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iç indekiler

Sevgili Öğrenciler,
Kıymetli Veliler, 
Değerli Meslektaşlarım…
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 

salgını sonucunda eğitim öğretim faaliyetle-
ri kısmen yüz yüze eğitimlere başlanmış olsa 
da ağırlıklı olarak uzaktan eğitim uygulama-
ları ile desteklenmeye devam etmektedir. 
Uzaktan eğitim sürecinde siz sevgili öğren-
cilerimizden uzak kalmanın üzüntüsünü ya-
şarken, size yakın olabilmek için çeşitli im-
kânları kullanmaya çalışıyoruz.

Bazen düşündüren, bazen merak uyan-
dıran, bilmece bulmaca ve oyunla destek-
lenmiş, bilgi, beceri ve güzel tavsiyelerin yer 
aldığı e SIRA DIŞI dergimizin 4. Sayısını siz-
lerle paylaşmanın sevincini taşıyoruz.  Yüz 
yüze eğitimin en yakın zamanda başlaması 
temennisiyle halen evlerimizde bulunan öğ-
rencilerimizi de en yakın zamanda aramızda 
görmeyi arzu ediyoruz.

Amacımız; “Bilgi paylaştıkça çoğalır.” 
Düşüncesinden hareketle eğitim camiamız-
da yeni fikirler üretilmesine katkı sağlamak 
amacıyla ismini, okul sıralarından uzak kal-
dığımız süreçten alan, öğrencilerimize ve ve-
lilerimize çeşitli etkinliklerle destek olacağı-
nı düşündüğümüz “e SIRA DIŞI” dergimizin 
“HOŞGELDİN BAHAR” temalı bu sayıyı sizler-
le paylaşmaktır.

Diğer sayılarımızda da aynı heyecan 
ve sağlıkla sizlerle birlikte olabilme ümi-
diyle herkese saygı ve selamlarımı ileti-
yorum.

Sağlıklı günlerde yeniden birlikte ol-
mak dileğiyle…

Herkese keyifli okumalar!
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Hayatın hem kısacık, hem de sonsuz bir döngü olduğunu doğadan daha iyi ne anlatabilir.

Topraktan yaratılan insan, en çok toprakla haşır neşir olmayı sever. Bu da en çok ilkbahar mevsiminde 
mümkündür. Dağ eteklerindeki rengârenk çiçekler, baharın müjdecisi olan narin kelebekler, şırıl şırıl akan dereler, 
doğanın, toprağın kokusu ve rengi baharda bir başka güzeldir. Hele bizim memleketimizde yani Türkiye’de ilkbaharda 
her şey büyülü bir tabloya dönüşür.  

Baharı en iyi anlatan muhteşem manzara resimleri ile bilinen ilk Türk ressamı ve eserlerini inceleyelim.

Hoca Ali Rıza (1858 – 1939)

Sulu boya, kara kalem ve guaj çalışmalarında çok ince bir ustalık bulunan Hoca Ali Rıza, doğayı gözleyen, doğa 
sevgisini resimlerine aktaran ilk Türk ressamdır.

Hoca Ali Rızâ 1858’de Üsküdar’da Ahmediye mahallesinde doğmuştur. Babası süvari binbaşılarından Üsküdarlı 
Mehmet Rüştü’dür. Mehmet Rüştü yazıya önem veren bir hattat idi. 1884’te teğmen olarak Harbiye’yi bitiren genç 
ressam bu yüksekokula resim öğretmeni olarak girmiştir.

Hoca Ali Rızâ Bey’in yaklaşık 3 bin resmi olduğu söylenir. İkinci Meşrûtiyet’ ten sonra kurulan Osmanlı 
Ressamlar Cemiyeti’ nde başkanlık yaptı. 1930 yılında ölen Hoca Ali Rızâ’nın mezarı Üsküdar Karacaahmet’tedir.

“Mesleğim peyzaj (manzara) ressamlığıdır.” diyen Ali Rızâ Bey Türk resim tarihinde düzeyine henüz 
erişilememiş bir ressamdır. Peyzajda hâlâ rakipsizdir. Bütün ömrü boyunca gençleri yetiştirmiş, bu yüzden de tarihimize 
Hoca Ali Rızâ Bey olarak geçmiştir. Son derece sağlam çizgileri olan eserleri, bugün birer vesika mahiyetindedir. 
Tabloları ve kara kalem  resimleri ile o güzelim  İstanbul’un günümüze kadar gelmesini sağlamıştır

     

HOCA ALİ RIZA VE BAHAR

YENİDEN DOĞUŞ

HOCA ALİ RIZA BEYİN 
BİRKAÇ ESERİ

Turgay SARI
Görsel Sanatlar Öğretmeni

Atatürk bilim ve Sanat Merkezi

HOCA ALİ RIZA VE BAHARHOCA ALİ RIZA VE BAHAR

Sanat
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BAHAR DALLARI
Teknik: Karışık  teknik
Malzemelerimiz
* Resim kağıdı
* Akrilik  ya da guaj boya
* Boş meyve suyu şişesi (Altı çiçek şeklinde plastik olanlardan)
* Fırçalar, su kabı, palet

Uygulama Aşamaları:
Akrilik boyalarımızdan açık mavi ve koyu ma-
viyi kullanarak resim kağıdımızın tüm yüzeyine 
fırçamızla gökyüzü fonu oluşturacağız.

Boyamız kuruduktan sonra kırmızı ve yeşil ak-
rilik boyalarımızı  palet üzerinde karıştırarak 
kahverengi elde ediyoruz ve bu  elde ettiğimiz 
renkle ağaç dalları çizip kurumasını bekliyoruz. 
Kuruma işlemi tamamlandıktan sonra yeşil bo-
yamızla dallarımıza yapraklar konduruyoruz ve 
yapraklarımızın kurumasını beklerken kırmızı ve 
beyaz boyalarımızı karıştırarak pembe tonlarını 
elde ediyoruz.

Elde ettiğimiz pembe boyaya, plastik meyve 
suyu şişemizin dip kısmını daldırıp ağacımız 
üzerine bastırarak baskı çalışması yapıyoruz. Di-
lerseniz mısır patlakları kullanarak tomucuklar 
da  oluşturabilirsiniz.

