşık ama aynı zamanda da en çok ilgi duyulan alanlardan birisi olan parçacık fiziği evrenimizin doğumundan 
bugüne kadar şekillendiren temel parçacıkların ve onları yakalamak için sürekli uğraşan meraklı fizikçilerin hikâyelerini barındırır. Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezinde yani kısaca CERN Laboratuvarlarında da bilim insanları maddenin en küçük parçalarını arıyorlar ve 
dünyamız nasıl oluşturduklarını inceliyorlar. Aslında bu araştırma eski yunan filozoflarına kadar uzanır; sizde bilirsiniz “ hava – su – ateş – 
toprak “ dönemleri belki de içinizden ne güzel zamanlarmış diyorsunuz, fizik yok, kimya yok, matematik yok sadece birkaç filozof  bir şeyler 
söylüyor, formüller yok. Eminim insanlar merak etmeseydi bugün evrenin merkezini dünya sanıyor dünyayı da düz sanıyor olabilirdik. İyi ki 
insanoğlu merak ediyor ve düşünüyor. Neden diye soruyor, umursuyor ki çıkardığımız bu dergiyle bilim ve teknolojiye olan merak artacak 
ve farkındalık düzeyimiz yükselecektir.          

 Okulumuzun da geçen sene düzenlediği gezi programında da yer alan CERN 
hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum ; Kuruluşu 1954 yılı olan bu merkezin 21 tam 
üyesi, 2 tam üye adayı ve birde ortak üyesi (asosiye üye ) Türkiye vardır. Asosiye üyelik 
hakkında çok fazla tartışma yapılabilir. Sizler bu konuda biraz araştırma yapabilirsiniz. 
Bana sorarsanız bende ülkemin elindeki fırsatları değerlendirip en kısa zamanda tam 
üyelik elde etmesini arzu ederdim; Fransa – İsviçre sınırında yer alan bu merkezde 
3000 kadar personel çalışıyor. CERN’in kendi personeline ek olarak dünyanın yüzden 
fazla ülkesinden yaklaşık 10.00 kadar fizikçi ve mühendiste belli dönemlerde CERN de 
çalışmalarını yürütmektedir.
 Şuanda CERN’de yaklaşık 127 Türk bilim insanı çalışmalarını devam ettiriyor, 
sizce de çok az bir sayı değil mi ? İnsanlık yakın bir geçmişe kadar maddenin en küçük 

yapıtaşını atom sanıyorlardı, atom bölünemez biliyorlardı sanırım anne ve babalarınızda okullarında böyle öğrendiler, ama artık biliyoruz ki 
atom kelime anlamıyla bölünemez demek olsa da atom bölünebiliyormuş, 1960 yıllarında atom parçalandı ve şu an için biliyoruz ki atomun 
en küçük yapı taşı kuarklar ve leptonlar şu an için bu parçacıklar bölünemiyor ama belki ileride bölünebilir, yani anlayacağınız hala hiç bir 
şey bilmiyoruz. CERN’deki laboratuarlarda parçacıklar çok yüksek enerjilerle hızlandırılmış atom altı parçacıkların çarpıştırılma deneyleri 
yapılır. Bu hızlandırıcı makineler yerin 100 m altında olup çevresi 27 km’dir. 
 27 km’lik bu uzunlukta protonlar saniyede 11 bin kez döndürülecek hıza ulaştırılıp birbirleriyle kafa kafaya çarpıştırılır ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan parçacıklar gözlemlenip incelenir, tabiki bu gözlemleri yapan şu anki dijital kameralarımızdan çok daha ileri 
teknolojideki dedektörler kullanılır, bu çarpışma anının saniyede 40 milyon fotoğrafı çekilebiliyor ancak bu fotoğrafın işe yarayanları çok 
nadir, belkide saniyede 200 kare bilgi diske yazılmak için ayıklanıyor, bu fotoğraf  çekimi işine tetikleme deniyor projelerde çok hayati önem 
taşıyan bir konudur.
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GİZLİ TEHLİKE : VİRÜSLER

 AIDS, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden 
olan bulaşıcı bir hastalık. AIDS sözcüğü, İngilizce Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu) kelimelerinin baş harflerinden oluşan 
bir kısaltmadır. Bağışıklık yetmezliği virüsü HIV (İnsan ), bağışıklık sistemine yavaş yavaş 
nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder ve bireyi çeşitli rahatsızlıklara 
karşı korunmasız hale getirerek sonunda ölümüne sebebiyet verir.
 
 AIDS, HIV enfeksiyonunun son aşamasıdır ve bu süreçte ölümcül enfeksiyonlara 
ve kansere sıklıkla rastlanır. Kanında HIV taşıyan kişiye HIV pozitif  denir. Kavram 
bütünlüğü sağlamak açısından yaygın olarak HIV/AIDS birleşik terimi kullanılır.

 HIV virüsü kana bulaştıktan sonra uzun yıllar belirti vermeyebilir ve kişi kendini iyi hissedebilir. Bazı vakalarda, HIV pozitif  bir 
kimsenin 8 ila 10 yıl AIDS’e yakalanmadığı görülmüştür. Bulaşma gerçekleştikten en az 3 ay sonra yapılan ELISA testleri en doğru sonucu 
verir.

 Grip, influenza veya enflüanza, viral bir hastalıktır. Sağlıklı insanlarda ortalama bir haftada geçmesine rağmen vücut direncini 
düşüren kronik hastalığı olan kişilerde (şeker, kalp-akciğer hastalıkları, AIDS vb.) ve yaşlılarda pnömoni (zatürre), meningoensefalit (beyin 
iltihabı), [miyokardit] (kalp kası iltihabı) gibi ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açabilir. Bu tür risk grubundaki kişilere “yüksek risk 
grubundaki kişiler” denir.
 Grip virüsü Orthomyxoviridae familyasına mensup örtülü bir RNA virüsüdür. Virüsteki nükleik asit 8 tane negatif  anlamlı RNA’dan 
oluşur. RNA’nın kopyalanmasında hata oranı yüksek olduğu için, virüs genomu sürekli değişim halindedir. Ayrıca, aynı hücreyi birden fazla 
virüsün enfekte etmesi durumunda viral RNA parçaları birbirleriyle karışıp yeni genetik kombinezonlar oluşturabilirler. Bu nedenlerden 
dolayı vücudun bir grip türüne karşı kazandığı bağışıklık ertesi yıl ortaya çıkan yeni bir salgına karşı genelde etkisiz olur.

GRİP
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 Ebola virüsü hastalığı (EVH); viral kanamalı ateşlerden bir tanesidir, vücutta 
AKUT başlangıçlı yüksek ateş ve gastrointestinal kanamalarla seyreden bir enfeksiyon 
hastalığı şeklinde karşımıza çıkar. EVH insanlarda genellikle ağır ve ölümcül seyreder. 
Salgın sırasında ölüm oranı %90’lara ulaşır.
 Ebola virüsü ilk defa 1976’da Ebola nehri yanındaki o zamanki ismiyle Zaire, şu 
anki ismiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde izole edilmiştir. Batı Afrika’da Mart 
2014’de başlayan Ebola virus (EV) salgınında 4 Ağustos 2014 itibarı ile Dünya sağlık 
Örgütü (DSÖ) verilerine göre 932’si ölümle sonuçlanan 1711 olgu (ölüm oranı %55-60) 
tanımlanmıştır. Bu salgın Batı Afrika’da bugüne kadar saptanan en büyük salgındır.
Ebola virüs; Filovirus ailesi içindeki Ebolavirus cinsi içinde bulunan bir RNA virüsüdür. 
Ebolavirus cinsi içinde de beş tür vardır:
Zaire ebolavirus (ZEV), Sudan ebolavirus (SEV) , Tai Forest (Ivory Coast) ebolavirus (TFEV) , 
Bundibugyo ebolavirus (BEV) , Reston ebolavirus (REV)
 Bu beş türden bugüne kadar ilk dördü; Afrika’da insanlarda büyük salgınlara yol 
açmışlardır. REV’in Filipinler ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde insanları enfekte ettiği saptanmış 
ancak bugüne kadar REV kaynaklı bir hastalık ya da ölüm rapor edilmemiştir.

EBOLA NASIL BULAŞIR ?

 Bulaşma: Ebola Virus(EV)’nin doğal konağı henüz bilinmemektedir. Ancak yapılan 
çalışmalarda EV’nin hayvanlardan insana geçtiği düşünülmektedir. Afrika’da yağmur 
ormanlarında hasta veya ölmüş şempanze, goril, yarasa, maymun, antilop ve kirpilerden 
EV saptanmıştır. EV ile infekte bir hayvanın kanı, çeşitli salgıları veya organları ile temas 
edildiğinde bütünlüğü bozulmuş deri (çatlaklar, çizikler) ve mukozalardan virus insana 
bulaşmaktadır. İnkübasyon periyodu ortalama 8-10 (2-21) gündür.
 EV insanlarda hasta kişinin vücut salgıları, kanı ve organları ile temas sonucunda 
toplum içinde insandan insana kolayca bulaşabilmektedir. Hasta kişinin kan ve vücut 
salgılarının bulaştığı, döküldüğü objelerle temas da indirekt yoldan bulaşmaya neden 
olmaktadır.

EBOLA
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OPTİK İLİZYONLAR
GÖZ YANILMALARI

Bunlar sadece birer fotoğraf... 
Herhangi bir animasyon veya özel bir efekt yok. Sadece göz yanılması..



BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Timsahların ; renk körü olduğunu biliyor muydunuz ?

Einstein, 9 yaşından sonraü akıcı konuşmaya başladı. Ailesinin onda zihin 
geriliği olduğunu bile düşündüğünü biliyor muydunuz?

Newton yerçekimi kanununu farkettiğinde 23 yaşındaydı.

1 saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlemenin 
kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırdığını 

biliyor musunuz?

Ortalama bir rüyanın 2-3 saniye sürdüğünü biliyor muydunuz?

Köpeklerin ter bezlerinin ayaklarının altında olduğunu biliyor muydunuz ?

Kereviz’in toplam içerdiği kalorinin onu yerken harcadığınız kaloriden az olduğunu biliyor musunuz ? 