Yasemin ERTAL
Orgeneral Selahattin Risalet Demircioğlu

Ortaokulu
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni

Etkinlik
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          Merhaba Çocuklar,
Yepyeni bir mevsime giriyoruz. Bu, o kadar güzel bir 
mevsim ki! Ağaçlar yapraklanıyor ve rengârenk çiçekler 
açıyor. Kahverengi topraklar kimi zaman yemyeşil otlarla, 
kimi zamansa kır çiçekleriyle kaplanıyor. Pek çok hay-
van kış uykusundan uyanıyor. İşte tüm bu değişimler, bu 
güzel mevsimin, ilkbaharın habercileri. Hemen hemen 
tüm canlılar doğayı güzelleştirmek, ona neşe katmak için 
yarışıyorlar. Siz de kendi çevrenize neşe katmak istiyorsa-
nız, tohumlar dünyasını keşfetmekle işe başlayabilirsiniz. 
Mart ayı bunun için çok uygun. Çünkü çoğu tohumun bu 
dönemde ekilmesi gerekiyor. Balkonunuzun, evlerinizin 
renk renk çiçeklerle, bitkilerle dolmasını ister misiniz? O 
zaman sizinle birlikte rengârenk saksılar tasarlayıp, cansız 
tohumlarımızı su, toprak ve güneş ile birlikte canlandıra-
lım. Hadi bakalım iş başına.

      MALZEMELERİMİZ
• İstediğiniz sebze, meyve veya çiçek tohumları
• Toprak,
• Plastik kâse,
• Zımba,
• Ev resmini çizebileceğiniz bir A4 kâğıdı,
• Boya kalemleri,
• Makas,
         Boş A4 kâğıdına ev resmini çiziyoruz. Alt kısmına 
tabağı zımbalamak için boşluk bırakmayı unutmuyoruz. 
Çizdiğimiz evi rengârenk boyuyoruz. İsterseniz evinize 
çeşitli desenler de çizebilirsiniz. Ev resmini en dış kena-
rından özenle kesiyoruz. Resmimizi boşluk bıraktığımız 
kısımdan plastik kâsenin arka kısmını tutacak şekilde 
zımbalıyoruz. Kâsenin içine toprak koyuyoruz.  Tohumları 
toprak dolu kâsemize serpiyoruz. Çocuklar biliyor musu-
nuz? Aslında tohumlar cansızdır. Ama su, toprak ve güneş 
sayesinde canlanırlar. Toprağın içine serptiğimiz tohumla-
rın üstüne su döküp, etkinliğimizi evimizde güneş alan bir 
yere koyuyoruz. Her gün az  miktarda  sulamayı unutmu-
yoruz. Evinizin bahçesinin, su döktükçe sevgi gösterdikçe 
zamanla nasıl yeşerdiğini göreceksiniz.

YAŞASIN 
  TOHUMLAR 

    CANLANIYOR

:)

1.Adim

Etkinlik
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Ayşe Pınar DÜZYOL
Okul öncesi Öğretmeni
Hayme Hatun Anaokulu

3.Adim2.Adim

4.Adim

5.Adim 6.Adim

7.Adim

8.Adim

Etkinlik



 
	 Yalova’daki	süs	bitkileri	üreticiliği,	ülke	
genelinde	önem	taşımaktadır.	Ülkede	üretilen	
kesme	çiçeklerin	%	20′den	fazlasını	Yalova	kar-
şılamaktadır.	
	 Yalova’da	halkın	önemli	bir	kısmı	geçi-
mini	çiçekçilikten	sağlamaktadır.	Kesme	çiçek	
üretimi	yoğun	olarak	Elmalık	Yolu,	Elmalık	

Köyü,	Kazimiye,	Koruköy,	Kadıköy,	Laledere	ve	
Hacımehmet	köylerinde	yapılmaktadır.
	 Yalova’da	seralarda	yetiştirilen	kesme	
çiçekler	çoğunlukla	lisianthus,	lilium,	karanfil,	
şebboy,	gerbera,	gül,	frezya,	kasımpatı,	lale	ve	
hüsnüyusuftur.		
	 Yalova’da	bahar	mevsiminde	üretilen	
kesme	çiçeklerden	birkaç	tanesini	tanıyalım.

YALOVA’DA KESME ÇİÇEK 
ÜRETİMİ

	 Gentianaceae	familyasından	olan	Lisi-
anthusun	kesme	çiçek	olarak	kullanımı	oldukça	
yenidir.	Modern	anlamda	lisianthus	yetiştiriciliği	
1984	yılında	Fransa’	da	başlamıştır.
	 Pembe,	beyaz	ve	mavi	çiçek	renkleri,	
yapraklar	mavimsi-yeşil,	dik	saplı	ve	vazo	ömrü	
dayanıklılığı	ile	geleceğin	dikkat	çekici	kesme	
çiçeği	olmaya	adaydır.	Gün	geçtikçe	bu	yeni	

bitkiye	ilgi	daha	da	artmaktadır.
	 Lisianthus	üretimi	tohum	ile	yapılır.	Lisi-
anthus	tohumları	toz	veya	kaplama	halinde	olur.	
Toz	tohumlar	çok	küçük	olduklarından	kasalara	
serpme	ekim	yapılır.	Kaplama	tohumlar	kasa-
lara	atıldıkları	gibi	viyollere	tek	tek	elle	ya	da	
makine	ile	de	atılabilir.

LİSİANTHUS
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GÜL (ROSA)
	 Yalova’da	önemli	ölçüde	gül	yetiştiriciliği	
yapılmaktadır.	Sera	gülcülüğü	için	gerekli	olan	anaç	
üretimi	tohumdan	veya	çelikten	yapılmaktadır.
Gül	1-2	metre	arasında	uzayabilen,	uzun	ömürlü	bir	
bitkidir.	Bol	saçak	köklüdür.	Gövde	ve	dalları	dikenli-
dir.	Çok	değişik	çiçek	rengine	sahiptir.	Çiçekler	pem-
be,	beyaz,	kırmızı,	sarı,	portakal	renklerinde	olabilir.	

ŞEBBOY
	 Şebboy	Turpgiller	ailesine	mensup,	oldukça	
güzel	bir	görüntü	ve	büyüleyici	bir	kokuya	sahip	bir	
çiçek	türüdür.	Kokusu	ile	meşhur	olan	bu	çiçek,	adını	
Farsçadaki	şebbuy	yani	gece	kokusu	kelimesinden	
almıştır.	Hem	saksıda	hem	de	bahçelerde	oldukça	
kolay	bir	şekilde	yetişen	bir	bitki	türüdür.