Her kereviz yediğinizde zayıflıyorsunuz.

Çakmakların kibritlerden önce 
icat edildiğini biliyor musunuz?

Dünyada şimdiye kadar var 
olmuş tüm canlı türlerinin 

%99,9 unun neslinin 
tükendiğini biliyor musunuz?

Yüzünüze vuran güneş ışınının yaklaşık 200.000 yıl önce oluştuğunu biliyor musunuz ? Işığı 
oluşturan Foton Güneş’in  çekirdeğinde oluşur ve güneşin çekirdeğinden yüzeyine yaklaşık 200.000 
yılda varır ve Dünya’ya 8 dakika içinde ulaşır.
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BİLİNMEYEN MUCİTLER

 Nedeni net belli olmaksızın taraflı/tarafsız herkesin sempatisine sahip olan helikopterin, 
bugüne kadar nasıl uçtuğu, kontrol panelindeki düğmelerin işlevi, manevra kabiliyeti gibi sorular 
aklımızı kurcalamıştır. Fakat kim tarafından icat edildiği ile her nedense pek ilgilenmemişizdir. 1754 
yılında, Mikhail Lomosonov Rus Bilimler Akademisi, iki kişinin sığabileceği üstten pervaneli bir aracın 
sunumunu yapıyordu. Mekanik olan bu helikopterler, meteoroloji aletlerinin havada konuşlanması 
amacını taşıyordu.
 Daha sonraki süreçte, 1913 yılında Rus Igor Skorsky dünyanın ilk helikopterini oluşturdu. İlk 
2 denemesinde başarısız olan bu hava araçları, daha sonraki denemelerde, Skorsky adının günümüze 
dek yaşamasına neden oluyordu. Başka kaynaklarda ise, 1907 yılında Fransız mucit Paul Cornu’nun 
ilk motorlu helikopteri uçurduğu söylenir. Resmi olarak kabul edilen mucid ise Skorsky’den başkası 
değildir.

 İş yerlerinin vazgeçilmez tartışma sebebi olarak varlığını sürdüren klima, insanoğlunun 
yazları sıcaktan, kışları soğuktan nefret etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 1906 yılında Willis 
Haviland Carrier tarafından oluşturulan ilk klima, Stuart H. Cramer adlı biri tarafından tescil 
ettiriliyordu.
 İlk olarak bitkilerin yetiştiği ortamdaki havayı nemlendirme işlevinde olan klimanın 
günümüzdeki işlevine evrilmesinin ilk adımını bu şekilde atıyordu.

HELİKOPTER

KLİMA

ROBOT

 Günümüz teknolojisinin meydana gelmesinde sahip olduğu 
algoritma ve şifreleme kodları nedeniyle yadsınamaz bir yere sahip olan 
robotik teknolojiler, yalnızca yürüyen ve mekanik ses çıkaran makineler 
olarak algılanmamalıdır.
 Robotun/robotik teknolojilerin icadı bizden hiç de uzak bir 
coğrafyada yer almıyor. 1136 yılında Fırat ile Dicle Nehirleri arasında 
kalan Cizre ilinde yaşayan El-Cezeri, ilk mekanik dişli parçalarını yapan 
kişi olarak kabul edilir. Rivayetlere göre mekanik dişlilerinin çalışması 
için su enerjisinden yararlandığı belirtilen El-Cezeri’nin ilk otomatik 
sistemi kurduğu ifade edilir. El-Cezeri’nin temellerini attığı, Karmaşık 
sistemlerin denetlenmesini ve yönetilmesini elen alan sibernetikin ya 
da robotik teknolojilerin babası ise Doktor William Ross Ashby olarak 
kabul edilir. Bu bağlamda robotları/robotik teknolojileri El-Cezeri 
kurar, ünvanı William Ross Ashby alır.
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HAREKETLİ RESİM

ASANSÖR

İNTERNET

KAHVE MAKİNASI

 Çoğumuzun aklına günümüz getirilerinden biri olan “GIF”in geldiğini tahmin 
edebiliyoruz. Fakat, bahsedilen hareketli resimler, ilk film örneklerini kapsıyor. Thomas 
Edison’un yıllardır ilk hareketli resim icadında bulunduğu herkes tarafından kabul 
görmüştür; fakat asıl mucit Fransız bilim insanı Louis Le Prince’den başkası değildir. 
Fransız bilim insanı, ilk hareketli resim örneklerini 1888 yılında İngiltere’nin Leeds 
şehri sokaklarında kaydetmiştir. 1890 yılında bir trene binen Le Prince, son derece şaibe 
barındıran olaya hitaben, bir daha görülmemiştir. Büyük tartışmaların odağında olan olay 
sırasında, Thomas Edison hareketli resmin patentini alarak, Dünya tarihine geçen bir 
buluşun daha sahibi olarak günümüze kadar gelir. Demek ki Edison’dan tek şikayetçi olan 
deha Nikola Tesla değilmiş.

 Günümüz çok katlı plaza yaşamında, asansörlerin oldukça önemli konumda olduğu 
bir gerçek. Her ne kadar uzmanlar, daimi olarak hareket etmek amacıyla merdivenleri 
önerse de 30-40 veyahut daha fazla kat söz konusu olunca, bu icada gerçekten ihtiyaç 
duyuluyor.
 19. yüzyılda maden ocaklarında ve fabrikalarda gerekli maddelerin taşınması 
amacıyla işlev gören asansörler, en fazla beş ya da altıncı kata kadar çıkabiliyorlardı. Fikrin 
mucidi ise Elisha Graves Otis.

 Besin değerinde sahip olduğu kafein nedeniyle, insanları zinde tutarak, yapılacak işe odaklanmayı 
sağlayan kahve, günümüzün vazgeçilmez değerlerinden biri haline gelmiştir. Onsuz başlayan sabahların, 
onsuz geçen günlerin düşünülemediği ortamda, her ne kadar cezve kültürümüz bulunsa da, kahve yapım işi 
1897 yılında pratiğe döküldü.
 Dönem İngiltere‘sinde bulunduktan sonra “Pluto Lamp” adı verilen makine, bir gaz lambasına 
bağlanarak, sıcak su, çay ve kahve verebiliyordu. Haziran 1897 ‘de Leicester Meydanı’nda sergilenen makine, 
günümüz metal kahve tadı veren sürümlerinin ilki olarak kabul ediliyor.

 Günümüzde hem masa başı, hem de mobil tabanlı destek vermesinden kaynaklı 
kullanıcıların zamanlarının büyük bir çoğunluğunu geAçirdikleri internetin mucidi hakkında 
birkaç tahmin yapılabilir; fakat muhtemelen yapılan tahminler hatalı çıkacaktır.
 Günümüz teknolojisinin ana yapı taşlarından biri olan internetin, Doktor Vinton Cerf  
olduğunu söyleyebiliriz.
İşitme engelli olan eşinin dış dünya ile ilişki kurabilmesi amacıyla, 1969’da Amerikan Ordusu 
tarafından kurulan tamamen güvenlik amaçlı sistemi Arpanet’i baz aldı.
Kendi sınırları içerisine hapsolan sistemi geliştirip yaymaya başlayan Cerf; 1973-1978 yılları 
arasındaki TCP/IP protokolü sürecinde yer aldı.
 Bu protokolün resmen kullanılmasının ardından ise bilindik süreç işlemeye başladı. 
Tüm dünya internet kullandı. İnternetin mucidi olarak kabul edilen Doktor Vinton Cerf; 1992 
yılında “İnternet Dünyasının Başkanı” ödülüne layık görüldü.
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Keşfedilmeyi Bekleyen Yeryüzü Cenneti

KARACABEY
LONGOZU

 Longoz, denize doğru akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması 

sonucu akarsuyun biriktiği yerde oluşan özel bir ekosistemdir.  Yalnızca belirli ağaçların,bitkilerin ve kuş türlerinin yaşadığı 

ortamdır. Birçok canlıya ev sahipliği yapmaktadır.

    Bu ekosistemin devamlılığı için temel şart bol suyun devamlı var olmasıdır. Su, getirdiği kil ve organik materyal 

ile bu bölgenin topraklarını mineral ve organik materyal yönünden zenginleştirir.  Bu sucul ormanlar yağmur ormanları 

gibi gürdür. Longoz ormanları nadir rastlanan ekosistemlerdir.
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 Karacabey şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre 

uzaklıktaki longoz Dalyan Gölü’nden beslenmektedir. Göl, kış 

mevsiminde aldığı yağışlarla su seviyesini yükseltip,suyu taşkınlar 

sırasında longoza bırakır. Yağışlar sonrası oluşan taşkınlarla 

meydana gelen bataklıkları, mayıs aylarından itibaren nilüfer 

çiçekleri kaplamaktadır.

 Bursa’dan gelen Nilüfer Deresi, Uluabat Gölü’nden çıkan 

Uluabat Deresi ile Susurluk’tan gelen Susurluk çayı, Karacabey 

sınırlarında Kocaçay adı altında birleşerek  Marmara denizine 

dökülür. İzlediği yol boyunca içinde gelen alüvyonları denize 

döküldüğü noktaya taşıyan Kocaçay, bu noktada delta oluşturur. 

 Bu sayede kuzeyinde Marmara Denizi olan Kocaçay’ın sol 

tarafında Dalyan, sağında ise Arap Çiftliği adıyla iki göl oluşmuş ve 

bunlar, Kocaçay deltasını meydana getirmiştir. Göl oluştuğundan 

bu yana göl, her yıl fazla suyunu denize döktükten sonra döngüsünü 

sürdürmektedir.
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NEDENLER ?

 Vücut sıcaklığının yükselmesi olarak tanımlanan ateşlenme 
genellikle vücudun savunma sisteminin bir tepkisidir. 37 santigrat 
derece normal olarak kabul edilmesine rağmen, vücut sıcaklığı 36,1 
– 37,2 santigrat derece arasında değişebilir. Beyindeki hipotalamus 
bölgesi vücudun termostatı olarak nitelendirilir ve vücut sıcaklığının 
düzenlenmesinden sorumludur. Pirojen olarak isimlendirilen 
biyokimyasal maddeler hipotalamustaki belirli reseptörlere 
bağlandığında vücut sıcaklığının yükselmesine sebep olur. Bu 
maddeler vücut dokuları ya da hastalığa sebep olan etkenler, örneğin 
virüsler ve bakteriler tarafından üretilebilir. Hastalığın ortaya çıktığı 
bölgeden kan yoluyla hipotalamusa taşınan pirojenler, hipotalamus 
tarafından tespit edildiğinde vücut sıcaklığı yükselmeye başlar.
 Ateşlenme vücudun hastalık yapıcı etkenlere karşı 
savunmasına yardımcı olur. Normal vücut sıcaklığında virüslerin 
ve bakterilerin etkinlikleri genellikle daha yüksektir. Vücut 
sıcaklığının yükselmesi, sıcaklık değişimlerine karşı duyarlı olan bu 
mikroorganizmaların çoğalmasını güçleştirir.
 Aynı zamanda araştırmalar vücut sıcaklığındaki artışın 
bağışıklık sistemindeki bazı hücre türlerinin etkinliklerinin 
artmasına neden olduğunu gösteriyor. Journal of  Leukocyte 
Biology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları vücut 
sıcaklığındaki hafif  seviyedeki artışların, virüslerin etki ettiği hücreleri 
ve kanser hücrelerini yokedebilen hücreler olan T-hücrelerinin 
oluşumlarını artırdığını belirledi. Farelerle yapılan araştırmada 

ayrıca vücut sıcaklığındaki 2 santigrat derecelik artışın 
bu hücrelerin etkinliğinin artmasına yardımcı olduğu 
anlaşıldı. Ateşlenme vücudun hastalık yapıcı etkenlerle 

savaşmasına yardımcı olsa da vücut sıcaklığındaki 
artışın yüksek olmasının tehlikeli  sonuçları olabilir, 
bu nedenle kontrol altında tutulmalıdır.

 Yükseklik korkusu yerden yüksekte bulunma nedeniyle 
hissedilen ve baş dönmesi, kalp ritminde hızlanma, terleme, 
dizlerde ve bacaklarda halsizlik gibi belirtileri olan psikolojik bir 
rahatsızlıktır. Ancak yüksek bir yerde bulunan insanların çoğunda 
görülen düşme korkusundan farklıdır ve sebep olduğu rahatsızlıklar 
çok daha şiddetlidir. Yükseklik korkusu toplumda her yirmi kişiden 
birini etkileyen yaygın bir durumdur.
 Yakın zamana kadar yükseklik korkusunun düşerek zarar 
görme tehlikesi nedeniyle ortaya çıkan, içgüdüsel bir korku olduğu 
düşünülüyordu. Ancak bebeklerle yapılan bir araştırmada, henüz 
emekleyemeyen ve yürüyemeyen bebeklerde yükseklik algısının 
oluşmadığı belirlendi. Kalp ritmindeki değişiklikler takip edilerek 
gerçekleştirilen araştırmada bebekler büyüdükçe yükseklik 
korkusunun ortaya çıktığı anlaşıldı. Bu durumun, bebeklerin kendi 
kendilerine hareket etmeye başladıkça, hareketlerini ve çevrelerini 
görsel olarak algılama yeteneklerinin gelişmesiyle ilişkili olduğu 
düşünülüyor.
 Düşme korkusunun ötesinde yüksekliğin neden olduğu 
aşırı korkunun insanların derinlik algısındaki farklılıkla ilişkili 
olduğu düşünülüyor. Araştırmalar yükseklik korkusu olan insanların 
dikey mesafeleri yanlış algıladığını gösteriyor. Örneğin sonuçları 
Proceedings of  the Royal Society B dergisinde yayımlanan 
araştırmada yükseklik korkusu olan katılımcıların 14 metre 
yüksekliğindeki bir binanın üst kısmında, normal insanların 50 
metre yüksekliğindeki bir binanın üst kısmında verdikleri tepkiyi 
verdiği anlaşıldı. Ayrıca yerden yukarı doğru bakan insanların dikey 
mesafeleri yukarıdan aşağıya bakanlardan daha doğru tahmin ettiği 
belirlendi.
 Bilim insanları düşme korkusu nedeniyle aslında bütün 
insanların yüksekten korktuğunu, sadece tepki verdikleri mesafenin 
farklı olduğunu düşünüyor.

NEDEN ATEŞİMİZ ÇIKAR ? NEDEN YÜKSEKTEN KORKARIZ?
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 Örümcek ağını oluşturan örümcek ipeğinin dayanıklılık 
ve esneklik gibi özellikleri nedeni ile benzersiz bir malzeme olduğu 
söylenebilir. Örneğin 1 milimetre karesi 178 kilogram yük taşıyabilir. 
Örümcek ipeği bu özelliğini -40 santigrat derece gibi düşük 
sıcaklıklarda bile koruyor. Aynı zamanda çok hafif  bir malzeme.
 Farklı örümceklerin ürettiği örümcek ipekleri birbirinden 
farklı bileşime ve özelliklere sahip olabilir. Örümcek ipeği farklı 
amino asit dizilerinden (örneğin alanin, glisin, serin) oluşan, protein 
yapısında bir malzemedir. Proteinin yapısında moleküllerin düzenli 
bir şekilde konumlandığı kristal bölgeler ve moleküllerin düzenli bir 
şekilde konumlanmadığı amorf  bölgeler bir arada bulunur. 
 Amorf  bölgeler örümcek ipeğinin esnek olmasını (yani 
üzerine bir kuvvet uygulandığında bir miktar şekil değiştirmesini, 
uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski haline dönmesini) sağlar. 
Bu sayede örümcek ağına çarpan böcekler ağa zarar veremez. 
Proteinin yapısındaki kristal bölgeler ise örümcek ipeğinin dayanıklı 
ve güçlü olmasını sağlar.
 Örümcek ipeğinin yapısındaki moleküller belirli bir düzende 
sıralanmıştır ve bu geometri yani moleküllerin konumlanma şekli 
malzemenin yapısını belirgin şekilde etkiler. Örneğin örümcek 
ipeğine elastiklik özelliğini veren glisin amino asidi açısından zengin 
bölgelerde, beş amino asitten oluşan diziler bulunur. Her diziden 
sonra yapı 180 derece döner ve bu sayede sarmal bir şekil alır. 
 Alanin amino asidi açısından zengin kristal bölgelerde ise 
moleküller birbirine paralel şekilde yönlenmiştir. Amorf  ve kristal 
bölgeler birbirine geçmiş halde bir arada bulunur. Örümcek 
ipeğinin üretimi sürecinde moleküllerin yapısındaki bu düzenlenme, 
proteinler salgılandıktan sonra örümceğin kendi etrafında dönüşü 
sayesinde ortaya çıkar.

 Saçımızın dokusu göz rengimiz gibi genetik olarak 
belirlenen fiziksel özelliklerimizden. Ancak saçın kimyasal yapısı 
aynı olmasına rağmen, bazı insanların saçlarının düz bazılarının ise 
kıvırcık olmasına sebep olan şey nedir sorusu akla gelebilir.
 Saç büyük oranda ipliksi yapıdaki proteinler olan 
keratinden oluşur. Saçımızın yanı sıra derimizin ve tırnaklarımızın 
temel bileşeni olan keratin proteinlerinin farklı türleri vardır. Makro 
ölçekte moleküller olan keratin proteinlerinin yapı taşı olan ve 
monomer olarak isimlendirilen molekül birimleri kimyasal bağlarla 
birbirlerine bağlanarak uzun ipliksi yapıyı oluşturur.
 Keratin proteinlerinin yapısındaki sistein amino asitlerinin 
yapısında kükürt atomları bulunur ve sistein amino asitleri yapısında 
kükürt bulunan diğer moleküllerle güçlü kimyasal bağlar oluşturabilir. 
Sistein amino asitlerinin saç telinin farklı bölümlerindeki sistein 
moleküllerine bağlanması saçın kıvrılmasına  Saçın kalınlığı ve 
dokusu saç kökünün şekline ve büyüklüğüne bağlıdır. Örneğin düz 
saçların kökleri küresel şekildeyken, kıvırcık saçların kökleri ovaldir. 
Asimetrik ve yassı şekilli saç kökleri saç telinin kıvrılmasına neden 
olur.

 Saç kökünün derinin içinde nasıl yönlendiği de saçın 
dokusunu etkiler. Düz saçların kökleri genellikle 
derinin altında dikey şekilde yönlenir. Kıvırcık saçların kökleri ise 
derinin altında kıvrılmış şekilde bulunur.

ÖRÜMCEK AĞI NEDEN GÜÇLÜDÜR ? KIVIRCIK SAÇ NASIL OLUNUR ?
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DENEYLERİMİZ

6.Sınıf  öğrencilerimiz maddelerde meydana gelen değişimleri deneylerle laboratuvar ortamında gözlemlediler.

     5.Sınıf  öğrencilerimiz doğadaki su döngüsünü, hal değişim olaylarını ve maddelerin ayırt edici özelliklerini yaptıkları deneylerle 
gözlemlediler.

 8.Sınıf  öğrencilerimiz Fen Bilgisi Laboratuvarında Asit-Metal Tepkimesini incelediler. Çinko + Hidroklorik Asit --> Çinko 
klorür + Hidrojen denklemine göre çıkan hidrojen gazının lastik balonu şişirdiğini gördüler. Öğrencilerimiz siyah,beyaz ve kırmızı 
olmak üzere üç takıma ayrıldılar. Takımlarımız hangi bağlama parçalarının iyonik, kovalent bağları göstereceğini bularak deneyin 
denklemini birbirleriyle yarışarak yazdılar.
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     9.Sınıf  öğrencilerimiz Fizik dersinde işledikleri ivme kavramını yaptıkları deneylerle pekiştirdiler ve bulundukları yerin yer çekimi 
ivme değerini hesapladılar.

    8.Sınıf  öğrencilerimiz bugün Fen Bilgisi dersi laboratuvar çalışmasında “ışığın merceklerdeki kırılmasını” deneyler yaparak incelediler. 
Ayrıca öğrencilerimiz “Newton Çarkını” kullanarak beyaz ışığın 7 renkten oluştuğunu gösterdiler.