	 Şebboy,	diğer	kesme	çiçeklerin	çoğundan	
daha	erken	çiçeklenen	iki	ya	da	çok	yıllık	bir	bitkidir.	
Serin	iklimli	yerlerde	yetişen	bitki	ortalama	50	cm’	ye	
kadar	boylanır.	Dallanmış	dik	gövdesi	şerit	biçimin-
de,	grimsi	yeşil,	sert	yapraklar	taşır.
	 Kokusunun	özellikle	geceleri	veya	kapalı	
havalarda	artarak	ortaya	çıktığı	bilinir.	Şebboy	çiçeği	
bir	sıra	üzerinde	sıralanarak	çoklu	bir	yapı	oluşturur.	
Şebboy	bitkisinin	beyaz,	turuncu,	pembe	ve	mor	
renk	seçenekleri	vardır.

Hilmiye SEVGİ PEKCAN
Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi

Metin Alıntı web Sitesi 

Alıntı web sitesi

*http://yalova.org/?s=%C3%87%C4%B0%C3%87EK
*http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Lisianthus%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf
*https://bilgihanem.com/sebboy-cicegi-nedir/

*http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/moduller/gul_yetistiriciligi.pdf
*http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C5%9Eebboy%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf

Resimler, Yalova’da bulunan seralardan çekilmiştir.
Alıntı Tarihi: 09.02.2021 Saat: 19:00

Alıntı Tarihi: 09.02.2021 Saat: 21:00
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BULUTLARIN AZALMASI KÜRESEL 
ISINMAYI ARTTIRABİLİR
Nature	Geoscience	dergisinde	yayımlanan	
çalışmanın	sonuçları	küresel	iklim	değişikliği	
nedeniyle	zamanla	gökyüzünü	kaplayan	bulut-
ların	azalacağını	ve	bu	durumun	yüzey	sıcaklı-
ğını	yaklaşık	8	derece	kadar	yükseltebileceğini	
gösteriyor.	
Bulutlar	gezegenimizin	yaklaşık	üçte	ikisini	
tıpkı	bir	kılıf	gibi	kaplar.	Özellikle	subtropik	
bölgelerdeki	alçak	seviye	(deniz	seviyesinden	
0-2	km	yukarıda)	stratokümülüs	bulutları	aşağı	
enlemlerdeki	(Ekvator’a	yakın)	okyanusların	
üzerini	yaklaşık	%20	oranında	kaplayarak	tıpkı	
bir	gölgelik	gibi	Dünya’yı	güneş	ışınlarına	karşı	
korur	ve	yüzey	sıcaklığının	artmasını	engeller.	
Gri	tonlarda	ya	da	beyaz	renkte	olan	stratokü-
mülüs	bulutları,	katmanlı	ve	yuvarlak	kütleler-
den	oluşur	ve	geniş	bir	alana	yayılır.Bu	bulutlar	
genellikle	yağışa	neden	olmazlar.	
Süper	bilgisayarlarda	geliştirilen	simülasyonla-
ra	göre,	okyanuslar	üzerindeki	stratokümülüs	
bulutları	önümüzdeki	yüz	yıl	içinde	sera	gazları	
yüzünden	hızla	azalarak	yok	olacak.	Atmos-
ferdeki	CO2	düzeyinin	yükselmesi	sonucunda,	
katmanlı	bir	biçimde	okyanusların	üzerinde	ya-
yılarak	geniş	alanları	kaplayan	bu	bulutların	üst	
katmanlarının	zayıflayacağı	ve	giderek	dağınık	
ve	seyrek	görünümlü	bulutlara	dönüşeceği	
tahmin	ediliyor.	
Bu	durumun	özellikle	atmosferdeki	karbondiok-
sit	miktarının	1200	ppm	seviyelerine	çıktığında	
hızla	gerçekleşmesi	bekleniyor.	Günümüzde	bu
oran	yaklaşık	410	ppm	seviyelerinde.	Araştırma	

Mevlüt	ERDEM
Yalova	İl	Millî	Eğitim	Müdürlüğü
Alıntı:	TÜBİTAK	-	Bilim	ve	Teknik	

ekibi	bu	senaryoyu	günümüzden	56	milyon	yıl	
önce	Eosen	jeolojik	dönemi	sonunda	yaşanan	
kitlesel	yok	oluş	durumuna	benzetiyor.	
Gezegenimizin	en	çok	ısındığı	Paleosen-Eosen	
Termal	Maksimum	(maksimum	ısınma)	(PERM)	
döneminde	atmosfere	bir	şekilde	salınan	karbon,	
küresel	sıcaklıkta	5-80	C	kadar	ani	bir	yükselişe	
neden	oldu.	Bu	durum	özellikle	deniz	canlıları	
üzerinde	çok	yıkıcı	etkilere	ve	birçok	canlı	türün	
aynı	zaman	aralığı	içinde	neslinin	tükenmesine	
neden	oldu.	
Peki,	kaygılanmalı	mıyız?	Atmosferdeki	karbon-
dioksit	miktarının	bu	derece	yüksek	seviyelere	
çıkmadan	çok	önce	birtakım	kalıcı	tedbirler	
alınarak	insanların	doğada	bıraktığı	karbon	ayak	
izinin	azaltılmasını	umuyoruz.	

																																											Dr.	Özlem	Kılıç	Ekici	

Metin ve Foto 1 Alıntı web sitesi: 

Foto 2 Alıntı web sitesi:  

https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/maka-
le/617_nisan_2019_bilim_ve_teknik_8_1.pdf

https://
www.pinterest.com.mx/pin/659284832927047234/

Alıntı Tarihi: 02.02.2021 Saat: 12:23

Alıntı Tarihi: 02.02.2021 Saat: 13:02

10

Bilim



Mevlüt	ERDEM
Yalova	İl	Millî	Eğitim	Müdürlüğü
Alıntı:	TÜBİTAK	-	Bilim	ve	Teknik	

NELERE FAYDALI? 
• GÖRSEL DİKKAT  

• STRATEJİ GELİŞTİRME 

• SOYUT DÜŞÜNME 

• PROBLEM ÇÖZME 

• MANTIK YÜRÜTME 

	 Pentago	oyunu	8	yaş	ve	üzeri	2	kişi	arasın-
da	 oynanabilen	 strateji	 ve	 zeka	 oyunudur.	 Amaç	
yatay,	dikey	veyaçapraz	olarak	kendi	 renginizdeki	
5	bilyeyi	yan	yana	getirebilmektir.	