11.Sınıf  öğrencilerimiz bu hafta kimya laboratuvarında üç deney yaptılar. Deneylerden ilkinde iki kap arasında gaz basıncı farkından neler 
olabileceğini “Amonyak Fıskiyesi” deneyi ile gözlemlediler. İkinci deneyde ekzotermik tepkime türüne örnek olan “sıvı içindeki şimşekler” 
deneyini yaptık. Üçüncü ve son deneyimizde ise çözeltiler ünitesindeki “benzer benzeri çözer” kavramını “kimyacının kokteyli” deneyi ile 

gözlemleyerek çalışmalarımızı tamamladık.
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ÖNCÜNÜN
BİLİM KAHRAMANLARI

 Amerika FIRST Vakfı ve LEGO işbirliği ile bu yıl ; 

52 ülkede düzenlenen Junior First Lego League Turnuvasına, 

4. sınıf  öğrencilerimizden oluşan LegoGirls ve HighPixels 

isimli 2 takımımız katıldı.

 Bu yılın teması olan “ Hayvanların Çılgın Dünyası ” 

kapsamında bal arılarını ve ekosistemi araştırıp kendilerince 

çözüm ürettiler.

 Öncü Kolejinin Minik Bilim Kahramanları; 

tamamladıkları mühendislik projeleri ve Lego Robotik 

çalışmalarıyla, 15 Ocak 2017 Pazar günü, İstanbul 

Fenerbahçe Eğitim Kurumlarında düzenlenen “Minik Bilim 

Kahramanları Buluşuyor” Fuar ve töreninde Bursamızı 

temsil edip, 2 kupa ile geri döndüler.
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 Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9-16 yaş arası çocuk ve 

gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis 

olarak görmelerini” sağlayan dünyada 80 ülkeden 25.000’in üzerinde 

takımın katıldığı FIRST LEGO League (FLL)* isimli bilimsel 

içerikli uluslararası turnuvanın Türkiye ayağıdır. Bu sene Bursa 

Bölge Turnuvalarına 60 okul katılmış olup proje, özdeğer ve robot 

performans alanlarının toplam puan ortalamasında ilk 10’a giren 

takımlar kupa kazanmışlardır.

    Bu sene ilk kez bu turnuvaya katılan okulumuzun 

7.sınıf  öğrencilerinden oluşan Robotik takımımız BARRACUDA 

ROBOTICS; Koçları Şevket ÖZDAN, Biyoloji Öğretmenimiz Burcu 

ZÜNBÜLGİL, Resim öğretmenlerimiz Gözde KÜKREK ve Esengül 

ÇOLAK ile beraber; FLL’in bu seneki “HAYVANLAR:Yaşam 

Ortaklarımız” temasına yönelik proje geliştirdiler. Yaşadığımız 

çevrenin dere, göl ve deniz yakınlığı incelenerek “BALIKLAR 

ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ” konusunda çalışma yapan takımımız; 

lavabolara dökülen atık yağlara dikkat çekti. Ayrıca çamaşır makineleri 

için ORGANİK DETERJAN ürettiler.

 Ayrıca; “TAKIM OLMAK”, “DUYARLI PROFESYONEL 

OLMAK” ve “KAZAN KAZAN”değerleriyle çalışmalarını 

sürdürerek “Robot performansında, Proje ve Özdeğerler” de başarılı 

bir çalışmaya imza atan BARRACUDA ROBOTICS takımımız 

“STRATEJİ ve YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ”nü kazandılar.
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LAVOISIER’NIN
MERAKI

   Antoinie – Lavrent Lavoisier 1743 -1794 yılları arasında Fransada 
yaşamış bir bilim insanıdır. 
 Modern Kimyanın kurucusu olarak bilinir. Lavosier okul 
sıralarında bilime aşık olmuş, zekası, öğrenme yeteneği ve merakı 
ile kendisini belli etmiştir. O devirde kimya öğrenimi gören tüm 
öğrenciler gibi Flojiston teorisi ile büyümüştü. Bu teoriye göre yanan 
maddeler flojistan denilen bir madde içeriyordu. Madde yandığında 
Flojiston maddeden ayrılıyordu. 
 Çevredeki hava Flojiston’a doyduğunda maddeler artık 
yanmıyordu. Bu teori yanmanın dışında nefes almayı da açıklayan 
bir teoriydi. 
 Lavosier bu kavrayıştaki mantıksal hatayı görmüştü. 
Flojiston yanan maddeden ayrıldığına göre maddenin hafiflemesi 
gerekiyordu. O halde yanıcı maddeyi yanmadan önce ve yandıktan 
sonra tartması gerektiğini düşündü. Bu amaçla kimya deneylerinde 
kendisine yardım eden eşi Marie ile çok duyarlı laboratuar araçları 
ve teraziler imal etti.
    Birkaç farklı deney türü onu üç sonuca ulaştırdı:

1.)Maddeler yandığında toplam ağırlığı artar. Demek ki Flojiston 
Teorisi doğru olamaz.
2.)Kimyasal bir olaya giren maddelerin kütlesi, olaydan çıkan 
maddelerin kütlesine eşittir.
3.)Hem yanmayı hem de soluk almamızı sağlayan element 
oksijendir. 
 Lavoisier ve eşi 1780’lerde kimyasal deneylerini sürdürdüler. 
1789 yılında lavosier “Kimya Elementleri” adlı kitabını yayınladı. 
Lavoisier’nin kitabı bugün bildiğimiz elementlerin çoğu henüz 
keşfedilmediği için tüm elementleri içermiyordu. 
 Lavoisier 1789 Fransız devrimi sırasında tutuklanmış 
yargılanmış ve giyotinle kafası kesilerek idam edilmiştir. Lavosier; 

kimyager olduğu için değil vergi toplayıcısı olduğu için idam 
edilmiştir. Devrim öncesi Fransada zenginler ve aristokratlar vergi 
toplayıcısı olmak için devlete bir ücret ödüyorlar sonra vergi olarak 
ne topluyorlarsa kendilerine kalıyordu. Bozuk bir sistemdi, halktan 
çok fazla vergi topluyorlardı. Lavoisier’nin bu sistemi kötüye 
kullandığına dair bir kanıt yoktu ama halk vergi toplayıcılarından ve 
aristokratlardan nefret ediyordu.
   Lavoisier; aristokrat olmadığı halde bu nefretin kurbanın oldu. 
Lavoisier idamdan önce kendisini ziyaret eden bir arkadaşına 
“Kafam kesildiğinde gözlerime bak, gözlerimi kırparsam kafası 
kesilen bir insanın hemen o anda ölmediğini anlarsın.” dedi. 
Merak; Lavoisier’nin bilimsel başarılarının en büyük etkeni; kafası 
kesilerek idam edilmesini bile bilimsel bir deneye dönüştüren merak. 

Newtonu, Newton yapan, Faradayın elektrik motorunu, Pasteur’un 
kuduz aşısını bulmasını sağlayan merak. Hastanelerdeki tüm tıbbi 
araç gereçleri , MR, Bilgisayarlı Tomografi, Röntgen ve daha birçok 
araç ve tedavi yöntemlerini bulduran merak. Dünyanın her yerine 
ulaşabilen telefonlar, her türlü bilgiye birkaç saniyede ulaşmamızı 
sağlayan bilgisayarlar. Aylarca süren yolculukları birkaç saate indiren 
ulaşım araçları.
    Öğretmenler, ana babalar, öğrencilerimizin, çocuklarımızın 
merakını yok etmeyin, kışkırtın. Kışkırtın ki bilimin nasıl işlediğini 
öğrensinler. Bilimin nasıl işlediğini öğrensinler ki ülkelerinin 
Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmalarını 
sağlasınlar. Yazımızı Albert Einstein’dan bir alıntı yaparak bitirelim. 
“Ben özel bir zekaya sahip değilim. Bende bitmek tükenmek bilmeyen 
bir merak var.”
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NASIL ÇALIŞIR ?
 Bir GPS alıcısı Dünyanın yükseklerinden GPS uyduları tarafından gönderilen hassas zamanlama sinyalleri ile konumunu hesaplar. 
 Alıcı her mesajın geçiş süresini belirlemek için aldığı iletileri kullanır ve ışık hızını kullanarak her uyduya olan mesafeyi hesaplar. Bu 
uzaklıkları ve uydusunun konumlarını her bir kürede tanımlar.
 Bu uzaklıklar ve uydusunun konumları konumlama denklemleri kullanılarak alıcının konumunu hesaplamak için kullanılır. Bu 
konum sonra belki hareketli bir harita ekranında veya enlem ve boylam ile gösterilir; yükseklik verisi ya da yükseklik bilgisi jeoidin (örneğin 
EGM96) yukarıdaki yüksekliğine göre dâhil edilebilir. Temel GPS ölçümleri sadece bir konumun ne hız ne de yönünü verir. Ancak, çoğu 
GPS cihazıyla otomatik olarak iki veya daha fazla konumun ölçümleriyle konumun hızını ve hareket yönünü elde edebilirsiniz.

 Bu ilkenin sakıncası, hız veya yön değişikliğinin yalnızca 
bir gecikmeyle hesaplanarak elde edilebilmesidir, ve elde edilen yön 

uzaklığı ise iki konumun ölçümleri arasında seyahat ederken hatalı 
olmasıdır, altında veya yakınındaki konumun ölçümü rastgele hataya 
düşer. GPS cihazıyla doğru hızını hesaplamak için sinyallerin doppler 
kayması ölçümlerini kullanabilirsiniz.
 Gelişmiş konumlandırma dizgeleri GPS’i tamamlayacak bir 
pusula ya da ataletsel konumlandırma sistemi gibi ek algılayıcılarda 
kullanır. GPS sinyal alımı işleminde, dört veya daha fazla uydu doğru 
bir sonuç elde etmek için görünür olmalıdır.

 Gezinme denklemlerin çözümü böylece daha doğru ve 
muhtemelen elverişsiz alıcı esaslı saat için ihtiyacı ortadan kaldırarak, 
alıcının yerleşik saat ve gerçek zaman günü tarafından tutulan saat 
arasındaki farkı ile birlikte alıcının konumu belirtir. Bu zaman 
aktarımı trafik sinyal zamanlaması, ve cep telefonu baz istasyonları 
senkronizasyonu gibi GPS uygulamaları için bu ucuz ve son derece 
hassas zamanlamadan yararlanabilir.



 Sanal gerçeklik , bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla 
edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Sanal gerçeklik 

konseptinin hayata geçmesini sağlayan en önemli faktör; bireyin yaşadığı dünyanın sınırlamalarından 
kurtulup, yeni ve farklı bir evreni tecrübe etme arzusudur.

  Sanal gerçeklik , bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı 
bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Bunun yanında bazı ortamlar 
duyma, hareket gibi başka duyulardan da yararlanır. Sanal gerçeklik konseptinin hayata geçmesini 
sağlayan en önemli faktör; bireyin yaşadığı dünyanın sınırlamalarından kurtulup, yeni ve farklı bir 
evreni tecrübe etme arzusudur.

 Tiyatroyu bütün duyularımızı kapsayan ve harekete geçiren bir aktivite olarak gören Morton 
Heilig, izleyicinin ekran başında ya da sahnede gerçekleşen olayları hissedebilmesini düşlüyordu. 
Geniş açılı 3B stereoskopik görüntü, vücut sarsma mekanizması, stereo ses çıkışı ve aromatik koku 
salınımı gibi özelliklere sahip olan Sensorama, geliştirildiği yıl itibariyle seyirciyi filmin içine dahil 
etmek için her türlü donanıma sahipti. Heilig, ne yazık ki değeri sonradan anlaşılan Sensorama için 
finansal bir destek bulamadı ve düşünü rafa kaldırmak zorunda kaldı.

SANAL VE ARTTIRILMIŞ 
GERÇEKLİK
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    Günümüzde sanal gerçeklik alanında kullanılan kasklı ekranların ilk örneği ise 1968 yılında Amerikalı bilgisayar mühendisi Ivan Sutherland 
ve öğrencisi Bob Sproull tarafından geliştirildi. Ağır olduğu için tavandan sarkıtılarak kullanılan The Sword of  Damocles, gösterdiği çıktıyı, 
binoküler (çift mercekli dürbün) ekrana yüklü bir bilgisayar programından sağlıyordu.
 Cihazın yazılımının sağladığı perspektif  ise kullanıcın bakış açısına bağlıydı ki, bu da kullanıcının kafasını takip etmeyi gerektiriyordu. 
The Sword of  Damocles, sunduğu arayüz ve gerçeklik algısı bakımından günümüz kasklarıyla karşılaştırıldığında ilkel bir izlenim yaratsa 
bile modern kasklı ekranların gelişiminde önemli bir ilerleme olmuştur.
 Artırılmış gerçeklik ise gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses ve görüntülerle zenginleştirilmesidir.
İlk olarak HUD (Head-up display) ile ortaya çıktı. Bu teknoloji savaş uçağı pilotlarının kokpitte karşılarındaki ekranlarda ve piyadelerin 
kullandığı kasklara entegre edilmiş olan gözlükler ile kullanılmaya başlandı.

 Geçmiş ile günümüz arasında kullanılan cihazlar arasındaki esas farklılık, geçmişte kullanılan cihazların tasarım olarak konforsuz, 
kullanışsız ve karmaşık olmaları.Günümüzde ise sanal gerçeklik  gözlüklerin boyutları ufaldı ve daha kullanılabilir bir hal aldı.    Günümüzde 
ise bu teknolojiler günlük hayatımıza katılmaya başlıyor.Özellikle bir kickstarter (kar amacı gütmeyen bir bağış şirketi) projesi olan Oculus 
Rift ile VR,Pokemon GO ile de AR hayatımıza katılmaya başlamıştır.VR konusunda şu an öne çıkan isimler Oculus ,HTC-Valve ve Sony 
(Playstation).Bu isimlerden anlaşıldığı üzere şu an hayatımızda eğlence ve multimedya gibi alanlarda kullanılıyor.AR de aynı şekilde oyunlar 
ile popüler oldu ve bu yolda devam ediyor ancak Microsoft ve Google’ın bu konuda ciddi çalışmaları bulunmakta.

 Örneğin Micrsoft’un HoloLens’i ilk AR başa takılı gözlüktür. Bu projede Microsoft; Samsung ve Asus gibi büyük şirketlerle iş 
birliğinde.Bu gözlük siz taktığınızda camında holografik görüntüler oluşturarak çevrenin bilgisayar yardımıyla zenginleştirilmesini sağlıyor.
Bu gözlük pek çok yerde kullanılabilir(günlük hayat,eğitim,endüstriyel tasarım vb). 
Sonuç olarak son yıllarda bu teknolojilerde çok büyük gelişmeler olmasına rağmen daha gidilecek çok yol var.
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GÜNEŞ ENERJİSİ
SANTRALİ NASIL ÇALIŞIR?

 Amerika Birleşik Devletleri’nde Mojave Çölü üzerine kurulu olan Novada Solar One güneş enerjisi santrali 100 hektarlık bir alana 
yayılmış durumda. Santral da 182 civarında ayna kullanılıyor. Nevada Solar One santralında daha masraflı olan güneş pilleri kullanılmıyor. 
Güneşi bir merkezde toplayan aynalar bulunuyor. Güneşin fotovoltaik etkisi değil de ısıtma etkisi kullanılıyor.
 Daha açık yazmak gerekirse aynalar güneş ışığını içinde sıvı yağ bulunan boru üzerinde topluyor. Borularda 400 derece ısıya 
ulaşan sıcak yağ, yine borular vasıtasıyla 20 km yol katettikten sonra suların bulunduğu depolara gönderiliyor. Yağ ısısını alan su, basınçlı 
buhara dönüşerek, türbin ve jeneratör sistemini harekete geçiriyor. Elektrik üretimi sonrasında basıncını yitiren su depolarda bekletilerek 
yoğunlaştırılıyor ve tekrar su olarak çevrimine devam ediyor.   Düzenli olarak elektrik enerjisi üreten santralın aynaları güneş takipli olarak 
çalışıyor. Hava karardığında yere bakan aynalar günün ışımasıyla beraber sürekli güneşi takip ediyor.

 Geceleri elektrik üretiminin kesilmemesi için doğalgaz yakılarak elektrik üretimi devam ettirilmektedir. Yakın bir zamanda gündüz 
elde edilen fazla ısının gece de kullanılabilmesi için tuzlu su çözeltisi depoların kullanılması planlanmaktadır. Kumanda odasında bulunan 
bir operatör sürekli aynaların konumlarını ve sıcaklık değerlerini kontrol ediyor.
 Yapımı 17 yılda tamamlanan Solar Santral 14.000 evi besleyecek güçte. Toplam gücü 64 MWatt.  Santral bir İspanyol şirketi 
olan Acciona’ya ait. Aynalar ise Almanya da üretilmiş. Sürekli temizlenen bu aynalar sert darbelere dayanacak sağlamlıkta bulunuyor. 
Merkezde bulunan sıvı borusu daha iyi ısınmak için koyu renkte yapılmış. Ayrıca ışığın tümünün emilmesi için bu boruların içerisinde 
camlar kullanılmış. Isı yalıtımı amacıyla boru bölmelerinin havası vakumlanmış. Güneş aynaları yaklaşık yarım saatte bir güneşe yönelmek 
için hareket ediyor ve bu esnada kulağa hafif  bir vızıltı geliyor. Saat 8:00 a gelindiğinde boru içindekı sıvı elektrik üretebilecek kıvama geliyor. 
Yüksek verimde çalıştığında bu parabolik aynalar güneş enerjisinin %21′ini elektriğe dönüştürebiliyor.



HAVACILIK TARİHİ

    Tarihte ilk hava taşıtı 1891 yılında Wright Kardeşler tarafından icat edildi. Uçmak tarih boyunca insanoğlunun hayaliydi. Wright 
Kardeşler bisiklet tamircisiydi. Bunlar da uçmaya merak sarmışlardı ve bir planör yaptılar ve uçmayı başardılar. Son uçuşlarında hepsi öldü 
ama insanlar vazgeçmedi bunu geliştirmeye çalıştı. Paris’te eğitim akademileri kuruldu ve çok gelişmiş uçaklar icat edildi.

 SAVAŞTA HAVACILIK ; Savaşta uçakları kullanmak çok büyük ayrıcalık çünkü savaşta 
gizlice bomba atabilmek çok büyük avantajdı ve devletler tarih boyunca uçakları kullandılar ve 
günümüzde de kullanıyorlar.

 II.DÜNYA SAVAŞINDA HAVACILIK ; I.Dünya Savaşı’nda savaş uçakları yapılıp 
kullanılmıştır. Bu uçaklar ile gemiler batırılabiliyordu. Cepheler tek bombayla temizlenebiliyordu. 
O zamanlar uçaksavar sistemleri gelişmemişti ve uçaklar savaşta çok rahat kullanılabiliyordu.

 I. DÜNYA SAVAŞINDA HAVACILIK ; Savaşta uçakları kullanmak çok büyük ayrıcalık 
çünkü savaşta gizlice bomba atabilmek çok büyük avantajdı ve devletler tarih boyunca uçakları 
kullandılar ve günümüzde de kullanıyorlar.

MODERN JET TEKNOLOJİSİ ; Soğuk savaşın başlarından itibaren Amerika ve Rusya jet uçaklarını icat 
etmeye başladı. Jet uçakları sayesinde uçaksavarlardan kaçmak çok kolaylaşmıştır. Çok hızlı oldukları için de 
bir yeri bombalamak çok daha kolaydır. 
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UZAKTAN KUMANDANIN
TARİHÇESİ

 Televizyon zamanın en önemli icatlarından biri ve hala hayatımızın 
en önemli parçasını oluşturuyor.  Uzaktan kumanda ise en az televizyonun 
icadı kadar önemli ancak göz ardı ettiğimiz bir icattır. Hâlbuki bizim tembellik 
genlerimizi oldukça doyuran bu icadın önemi bence televizyondan bile önde 
geliyor. Bu yüzden sizlerle uzaktan kumandanın hikâyesini paylaşmak istedim.
 Uzaktan kumandanın ilk örneklerinden biri, 1898 yılında Nikola Tesla 
tarafından “ Hareket Eden Araç Veya Araçların Mekanizmalarının 
Kontrolü İçin Cihaz Tekniği ” ismi ile geliştirildi. Nikola Tesla, 1898 
yılında ilk defa uzaktan kumanda ile yönetim sistemini bir araca uygulamıştır. 
Mayıs, 1898’de Madison Square Garden’da dünyaya bu buluşunu tanıtmıştır. Bahsi geçen araç su üstünde hareket eden ve uzaktan kumanda 
ile yönetilebilen bir bottur.