	 Oyuncuların	oynayacağı	rengin	kura	çekile-
rek	 belirlenmesi	 ile	 oyuna	 başlanır.	Oyuna	 başla-
yan	 	 ilk	kişi	herhangi	bir	bloğa	misketi	koyar	ve	4	
bloktan	birini	saat	yönüne	veya	saatin	tersi	yönün-
de	90	derece	çevirir.		Sıradaki	oyuncu	da	hamlesini	
yapar	ve	oyuna	aynı	şekilde	devam	eder.	Her	top	
koyulduktan	sonra	blok	çevirmek	zorunludur.

	 Bütün	 taşlar	 oynandıktan	 sonra	 bir	 sırada	
aynı	renkten	5	misket	yoksa	berabere	biter.	Oyuncu	
bloğu	çevirdiğinde	bir	sırada	5	oluyor	ve	aynı	anda	
rakibin	misketide	bir	sırada	5	oluyorsa	oyunu	hamle	
yapan	oyuncu	kazanır.	

	 Bir	oyuncu	yaptığı	hamle	ile	sadece	rakibi-
nin	bilyelerini	5	ve	daha	fazla	sıralarsa,	rakip	oyun-
cu	oyunu	kazanır.	Oyuncu	bilyesini	tablaya	koydu-
ğu	anda	o	hamleyi	yapmış	sayılır.	Bilyesini	geriye	
alamaz.Misketi	 yerleştiren	kişi	sırayı	5	e	 tamamlı-
yorsa	blok	çevirmek	zorunda	değildir	oyunun	galibi	
sayılır.	

	 Bütün	 taşlar	 oynandıktan	 sonra	 bir	 sırada	
aynı	 renkten	5	misket	 yoksa	oyun	berabere	biter.	
Oyuncu	 bloğunu	 çevirdiğinde	 bir	 sırada	 5	misketi		
oluyor	ve	aynı	anda	rakibin	misketi	de	bir	sırada	5	
oluyorsa	oyunu	hamle	yapan	oyuncu	kazanır.		

	 Bir	oyuncu	yaptığı	hamle	ile	sadece	rakibi-
nin	bilyelerini	5	ve	5”	 ten	daha	 fazla	sıralarsa,	 ra-
kip	oyuncu	oyunu	kazanır.	Oyuncu	bilyesini	tablaya	
koyduğu	 anda	 o	 hamleyi	 yapmış	 sayılır.	 Bilyesini	
geriye	alamaz.
		 Misketi	 yerleştiren	 kişi	 sırayı	 5	 e	 tamamlı-
yorsa	blok	çevirmek	zorunda	değildir	oyunun	galibi	
sayılır.	

PENTAGO

Hamdi ASLAN
Rahmi	Tokay	İlkokulu

Oyun
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         Merhaba	Sevgili		Okurlar,
										Bu	yazıda	sizlere	yıldız	çevirme	ya	da	yıldız	
çizgileri	fotoğraflamak	nasıl	olur	nasıl		onu	anlatmaya	
çalışacağım.
										Öncelikle	ön	hazırlığımızın	olması	gerekiyor.	
Bunun	 için	BULB	modunu	destekleyen	DSLR	veya	
aynasız	 fotoğraf	 makinesine	 ihtiyacımız	 var.	 Eğer	
makineniz	BULB	modunu	destelemiyorsa	en	az	30sn	
pozlandırma	yapabilen	bir	fotoğraf	makinesi	kullana-
bilir	ya	da	uygulamayla	çekilen	fotoğrafları	sonrasın-
da	birleştirerek	de	yapabilirsiniz.
										 İkinci	olmazsa	olmazımız	TRİPOT.	Uzun	bir	
pozlama	yapılacağı	için	makinemizin	sabit	kalmasını	
sağlamak	ve	kaydı	titreşimsiz	elde	edebilmek	için	tri-
pot	mutlaka	olmazsa	olmazımız.
										Üçüncü	aşamada	bize	lazım	olacak	olan	geniş	
açılı	bir	objektif.	Çünkü	yıldız	grubunu	ne	kadar	geniş	
alırsak	fotoğrafımız	o	kadar	etkili	olacaktır.
										Dördüncü	aşamada	uzaktan	kumanda	mutla-
ka	olmalıdır.	Uzun	pozlama	yapacağımızdan	dolayı,	
uzun	süre	deklanşöre	basamayacağımız	 için	BULB	

modunu	destekleyen	uzaktan	kumandamızın	olması	
gerekiyor.	 Kumandanın	 BULB	 modunu	 destekledi-
ğinden	emin	olmalısınız.
										Beşinci	aşamada	ay	takvimini	mutlaka	takip	
etmelisiniz.	Ay’ın	Yeni	Ay	olduğu	ve	hiç	gözükmediği	
dönemlerde	yıldız	pozlama	yapılacağından	bu	döne-
mi	kaçırmamak	gerekiyor.	Çünkü	karanlık	bir	ortama	
ihtiyacımız	var.	Ay’dan	gelen	ışığın	bizi	engellemesini	
istemeyiz.	Eğer	bu	dönemi	kaçırırsanız	bir	dahaki	dö-
nemi	beklemeniz	gerekecektir.	Ayrıca	çekim	yapaca-
ğınız	gece	havanın	bulutsuz	olması	gerekmektedir.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Çekim	günü	gelmeden	nerede	çekeceğinizi	
belirlemeniz	 gerekir.	 Çekim	 yapacağımız	 bölgenin	
ışık	kirliliğinden	uzak	tamamen	karanlık	bir	bölge	ol-
duğundan	emin	olmalısınız.	Yakınlarda	şehir	ışıkları,	
oto	yolla	 ,hava	alanları	olmamalı.	Buralardan	gelen	
ışıklar	 fotoğrafımızda	 istemediğimiz	 ışık	 kırılmaları	
yapacağından	fotoğrafımızı	kirli	hale	getirecektir.	Ay-
rıca	zemin	de	makinenizi	sabitleyebilecek	ve	açınızı	
daraltmayacak	bir	bölge	olmalı.
										Çekime	gitmeden	önce	hava	durumunu	takip	et-

YILDIZ 
ÇEVİRME



13

melisiniz.	Nemsiz,	bulutsuz,	kuru	bir	hava	bize	çekim	
için	uygun	bir	ortam	sağlar.	Fotoğrafımız	hem	daha	
net	olur	hem	de	kesintisiz	çekimler	yapabilirsiniz.
										Fotoğrafı	çekerken,	sadece	gökyüzünü	çekmek	
fotoğrafta	her	zaman	doyurucu	sonuçlar	vermez.	Yıl-
dızları	pozlarken	sizinle	aynı	ortamda	bulunan	her-
hangi	bir	objeyi	fotoğrafın	içine	yerleştirmelisiniz.	Ya-
nınızda	götüreceğiniz	bir	fenerle	herhangi	bir	formu	
ışıkla	boyayıp	tek	merkezi	dağıtmalısınız.
										Yıldız	pozlama	yaparken	bir	pusulaya	ihtiyacı-
mız	var.	Çünkü	yönümüzü	kuzeye	dönmeliyiz.	Kuzey	
Yıldızı’nı	bulmamız	ve	makinemizi	o	yöne	sabitleme-
miz	çok	önemli.	Eğer	Kuzey	Yıldızı’nı	merkeze	alır-
sak	diğer	yıldızların	onun	etrafında	daireler	çizdiğini	
ispatlayabiliriz.		Yönümüzü	Kuzey	Yıldızı’na	değil	de	
başka	bir	yöne	dönersek	yine	yıldızların	hareket	etti-
ğini	kaydederiz.	Fakat	bu	yıldız	çizgileri	dairesel	değil	
yaylar	şekilde	olacaktır.		Yaylar	şeklinde	yıldız	çekim-
leriyle	de	çok	güzel	fotoğraflar	elde	edilebilir.
											Peki	makine	ayarlarımız	nasıl	olmalıdır?
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Öncelikler	 fotoğraf	modumuz	RAW	olmalı.	
Zor	 koşullarda	 çekim	yapacağımız	 için;	 grenleşme,	
WB	ayarlamaları	vb.	sorunlarla	baş	edebilmemiz	için	
çekim	modunuz	RAW	olarak	önerilir.	
										Daha	mavi	bir	fotoğraf	elde	edebilmek	için	WB	
ayarınızı	TUNGSTEN’e	(İşlenmiş)	getirin.
										Yıldız	pozlamayı	iki	teknikle	yapabiliriz:		Birincisi	
tek	seferde	pozlama,	ikincisi	ise	30sn	pozalamaların	
üst	üste	bindirilmesi	ile	elde	edilen	pozlamalar.	Eğer	
tek	seferde	pozlandırma	yapacaksanız	pozlandırma	
süreniz	45-90	dk	olacaktır.	Eğer	30	saniyelik	pozla-
ma	yapacaksanız	her	bir	 kare	arasında	1	saniyelik	
boşluklar	bırakmalısınız.	30	saniyelik	pozlandırmalar	
meşakkatli	 bir	 iş	 olduğu	 için	 ekseriyetle	 tercih	 edil-
mez.	
										Diğer	en	önemli	husus	ise	diyafram	ve	ens-
tantane	 ayarlarıdır.	 Tek	 seferde	 pozlama	 için	 ISO	

ayarını	100	veya	200	seçmelisiniz.	Bu	 tarz	pozlan-
dırmalarda	yüksek	ISO’ya	 ihtiyaç	duyulmamaktadır.	
Diyafram	ayarımızı	çok	açarsak	pozlandırma	süremi-
zi	kısaltacağından	diyaframı	çok	açık	olmayan	f:4-f:8	
değerlerini	tercih	edebilirsiniz.
										Netlik	ayarlarınızı	manuel	moda	almalısınız.	
Bunun	nedeni	gece	karanlıkta	OTOFOCUS	çalışma-
yacaktır.	Makine	ayarı	Manuel’de	iken	netlik	halkamı-
zı	da	sonsuz	ayara	getirmeliyiz.
										Tüm	bu	ayarlamaları	yaptıktan	sonra	başta	da	
söylediğimiz	 gibi	 uzaktan	 kumandamız,	 tripotumuz	
hazırsa	artık	çekimi	yapabiliriz.
										Tek	seferlik	çekim	yapmak	için	çekime	başlama-
dan	 önce	 pozlama	 kontrolleri	 yapmamız	 gerekiyor.	
En	az	10	dk.	pozlamalar	yapıp	bu	kareleri	 referans	
alıp	asıl	çekimlere	başlamakta	fayda	var.	Çünkü	tek	
seferlik	pozlama	uzun	süreceğinden	gecenin	sonun-
da	hayal	 kırıklığına	uğramamak	 için	bu	denemeleri	
yapmanızda	fayda	var.

Sema SELİM
Nene	Hatun	Mesleki	

ve	Teknik	Anadolu	Lisesi



REVERSi
NELERE FAYDALI? 
• MANTIK YÜRÜTME 

• ZAMANI VERİMLİ KULLANMA  

• ODAKLANMA 

• PROBLEM ÇÖZME 

• STRATEJİ GELİŞTİRME 
Reversi	5	yaş	ve	üzeri	herkesin	oynayabileceği	2	
kişilik	bir	strateji	oyunudur.
Oyunun	içeriğinde	bir	oyun	alanı,	64	adet	çift	ta-
raflı	 taş	 bulunmaktadır.	Oyun	 alanının	 kenarla-
rında	oyuncuların	 taşlarını	 koyabileceği	 kapaklı	
kanallar	mevcuttur.
Reversi	Oyunu	Nasıl	Oynanır?
Oyuna	 başlarken	 oyun	 alanının	 orta	 noktasına	
2	 siyah	 2	 beyaz	 taş	 çapraz	 olarak	 yerleştirilir.	
Oyunculardan	biri		siyah	diğeri	beyaz	rengi	seçer	
ve	sırayla	taşları	oyun	alanına	dizmeye	başlarlar.
Oyunda	son	koyduğunuz	taş	ile	diğer	kendi	renk	
taşlarınız	arasına	aldığınız	 rakip	 taşlarını	 kendi	
renginize	çevirebilirsiniz.	Burada	dikkat	etmeniz	
gereken	şey	sadece	yatay	ve	dikeyde	değil	çap-
raz	alanlarda	da	araya	aldığımız	tüm	taşları	çe-
virebilmemizdir.

 

Oyun	 alanının	 kenar	 ve	 köşe	 noktaları	 büyük	
öneme	sahiptir.	Çünkü	köşe	noktayı	rakibe	kap-
tırdığınızda	 artık	 bu	 taşı	 kendi	 renginize	 çevi-
remeyeceğiniz	 için	 o	 alanın	 hakimiyeti	 rakibe	
geçecektir.Eğer	 bir	 oyuncunun	 oynayacak	 yani	
rakip	taşı	çevirecek	hamlesi	yoksa	hamle	yapan	
oyuncu	 rakibin	 hamlesi	 oluşana	 kadar	 hamle	
yapmaya	devam	eder.

 Reversi Oyunu Nasıl Sonuçlanır?
 