 Projelerinin tanıtımında afili yöntemler uygulayan Nicola Tesla’yı izleyen herkes Nicola Tesla’nın 
bunu beyin gücüyle yaptığına inanmıştır. Daha sonra Nicola Tesla uzaktan kumandayı açıklamıştır. 
1903 yılında Leonardo Torres Quevedo, Telekino adlı tasarımını Paris Bilim Akademisi’nde deneysel 
bir gösteri ile tanıttı. Aynı yıl içinde Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD’de cihazın patentini aldı. 
Telekino elektromanyetik dalgalarla iletilen komutları yerine getiren bir robottu. Telekino uzaktan 
kumanda alanında bir öncü ve dünyanın ilk radyo kontrol cihazı olarak kabul edilmektedir.
 Torres, 1906 yılında Bilbao Limanı’nda kralın ve büyük bir kalabalığın önünde bir botu sahilden 

uzaktan kumanda ile başarılı bir şekilde yönlendirdi. Daha sonra Telekino’yu mermi ve torpidolara uyarlamaya çalıştı ancak parasal sorunlar 
nedeniyle çalışmayı tamamlayamadı.
 İlk uzaktan kumandalı model uçak 1932 yılında uçtu ve uzaktan kumanda teknolojisi yoğun olarak 2. Dünya Savaşı süresince askeri 
amaçlarla kullanıldı. Bunun bir sonucu olarak Alman yapımı Wasserfall füzesi ortaya çıktı.

Kullanıcıya Sunulan Dünya’nın İlk Uzaktan Kumandası ; Uzaktan kontrol edilebilen 
ilk gerçek piyasa ürünü ise 1939‘da tanıtılan Philco Mystery Control‘dü. Cihazın ahizesiz 
bir döner telefon şeklindeki uzaktan kumandası, radyoyu kontrol edebiliyordu. Cihazın sesini 
açmak için “Loud”u çevirmeniz, ses değişikliğini durdurmak için parmağınızı bırakmanız 
gerekiyordu. Radyoyu uzaktan kapatmak da mümkündü, ancak açmak alıcı kapandığından 
sadece cihaz üzerinden yapılabiliyordu.
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TV, VHS ve DVD Oynatıcı Cihaz Kumandaları  ; İlk televizyon uzaktan 
kumandası 1950’lerin ilk yarısında Zenith Radyo Şirketi tarafından geliştirildi. 
“Lazy Bones” ( Türkçe : Tembel Kemikler) olarak anılan bu uzaktan kumanda 
televizyona bir kablo ile bağlanmıştı.
 Bu ağır uzaktan kumandayı daha kullanışlı hale getirmek için 
1955 yılında “ Flashmatic ” denen kablosuz uzaktan kumanda geliştirildi. 
Flashmatic’in çalışma prensibi bir fotoelektrik hücre üzerine ışın demeti 
gönderilmesine dayanıyordu. Ne yazık ki, hücreler başka ışık kaynaklarından 
gelen ışıkla uzaktan kumandadan gelen ışını ayırt edemiyordu. Ayrıca 
kumanda ışınının tam olarak hücre üzerine doğrultulması gerekiyordu.

    1956 yılında Robert Adler, “Zenith Uzay Kumandası” adıyla kablosuz bir uzaktan kumanda geliştirdi. 
Kanalı ve ses şiddetini değiştirmek için mekanik ve ses ötesi tekniğini kullanıyordu. Kullanıcı uzaktan kumanda 
üzerinde bir düğmeye bastığında mekanik olarak meydana gelen çarpma sesi (her bir kanal için farklı frekansta) 
televizyon tarafından tespit edilip kanalın değiştirilmesini sağlıyordu.
     Transistörün bulunması ve piezoelektrik kristalleri içeren uzaktan kumandaların geliştirilmesi ile bu teknik 
daha ucuz ve kullanılabilir hale geldi. Ancak kullanılan frekans insan kulağının duyabileceği ses seviyesinin 
üzerinde olmasına rağmen, bazı insanların sesleri duyabilmesi ve bundan rahatsız olması, ksilofon ve benzeri 

ses çıkaran aletlerin uzaktan kumanda ile aynı frekansta çalışabildiği ve istemsiz kanal değişikliklerine sebep olması gibi sorunlar bu tekniğin 
çok kullanışlı olmadığını ortaya koydu.
 Televizyon kumandalarında daha fazla özellik arayışı, BBC’nin Ceefax teletekst servisini geliştirmesiyle 1970’lerin sonlarına doğru 
ortaya çıktı.
 Günümüzde ise teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber pek çok teknolojik aracı uzaktan kumanda ile kontrol ediyoruz. Uzaktan 
kumandalar ile kontrol edilen sistem çeşitliliğinin artmasının yanı sıra artık görsel tasarımlar da ön planda.    Akıllı telefonların hayatımıza 
girmesi ile akıllı telefonlarımıza yüklenen pek çok uzaktan kumanda uygulaması mevcut. Belki de bu yüzden uzaktan kumandaların fiziki 
varlıkları tehlike altındadır.

 1898 yılında Nikola Tesla gibi sıradışı bir karaktere sahip bir bilim adamının hayatımıza kattığı uzaktan kumandanın 119 yıllık 
serüvenine şöyle bir göz attık. Bundan sonra bizi nelerin beklediği ise bilinmez. Kim bilir belki uzaktan kumandalar bir chip kadar küçülür 
belki gözlerimiz birer uzaktan kumanda olur…
 Başlangıçta kablolu olan teletekst kumandalarının kullanımının devam etmesiyle birlikte, kablosuz olmasına ihtiyaç duyuldu. Bu 
nedenle BBC mühendisleri, bazı televizyon üreticisi firmalarla görüşerek 1977-78 yıllarında daha çok özellik içeren ilk kablosuz uzaktan 
kumanda örneklerini geliştirdi.
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 İngiliz mühendis Geoffrey Pyke, Atlantik Okyanusu’nun ortasına devasa bir 
iniş platformu inşa etmeyi düşünmüştü. Habakkuk Projesi adı verilen çalışmayla, İngiliz 
uçaklarının okyanusta yüzeye çıkan Alman denizaltılarını vurması planlanıyordu. İki 
Amerikalı bilim insanı, Pyke’ın fikrini geliştirerek cesur bir tasarıma imza attılar: 600 
metre uzunluğunda buzdan yapılmış bir uçak gemisi. Gemi, yüzde 86 buz ve yüzde 15 
ahşap içeren bir karışımdan yapılacak, soğutma sistemi, 3950 mürettebatı ve 150 uçaklık 
kapasitesi olacaktı. Habakkuk Projesi, 20 metre uzunluğunda bir buzdan gemi prototipi 
üzerinde yapılan çalışmalardan sonra yüksek maliyetler ve bu denli büyük bir nesnenin 
kontrol edilmesindeki zorluklar yüzünden iptal edildi.
 

Schwerer Gustav ya da Büyük Gustav adıyla anılan bu top, üretilmiş ve 
ateşlenmiş en büyük savaş topudur ve hareket ettirilmesi için öncesinde 
istikametine demir yolu döşenmesi gerekmektedir. 80 santimetre çapında 
bir namlusu olan Gustav Topu’nun 1350 ton (yazıyla bin üç yüz elli) olan 
ağırlığı bu topu neredeyse hareket ettirmesi imkansız bir silah haline getirse 
de 32 buçuk metre uzunluğundaki namlusu ve toplamda 47 metre uzunluğu 
ile 47 kilometre uzağa ateşleyebildiği 7 tonluk cephaneleri ile düşmana 
korku salmak üzere tasarlanmış bir silahtı. Parçalar halinde tren vasıtası ile 
hareket ettirilen silahı operasyonel hale getirmek için 250 kişinin 54 saat 
montaj işi yapması gerekiyor, hareket ettirilebilmesi için 2500 kişinin tren 
rayı döşemesi gerekiyor ve bu devasa silahı hava saldırılarından korumak 
için ise 2 hava savunma bölüğünün silahın korunması ile görevlendirilmesi 
gerekiyordu ve nitekim bu akıl almaz silah, teknoloji, insan gücü ve kaynak 
israfı olarak görünüyor. 
 

 Savaş dönemleri insanların her türlü etik ve ahlaki 
değerlerinin askıya alındığı dönemler olmuştur. Nitekim 
Sovyetler Birliği’nin kullandığı bu “silah” da aynı değerlerle 
taban tabana zıt özellikler taşıyor. Temelde bir köpeğin hedefe 
patlayıcı taşıyıp ve ağzını kullanarak patlayıcıyı üzerinden 
söküp bırakarak geri dönmek üzere eğitilmesine dayanan bu 
teknoloji, elbette hiçbir köpek bu şekilde eğitilemediğinden 
köpeğin kendisini patlatması olarak pratikleştirilmiş bir 
sistem. Tankların altında yiyecek olduğu konusunda eğitilen 
ve çarpışmadan önce aç bırakılarak üzerlerinde taşıdıkları 
12 kilogram patlayıcı ile tankların altına gönderilen köpekler, 
savaş alanının en korkulan yaratıkları haline gelmiş. Öyle ki; 
Almanlar bir süre sonra gördükleri her köpeğe ateş açmaya başlamış. Sovyetler Birliği, kayıtlara göre savaş boyunca farklı amaçlarla 40 bin 
köpek kullanmış ve anti-tank köpekleri 300 civarında Alman tankını etkisiz hale getirmiş.