Tüm	 taşlar	 yere	dizildiğinde	 yerde	en	 çok	 taşa	
sahip	olan	rengin	oyuncusu	oyunu	kazanacaktır.	

Hamdi ASLAN
Rahmi	Tokay	İlkokulu
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TANGRAM
NEDİR? 

NASIL OYNANIR?

 � Geometrik	şekiller:	Küp,	altıgen,	üçgen,	çokgen,	sekizgen,	paralelkenar	vb.
 � Harfler:	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	İ,	J,	K,	L,	M,	N,	O,	P,	Q,	R,	S,	T,	U,	V,	W	X,	Y,	Z
 � Rakamlar:	0,	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9
 � İşaretler:	Ok	ve	çeşitli	ok	şekilleri
 � İnsan	figürleri:	Oturan	insan,	ayakta	insan,	hemşire,	yaşlı	adam,	Hintli,	kadın,	koşan	in-
san,	çocuk,	diz	çökmüş	insan,	futbolcu	vb.

 � Hayvan	figürleri:	Tavşan,	kedi,	horoz,	ördek,	akbaba,	balina,	karga,	kanguru,	deve,	kuğu,	
köpek,	serçe,	kelebek,	yengeç,	tavuk	vb.

 � Eşyalar:	Mum,	sandalye,	gömlek,	çekiç,	çaydanlık,	ayakkabı	vb.
 � Çeşitli	nesneler:	Helikopter,	ev,	köprü,	çocuk	arabası,	dağ,	Mısır	Piramitleri,	alışveriş	
sepeti,	yıldız	vb.

 � Deniz	araçları:	Gemi,	tekne,	yelkenli,	denizaltı,	feribot,	vapur	vb.

Tangram,	taş,	kemik,	plastik	veya	tahtadan	yapılmış	olan	geometrik	biçimlerdeki	yedi	adet	
parçayı	bir	araya	getirerek	çeşitli	formlar	oluşturma	esasına	dayalı	yaratıcı	bir	zekâ	oyunu-
dur.	

2	büyük	dik	üçgen,	2	küçük	dik	üçgen,	1	orta	boy	dik	üçgen,	1	küçük	kare	ve	1	paralel	ke-
nardan	oluşan	Çin	bulmacası	ve	zekâ	oyunudur.

Tangram ile ortaya çıkan şekiller 9 grupta toplayabiliriz. Bunlar:

Sevcan AKYÜZ
Atatürk	Bilim	Sanat	Merkezi
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TANGRAM OYNAMAYA
HAZIR MISIN?

 Yukarıdaki Tangramı dilediğin gibi boya ve çizgiler üze-
rinden kes. Sonrasında aşağıdaki şekilleri oluşturmaya çalış.

 � Tangram	bulmacası	için	kurallar:
 � Tangram	tahtasına	yerleştirilen	parçalar	birbirine	temas	etmelidir.	Araları	açık	bir	şekilde	yerleş-
tirilemez.

 � Tangram	parçaları	düz	olarak	yerleştirmelidir.
 � Tangram	parçaları	üst	üste	yerleştirilemez.	Üst	üste	koyulmuş	tangram	parçaları	ile	şekilleri	
oluşturamazsınız.

 � Yedi	tangram	parçasının	hepsi	kullanılmalıdır.	Şekli	bitirdiğiniz	zaman	tüm	tangram	parçalarını	
kullandığınızdan	emin	olun.

 � Şekli	oluştururken	parçaları	çevirebilir,	döndürebilirsiniz.
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	 Bahar	ayları	aslında	hepimiz	için	mutluluk	
ve	heyecan	vericidir.	Güneş	ışınlarını	daha	uzun	
süre	görebilmek,	doğanın	yeniden	uyanmasına	
şahit	olmak	bizleri	de	canlandırır.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Bahar	aynı	zamanda	bir	geçiş	mevsimi	
olduğu	için,	vücudumuzu	da	bu	döneme	hazırla-
malıyız.	Özellikle	 içinde	 bulunduğumuz	COVİD	
19	ve	Pandemi	süreci	artık	bu	durumu	daha	da	
önemli	bir	hale	getirmektedir.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Koronavirüsün	bulaşmasını	 tek	başına	
engelleyebilecek	veya	tedavi	edebilecek	herhan-
gi	bir	gıda	ya	da	takviye	ürün	henüz	olmasa	da;	
sağlıklı	ve	dengeli	beslenmenin,	 fiziksel	aktivite	
ve	düzenli	uyku	 ile	beraber	bağışıklık	sistemini	
güçlendirdiği	bilinmektedir.
O	halde	bağışıklık	sistemimizi	güçlendirmek	için	
neler	yapabiliriz?
1.Yeterli	 ve	 dengeli	 beslenmeye	 özen	 gösteril-
melidir
										Tüm	Dünyayı	etkileyen	Covid-19	virüsün-
den	 korunmada	 ‘’yeterli	 ve	 dengeli	 beslenme’’	
ile	 bağışıklığın	 korunması	 ve	arttırılması	 büyük	
önem	taşımaktadır.
										Günlük	beslenmemizde	veya	öğünlerimizde	
4	besin	grubundan	da	olacak	şekilde	(Et,	yumur-
ta,	kuru	baklagiller/		Süt	ve	süt	ürünleri/		Sebze	
ve	meyveler/		Tahıllar)	ögeler	bulundurarak	besin	
çeşitliliği	sağlanmalıdır.
	2.	Sebze	ve	meyve	tüketimi	ön	planda	tutulma-
lıdır
				 	 	 	 	 	 	 	Mevsime	uygun	ve	dayanıklı	sebze	ve	
meyveler	satın	alınmalıdır.	Özellikle	vitamin	içe-
riği	 açısından	zengin	meyve	ve	sebzeler	 tercih	
edilmelidir.
3.Tüketimi	sınırlandırılması	gereken	yiyecek	ve	
içeceklere	dikkat	edilmelidir.
										Özellikle,	kan	şekerini	hızla	yükselten	şeker	

ve	şekerli	yiyecek	ve	içecekler,	beyaz	ekmek	de	
dâhil	hamur	işi	ürünler,	işlenmiş	et	ürünleri,	aşırı	
tuz	içeren	besinlerdir	(hazır	soslar,	cips	gibi	tuzlu	
ürünler,	patlamış	mısır,	tuzlu	kurabiyeler,	vb.).
4.	Yeterli	sıvı	alımı	ihmal	edilmemelidir
									Fiziksel	aktivitenin	azaldığı	bu	süreçte	sıvı	
alımı	da	azalmaktadır.	Her	sağlıklı	yetişkin	birey	
en	 az	 1,5/	 2	 litre	 sıvı	 almalıdır.	Bu	 sıvı	 ihtiyacı	
başta	su	olmak	üzere	süt,	ayran,	yoğurt,	taze	sı-
kım	meyve	suyu,	maden	suyu	gibi	sıvılardan	kar-
şılanmadır.	Gün	içerisinde	su	tüketimini	azaltan	
kahve	ve	çay	tüketimi	en	aza	indirilmelidir.
5.	Doğal		bağışıklık		güçlendiriciler	olan	probiyo-
tikler		ve	baharatlar		beslenmemize	eklenmelidir.
									Bağışıklık	sistemi	üzerinde	olumlu	etkileri	
olduğu	bilinen	D	vitaminini,	omega	3	ve	probiyo-
tikleri	 (	 yoğurt,	 kefir)	 	 günlük	 olarak	 tüketmeye	
özen	 gösterilmelidir.	 Zencefil,	 zerdeçal	 gibi	 an-
tioksidan	özelliğe	sahip	baharatlar	dozu	kaçırıl-
madan	kullanılabilir.
6.	Günde	en	az	6-	8	saat	uyunmalıdır
										Salgın	dönemiyle	birlikte	değişen	mesai	
saatleri	ve	hayat	düzeninin	olumsuz	olarak	etki-
lediği	en	önemli	unsurlardan	birisi	de	uyku	düze-
nimizdir.
										Stres	ve	yorgunluğun	da	bağışıklığı	düşür-
düğünü	unutmayınız
7.	 Zararlı	 alışkanlıklardan	 ve	 bağımlılıktan	 her	
zaman	olduğu	gibi	kaçınılmalıdır
8.	Ev	 içinde	ya	da	sakin	saatlerde	açık	havada	
yapılacak	hafif	egzersizlerin	de	bağışıklık	sistemi	
üzerindeki	etkisi	unutulmamalıdır.

Sağlıkla	kalın

BAHAR AYLARINDA 
            SİSTEMİNİN

Dilan PİRİNÇ
Gazi	Mustafa	Kemal	Mesleki	ve	
Teknik	Anadolu	Lisesi

BAĞIŞIKLIK  
GÜÇLENDİRİLMESİ
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												UNESCO	tarafından	Somut	Olmayan	Kültürel	
Miras	Listesi’	 ne	Türkiye	adına	 ismini	altın	harflerle	
yazdıran	bu	geleneksel	ve	yaygın	 lezzeti	sevmeye-
nimiz	var	mıdır?	Sanırım	hepimiz	lavaş	ekmeğini	se-
viyoruz.Dışarıdan	katkı	maddeli	ya	da	temiz	olmayan	
şartlarda	almak	yerine	evde	kendimiz	kolayca	yapıp	
dolaba	atabiliriz.	Hadi	o	zaman	tarife	geçelim.
											Tam	Buğday	Unundan	Lavaş
Malzemeler:
2	su	bardağı	tam	buğday	unu	
1	su	bardağı	ılık	su
Çay	kaşığı	ucu	ile	tuz
									Yapılışı:	2	su	bardağı	unumuzu	eleyerek	yoğur-
ma	kabımıza	alıyoruz,	ardından	1	su	bardağı	ılık	su-
yumuzu	kontrollü	bir	şekilde	unumuza	ekliyoruz	(	Her	
un	markasının	 istediği	 su	miktarı	 farklı	 olduğundan		
suyumuzu	kontrollü	koyuyoruz.)	Son	olarak	da	tuzu-
muzu	 ekleyip	 hamurumuzu	 yoğurmaya	 başlıyoruz.	
Malzemelerimiz	 iyice	 özleşene	 kadar	 hamurumuzu	
yoğuruyoruz.	(Orta	sertlikte	bir	hamur	olacaktır.)		Ha-
murumuzu	üzerine	bir	bez	örterek	15-20	dakika	din-
lendiriyoruz.
														Dinlenme	işleminden	sonra	ceviz	büyüklüğün-
de	parçalar	koparıp	hafif	un	serpilmiş	tezgahımızda	
oklava	yardımıyla	hamurumuzu	yuvarlak	olarak	açı-
yoruz.	Açtığımız	hamurları	düz	bir	tavada	önlü	arkalı	
1-	2	dk	pişiriyoruz.	(Daha	uzun	süre	pişerse	sert	ve	
kuru	olur).	Pişen	lavaşlarımızı	tavadan	alıp	üst	üste	
koyduktan	sonra		üzerlerine	nemli	bir	bez	örterek	ku-
rumalarını	engelliyoruz.	Afiyet	olsun.

									Pandemi	sürecinde	belki	de	en	çok	özlediğimiz	
lezzetler	lahmacun,	pide	ve	kebaplar	oldu.	Evlere	ka-
pandığımız,	restoran	ve	lokantaların	da	tam	kapasite	
hizmet	 veremediği	 bugünlerde	 ev	 yapımı	 pratik	 ve	
sağlıklı	bir	tarif	verelim	mi	o	zaman?
								Tam	Buğday	Lavaştan	Ev	Yapımı	Lahmacun
Malzemeler:
250gr	orta	yağlı	kıyma
1	adet	kuru	soğan
2-	3	adet	domates
1	adet	sarımsak
1	yemek	kaşığı	domates	salçası
1	tatlı	kaşığı	biber	salçası(	isteğe	bağlı)
3-	4	yemek	kaşığı	sıvı	yağ
Maydanoz	ve	yeşilbiber
Tuz,	karabiber	ve	pul	biber(	isteğe	bağlı)
								Ev	Yapımı	Lavaş
							Yapılışı:	Kuru	soğanımızı,	domatesimizi,	sarım-
sağımızı,	salçalarımızı,	yeşilbiber	ve	maydanozumu-
zu	blendere	 koyup	malzemelerimiz	parçalanıp	harç	
haline	 gelene	 kadar	 çalıştırıyoruz.	 Daha	 sonra	 kıy-
mamızı,	 sıvı	 yağımızı	 ve	 baharatlarımızı	 ilave	 edip	
tüm	malzememizi	yoğuruyoruz.	Elde	ettiğimiz	harcı-
mızı	üstü	kapalı	bir	şekilde	buzdolabında	15-	20	da-
kika	bekletiyoruz.	Buzdolabından	çıkardığımız	harcı-
mızı,	evde	yapmış	olduğumuz	lavaşlarımıza	yayarak	
pişirmeye	 hazır	 hale	 getiriyoruz.	 Önceden	 ısıtılmış	
ortalama	200	–	240	derecede	çalışan	 fırınımıza	 la-
vaşlarımızı	 koyarak	 kontrollü	 bir	 şekilde	 pişiriyoruz.	
Afiyet	olsun.																																																																																																																		