İLGİNÇ SAVAŞ BİLGİLERİ
 İkinci Dünya Savaşı’nda ülkeler kazanan taraf  olmak için hayalgücünün sınırlarını zorlayan silahlar ürettiler; havada asılı duran 
mayın tarlaları, buzdan uçak gemileri... İşte o fantastik silahlar:
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 Unrotated Projectile ismindeki bu İngiliz icadı, kağıt üzerinde 
çok parlak bir fikir gibi görünen; ancak pratikte o kadar da işe 
yaramayan bir sistem. Bir geminin uçak-savar silahından ateşlenen 
kablo ve paraşütlere bağlı patlayıcılar ile gökyüzünde bir mayın tarlası 
oluşturma düşüncesine dayalı olan bu sistem ile fırlatılan patlayıcılara 
takılan uçaklar etkisiz hale geliyordu; ancak ufak bir esinti bile 
yönlendirilmeyen bu patlayıcıları yanlış tarafa yönlendirebiliyordu. 
Bu nedenle savaşın başlarında birkaç deniz savaşının ardından bu 
savunma sisteminden vazgeçildi.

 

 Japonların “balon bombaları”, küresel hava akımlarını 
kullanarak Amerika’ya ulaşıyor ve burada patlıyordu. Balon 
bombaları, hidrojen balonlarının çeşitli patlayıcılarla yüklenerek 
“jet akımı”na bırakılıyordu. Japonlar, Kasım 1944 ile Nisan 
1945 arasında 9300 tane balon bombası gönderdiler, fakat 
bunların sadece 300 tanesi Amerika’ya ulaşabildi ve verdikleri 
zarar tahmin edilenden çok daha az oldu.
 

Amerikalılar, çoğunlukla ahşap binalardan oluşan Japon şehirlerini yakmak için yarasaları kullanmayı düşünmüşlerdi. Plana göre, bin kadar 
yarasa bir konteynerin içine konacak ve savaş uçaklarından aşağı bırakılacaktı. Konteynere bağlı paraşüt ve konteynerin kapağı yaklaşık 
300 metre yükseklikte açılacak ve üzerlerine yangın çıkaran bombaların bağlı olduğu yüzlerce yarasa şehrin her tarafında saçılacak, Japon 
şehirleri alevler içinde kalacaktı. Bu plan, test amacıyla uygulandığı binaların yanıp büyük zarar görmesi nedeniyle uygulanmadı. Zaten 
atom bombası varken neden yarasalarla uğraşılır ki?
 

 Avusturyalı fizikçi ve Nazi Partisi üyesi Dr. Mario Zippermayr, 
hava savunması için yapay kasırgalar yaratmayı düşünmüştü. 
Zippermayr’ın tasarladığı “kasırga topu”, topun yanma odasında 
gerçekleşen patlamaları yüksek irtifada hava dalgaları yaratacak şekilde 
yönlendiren bir ağza sahipti. Bu topla, düşman uçaklarının havada 
dengesinin bozularak düşürülmesi amaçlanıyordu. Kasırga topu, 
testlerde yeterince yüksek irtifada “kasırgalar” yaratmayı başaramasa 
da Zippermayr, topun menzilini artırmak için çalışmalarına devam 
etmekten vazgeçmedi.

 

 Savaş döneminde bir İngiliz Özel Operasyonlar Yetkilisi, öğrenci kılığında girdiği 
bir biyoloji laboratuvarından yüz tane fare çaldı. Askerler, farelerin karınlarını yarıp içlerine 
patlayıcı yerleştirdikten sonra fareleri tekrar dikti. Ölü fare bulunduğunda genellikle ateşe 
atılırdı. Fare bombası, Alman ordusuna pek kayıp verdirmediyse de, İngilizler bombaların 
Naziler arasında paniğe yol açtığını düşünüyordu.



 Karadelikler birkaç farklı şekilde oluşabilir. Bu yollardan birincisi yıldızların çökmesidir. Bir 
gökcisminin iç basıncı kendi kütleçekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye başlar. Eğer 
yıldızın kütlesi belirli bir değerin üzerindeyse çökmeyi durdurabilecek, bilinen bir mekanizma 
yoktur. Bu durumda yıldızın çökmesi karadelik oluşumuyla sonuçlanır. Gökadaların çoğunun 

merkezinde bulunan devasa kütleli karadelikler muhtemelen 
bu şekilde oluşmuştur.
 İçinde yaşadığımız çağda, karadeliklerin oluşmasına sebep 
olabilecek yüksek yoğunluklar sadece yıldızlarda mevcuttur. 
Fakat Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra evrenin çeşitli 
bölgelerindeki yüksek madde yoğunlukları da karadeliklerin 
oluşmasına sebep olmuş olabilir. Evrenin ilk zamanlarındaki 
koşulları kullanarak yapılan tahminler bu şekilde oluşabilecek 
karadeliklerin kütlelerinin, Planck kütlesi (yaklaşık 2x10-8 
kilogram) ile Güneş’in kütlesinin (yaklaşık 2x1030 kilogram) 
binlerce katı arasında değişebileceğini gösteriyor. 
    Bunlara ek olarak kütlesi Planck kütlesinden daha küçük 
karadeliklerin, parçacıkların yüksek enerjili çarpışmaları 
sırasında oluşabileceği öne sürülmüştür. Fakat henüz 
geliştirilme aşamasında olan bazı kuramlara dayanarak yapılan 
bu çıkarımların doğruluğu üzerinde bir uzlaşma yoktur.

BİLİM HABERLERİ
 Saksınızdaki çiçeğiniz fotosentezle enerjisini elde ediyor, peki bu enerjiyle telefonunuzu 
şarj edebilseydiniz çok havalı olmaz mıydı ? Bioo saksıdaki bitkinin fotosentezden elde ettiği 
enerjiyle USB ‘den bağladığınız cihazınızı şarj edebiliyor. Bu harika teknoloji sayesinde 
telefonunuzu saksıya bağlayın, şarj başlasın. Bu icat bitkinin fotosentezle ürettiği biyolojik 
elementleri topraktan alıyor ve elektriğe dönüştürüyor. Sakın  korkmayın, bu bitkiniz için 
tümüyle güvenli ,halen istediği besinleri üreterek çiçek açabilir.

 

 Bioo sadece geri kalan enerjiyi alıyor. Bioo’nun özel bir saksısı var.  Bu saksı sayesinde 
suladığınız bitkinin topraktan arta kalan enerjisini alıyor. İstediğiniz bir çiçeği ekin, doğa 
işini yapsın siz de telefonunuzu ya da tabletinizi şarj edin. Bioo gece gündüz sürekli elektrik 
sağlıyor, saksıyı sıradan bir USB soketi gibi düşünebilirsiniz. İspanyol Arkyne  Technologies 
tarafından geliştirilen saksı günde 2-3 kez telefonunuzu şarj edebilir. Gelen akımın gücü 
laptoptan şarj edilirken gelen akıma yakın. Aslında fişten şarjdan biraz daha az bile olabilir. Bu 
buluş gerçekten etkileyici ve bu sayede hem elektrikten tasarruf  ederken, hem de 400ppm’in 
üstüne çıkan karbon emisyonunu düşürmeye faydanız olabilir. Evinizde daha temiz bir hava 

yaratabilirsiniz Akıllı teknoloji olarak otomatik irigasyon sistemi sayesinde saksıdaki su miktarı önemli biçimde kontrol ediliyor. Şarj eden 
saksının fiyatı 100 euro civarında, tabi bugünkü kur hesabıyla çok pahalı gerçekten. Eğer egzantrik ve pahalı oyuncaklara ilgi duyuyorsanız 
neden olmasın?

KARA
DELİKLER
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    Nihonium, moscovium, tennessine ve 
oganesson isimli elementlerin tabloda yer 
almasına International Union of  Pure 
and Applied Chemistry (Uluslararası 
Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği) 
de onay verdi. Bu onay ile birlikte 
güncellenmiş tablo pek çok eğitim 
kurumuna gönderilmeye başlandı.  Bu 
kararın ardından ‘Periyodik Tablo’ya 
yeni bir sıra eklenmiş oldu.

 Japon bilim insanları tarafından keşfedilen nihonium adını Japoncadaki Güneşin doğduğu toprak isimli kelimeden, moscovium 
adını Rusya’nın başkenti Moskova’dan, tennessine ABD’deki Tennessee eyaletinden, oganesson ise Rus nükleer fizikçi Yuri Oganessian’dan 
aldı.

Kimyasal elementlterin sınıflandırılması için geliştirilen ‘Periyodik Tablo’ya 4 yeni element eklendi.

Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği’nin onayladığı son tablo. Tennessine elementini keşfeden
bJoe Hamilton (solda) ve A. V. Ramayya.

Türk Bilim Kadını Uzay Radyasyonu Hakkındaki Çalışmasıyla
UNESCO’nun Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülüne Layık Görüldü.

 Türk Bilim Kadını Uzay Radyasyonu Hakkındaki Çalışmasıyla UNESCO’nun Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülüne layık 
görüldü. Doç. Dr. Bilge Demirköz, UNESCO tarafından her yıl düzenlenen ve uluslararası bilim kadınlarına verilen Uluslararası Yükselen 
Yetenek Ödülü’ne layık görüldü.
 İlk kez Türkiye’den ODTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Demirköz, 
uzay radyasyonu hakkındaki çalışmasıyla kazandı.
 Demirköz, “Uzaydaki çok enerjili, yüksek 
enerjili parçacıkları ölçüyoruz. Parçacıkları ölçerek 
evrenin sırlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bunlardan 
en önemlisi karanlık madde. Uzaydaki radyasyon 
miktarını da ölçmüş oluyoruz. Uydularımızın 
alacağı radyasyon miktarlarını hesaplayabiliyoruz.” 
diye konuştu.
 Proje kapsamında Türkiye’de ilk kez uzay 
radyasyon testlerinin yapıldığı bir laboratuvar 
kuracaklarını söyleyen Demirköz, “Ankara atom 
kurumunda protonları hızlandırıcı tesisinde rrotonları genişlettiğimiz, uzaydaki radyasyonun standartlarına uygun Avrupa Uzay Ajansı’nın 
bir radyasyon bölgesi oluşturduğumuz 14 mühendis ve teknisyenlerden oluşan projenin başındayım. CERN’den teknoloji ve bilgi transferi 
yaparak Türkiye’de projemiz için ihtiyacımız olan mıknatısları ve diğer malzemeleri ürettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.



Keops Piramidi ( Kahire, Mısır) ; Mısırın başkenti Kahire’de M.Ö. 2551-2560 yıllarında yapılmıştır. Üç adet yapılan piramit-
lerden en büyüğüdür. Firavun Khufu adına yapılmış ve yapımı 20 yılda tamamlanmıştır. Piramidin içinde çeşitli odalar bulunmaktadır.

İskenderiye ( Pharos ) Feneri ; İskenderiye feneri Mısır’da 
İskenderiye limanının tam karşısında olan Pharos adası üzerine M.Ö. 
285-245 yılları arasında yapılmıştır.Yüksekliği 135 mt’dir ve 70 km’den 
gözükmektedir.Depremler nedeniyle tamamen yıkılmış ve hiçbir parçası 
kalmamıştır.

DÜNYANIN
7 HARİKASI

 Dünyanın yedi harikası UNESCO tarafından seçilmiştir. Asıl adı ”Antik Kent Harikaları” dır. Hepsi insanlar tarafından 
yapılan Dünyanın yedi harikasından sadece mısır piramitleri günümüze kadar gelebilmiştir.Diğer harikalar fırtına, deprem vb. koşullara 
dayanamamış ve günümüze kadar gelememiştir.

Halikarnas Mozelesi ( Bodrum, Muğla, Türkiye ) ; Mimarisi bakımından 
Yunan ve Mısır mimarisi kullanılarak iki medeniyet birleşip bu eseri meydana getirmiştir. 
Yüksekliği 242 metre, tabanı 32×38 metredir. 30 adet basamağı bulunmaktadır. 
Çatısında tahminlere göre Mausolos ve Artemisia heykelleri bulunmaktaydı.

Babilin Asma Bahçeleri ( Bağdat, Irak ) ; Babil kralı olan Nebukadnezar tarafından, 
M.Ö. 605 yılında yapılmıştır. Yapılmasının amacı eşini neşelendirmek istemesidir. Yapıt doğal 
afetler tarafından yıkılmıştır.

Artemis Tapınağı (Efes, İzmir, Türkiye) ; Yapıldığı tarih bilinmemektedir, fakat M.Ö 550 
yılında yapıldığı tahmin edilmektedir.Eser 120 yılda sadece beyaz mermer kullanılarak yapılmıştır.
Yapımında birçok mimar,mühendis ve köle çalışmıştır.Tapınak 127 kolondan oluşur.Kolonlar 18 
metredir.Tapınağın uzunluğu 115 mt,genişliği 55 mt’dir.

Rodos Heykeli ( Rodos Adası, Yunanistan ) ; Rodos 
Heykeli’nin M.Ö. 300-400 yılları arasında yapıldığı tahmin edilir.Heykel 
silah ve tunç madenlerinin eritilmesi ile ortaya çıkmıştır.Yunan Güneş Tanrısı 
Helios’un heykelidir ve Khaves tarafından yapılmıştır.

Zeus Heykeli (Olimpos,Yunanistan) ; Zamanın baştanrısı olarak 
düşünülen Zeus’un heykeli M.Ö.450 yılında yapılmıştır. Heykel Phi-
dios adlı heykeltıraş tarafından yapılmıştır.Heykel dikdörtgen şeklinde 
yapılmış ve yapımında altın,fildişi gibi değerli madenler kullanılmıştır. 
 Zeus Heykeli 7 mt genişliğe ve 12 mt yüksekliğe sahiptir.    
Heykel Yunanistan’dan İstanbul’a taşınmış,burada çıkan yangın sonucu 
sadece kalıntıları kalmıştır.
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AKIL OYUNLARI
AKIL OYUNLARI

Dünyada yaygın olan zeka oyunları ile tanışırsınız, kurallarını 
ve çözümle ilgili yöntemleri, yaklaşımları öğrenirsiniz.
• Kuralları ve ipuçlarını kullanarak problem çözmeyi 

öğrenir.
• Sihirli kareler, latin kareleri vb temel matematik ve zeka 

oyunlarını tanır ve bunları  kullanarak problemleri çözer 
ve yeni oyunlar yaratır.

SÖZCÜK-MANTIK OYUNLARI
• Anagram, akrostiş gibi temel sözcük oyunlarını öğrenir ve 

üretir.
• Genel kültür bulmacaları ve oyunlarını öğrenir, diğer 

derslerdeki bilgileri ve kavramları bu araçlarla pekiştirir.
• Okuma ve anlama becerisini geliştirir, karmaşık 

ifadelerdeki ipuçlarını kullanmayı öğrenir.

STRATEJİ OYUNLARI
• Karşılıklı oyun oynamanın temel kurallarını öğrenir.
• Strateji geliştirme ve plan yapma becerilerini geliştirir.

İŞLEM TEMELLİ OYUNLAR
• Sayıların farklı özelliklerini öğrenir ve bunları farklı 

şekillerde kullanarak problemleri çözer.
• Zihinden işlemler yapar, pratik işlem becerisini artırır.

MEKANİK OYUNLAR
• Geometrik cisim ve şekillerin özelliklerini öğrenir ve bunları 

problem çözümlerinde kullanır.

• Geometrik cisim ve şekiller arasındaki ilişkileri belirler ve bunları 

problem çözümlerinde kullanır.

• Üç boyutlu şekilleri oluşturur ve çizer.

• Üç boyutlu şekilleri zihninde canlandırır ve hareket ettirir.

• Geometrik cisim ve şekillerden, yeni cisim ve şekiller elde eder.

Sudoku
Bölgesel Sudoku

Sihirli Piramit
ABC Bağlamaca

Patika
Apartmanlar

Çit

Anagramlar
Sözcük Merdiveni

Şifreler
Kare Bulmacalar

Üç Değişkenli Mantık Oyunları
Dört Değişkenli Mantık 

Oyunları
Mantık Karesi

Yalancı Doğrucu Mantık 
Oyunları

Nim
Tactix- 4 x 4 Dama
Tic Tac Toc - Üç Taş

Dokuz Taş - Sayı Bulmaca
Hex - Tavşan ve Tazılar

Mankala (Mangala) Türleri
Türk Daması - Amerika Daması

Çin Daması

Kendoku
İşlem Karalama

İşlem Karesi
Çarpmaca

Kapsül
Kakuro

Sütun İşlem

Tangram
T Puzzle

Tetromino
Pentomino

Üç Boyutlu Küp Sayma ve Şekil 
Oluşturma Oyunları
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SANTRANÇ
 İki oyuncu arasına oynanan bir masa oyunudur. Dünya çapında turnuvalar düzenlenir ve bir spor dalı olarak kabul edilir.Oyunda 
beyaz ve siyah olmak üzere iki taraf  vardır. Oyun satranç tahtası olarak adlandırılan 8x8’lik bir  tahtada oynanır. Her  tarafta 8 piyon, 2 at 
2 fil, 2 kale, 1 vezir ve 1 kale olmak üzere 32 taş bulunur. Oyunun amacı karşı tarafın şahını mat etmektir. Satrancın ilk kez M.Ö 2000’li 
yıllarda ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.

 M.S. 6. Yüzyılda Hindistan’da ortaya çıktı.M.S. 10.yüzyılda ise  tüm Asya’ya,Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya yayıldı. 15.yüzyılda oyun 
çok popüler hale geldi ve “kraliyet oyunu” olarak anılmaya başladı.Kurallar ve  taşların dizilişi değişiklik gösterdi ve günümüzdeki halini 
aldı.19.yüzyılın ortalarından beri düzenli olarak turnuvalar düzenlenmektedir.İlk Dünya şampiyonu Wİllhelm Steinitz olup son Dünya 
şampiyonu ise Magnus Carlsen’dir Dünya Satranç  Federasyonu (FIDE) 1924 yılında kurulmuştur.
 Oyun tahtası 8 satır ve 8 sütündan oluşmaktadır.Oyuna beyazlar başlar.Oyun başında tahtada toplam 32 taş bulunur ve 6 figür 
bulunur 1 şah  2 çeşit ağır taş ve 2 çeşit hafif  taş bulunmaktadır.Ağır taşlar vezir ve kale olup hafif  taşlar ise filler ve atlar olup ve 8 piyon 
bulunur. Oyun başlayınca iki tarafta bir hamlede bir  taş oynar.Bir karede en  fazla bir taş bulunabilir. 
 Eğer taşın götürüleceği karede bir taş var ise o karedeki taş gidecek olan taş  tarafından vurulur ve  oyundan çıkar. Bu duruma 

karşı tarafın taşını almak denir.Eğer bir tarafın şahı tehdit altındaysa şahı tehdit altında 
olan taraf  şah çeken taşı almak şah çeken taşla arasını kapamak ya da şahını kaçmak 
zorundadır. Eğer şah çekilen taraf  şahını koruyamıyor ise mat olmuştur ve mat olan 
taraf  oyunu kaybeder. Her taşın bir hareket kabiliyeti vardır.
 Şah her hamlede bir kare gidebilir ve her tarafa gidebilir (rok istisnadır).Eğer 
şahın gidebileceği kare tehdit altındaysa şah o kareye gidemez.Rok ise şahın iki kare 
gidip yaklaştığı kalenin üstünden atlamasıdır.Eğer yakınlaşacağı kale rok attıysa o 
kaleye yaklaşarak rok atamaz. Eğer  şah rok attıysa hiçbir şekilde rok atamaz Şah tehdit 
altındaysa veya gideceği yol bir taş  tarafından tutulduysa rok atamaz.Vezir ileri geri 
sağa sola ve çapraza sınır şekilde gidebilir.Kale ise ileri geri ve sağa sola istediği şekilde 
gidebilir.
 Fil çapraz gider ve oyunda başladığı 

karenin renginde gider.Atlar L şeklinde gider ve taşların üzerinden atlayabilir her hamlede bir kere 
L şeklinde gidebilirler.Piyonlar ise ilk hamlesinde iki ardından 1 kare düz gidebilirler ve sağ ön ve 
sol ön çaprazlarında bulunan taşları yiyebilirler. 
 Piyonların geçerken alma diye bir yetenekleri vardır eğer rakip ilk hamlesinde iki kare 
ilerleyip piyonun yanına geldiyse  piyon ilk hamlede normal bir  taşı yermiş gibi çapraza gidip o 
piyonu alabilir.