GELENEKSELVE

SAĞLIKLI
LEZZETLER

        TAM BUĞDAY LAVAŞ EV YAPIMI LAHMACUN

Dilan PİRİNÇ
Gazi Mustafa Kemal M.T.A.L.
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EV YAPIMI LAHMACUN
								“Müzik	ruhun	gıdasıdır“	demiş	atalarımız.	Ger-
çekten	de	günde	bir	saat	kadar	müzik	dinleyince	ruh	
sağlığınızın	 iyileştiğini,	 hayata	 daha	 bir	 bağlandığı-
nızı	hissedersiniz.	Yıllar	 yıllar	önce	müzik	dinlemek	
istediğimizde	Walkmanlerimizi	alır,	kaseti	içine	koyar	
ve	müzik	keyfini	böyle	yaşardık.	Şarkı	değiştirmek	o	
kadar	da	kolay	değildi,	istediğiniz	her	şarkıyı	her	an	
yanınızda	da	bulunduramıyordunuz.	Daha	da	önem-
lisi	 Walkman	 bu	 işin	 başlangıcı	 da	 değildi,	 sadece	
önemli	bir	mihenk	taşıydı.

								Dünden	bugüne	müzik	çalarlar	büyük	bir	değişim	
gösterdi.	Müzik	çalarlar	günümüzde	artık	telefonlarla	
birleştirildi	ve	her	an	yanımızda.	Fakat	ilk	müzik	ça-
larlar	 için	bu	mümkün	değildi.	Gelin	birlikte	dünden	
bugüne	müzik	çalarlar	nasıl	değişmiş	bakalım.

        
	 	 	 	 	 	 1954	 senesinde	 icat	 edilen	 transistörlü	 radyo,	
fonograf	ve	gramofona	göre	çok	daha	küçük	ve	güç	
kablosu	 yerine	 pilleri	 olan	 bir	 cihazdı.	Güç	 kablosu	
olmaması	ve	minik	olması	 transistörlü	radyoyu,	kul-
lanıcılar	 için	 müziği	 taşınabilir	 kılan	 ilk	 müzik	 çalar	
yapmıştı.

      
	 İlk	ses	kayıt	makinesi	olarak	bilinen	fonograf,	
Fransız	mucit	Edouard-Leon	Scott	de	Martinville	ta-
rafından	1800’lü	yılların	başında	bulundu.	Mucit	as-
lında	fonografı	sesleri	geri	çalmak	yerine	titreşimlerini	
görsel	olarak	kaydedip	kopyalamak	için	bulmuştu.

	 Hem	 sesleri	 kaydedip	 hem	 de	 çalabilen	 ilk	
fonograf	ise	1877’de	Edison	tarafından	yapıldı.	Böy-
lece	 şimdiye	 kadar	 kaydedilen	 ve	 çalınan	 ilk	 ses	
Edison’un	 ‘’Mary	 Had	 a	 Little	 Lamb’’	 yorumu	 oldu.	
Müziğin	düşük	ses	kaydına	ve	sadece	bir	kez	çalına-
bilmesine	rağmen	Edison	buluşuyla	müzik	endüstrisi	
için	bir	devrim	başlattı.

              

Müzik Dinleme 
Aletlerimizin
Dünü ve Bugünü
Dünden Bugüne Müzik Çalarlar Nasıl Değişti?

Transistörlü Radyo

Fonograf

Şeyda ZAMAN
İbni	Sina	Özel	Eğitim	Okulu 19



Gramofon CD Çalar

Kaset Çalar

	 	 	 	 	Gramofon	 ve	 fonograf	 kelimeleri	 birbirleri	 yeri-
ne	sıklıkla	kullanılsa	da	aslında	 farklıdırlar.	1887’de	
Emile	 Berliner	 isimli	 bir	 mucit	 fonografta	 kullanılan	
silindirler	 yerine	düz	diskler	 kullanarak	 ilk	 ses	 kayıt	
cihazının	patentini	almıştır.	Berliner’in	tasarımının	az	
maliyetli	ve	kolay	üretilebilir	olması	onu	halk	için	de	
alınabilir	bir	hale	getirdi	ve	1900	senesinde	seri	ola-
rak	üretilmeye	başlandı.

        

 

         
						Kaset	çalarlar,	1963	senesinde	Philips	markası	
tarafından	Belçika’da	icat	edildi	ve	piyasaya	sürüldü.	
Radyolara	göre	daha	küçük	ve	onlar	gibi	taşınabilir	
bir	formatta	müzik	deneyimi	sağlayan	kaset	çalar-
lar,	başlatma/durdurma,	ileri	sarma	vb.	işlevler	için	
üzerinde	düğmelere	sahipti.	Önceden	kaydedilmiş	
olan	bir	kaseti	dinlemek	için	veya	doldurulmak	üzere	
tamamen	boş	bir	kasetle	kullanılabilen	kaset	çalarlar	
dinleyicilere	kendi	seslerini	de	kolaylıkla	kaydedip	
dinleme	ve	sonrasında	yeniden	silip	başka	sesler	
kaydedilme	olanağı	sağlıyordu.

        
					Kasetlerden	sonraki	ilk	adım	da	CD	çalarlar	oldu.	
İlk	kez	1982	senesinde	Sony	tarafından	piyasaya	sü-
rülen	 ilk	CD	çalar	 kaset	 çalardan	daha	büyüktü	 fa-
kat	kolayca	taşınabiliyordu.	Müziği	duraklatmak,	sesi	
ayarlamak,	şarkılar	arasında	kolaylıkla	geçiş	yapmak	
da	mümkündü.	1984	senesinde	Sony	–	daha	önce-
den	kaset	çalar	versiyonlarını	çıkardıkları	 fakat	pek	
başarılı	 olamadıkları-	 Walkman	 markalı	 taşınabilir,	
kulaklıklı	CD	çaları	piyasaya	sürdü	ve	büyük	ses	ge-
tirdi.

       

							Müziğin	dijital	olarak	kodlanıp	MP3	dosyaları	
halinde	sıkıştırılması	başlıbaşına	bir	devrim	olmuş,	
geleneksel	olarak	telif	haklarının	kayıt	ortamı	üze-
rinden	güvence	altına	alındığı	düzeni	temelden	
dinamitlemiştir.	1998	senesinde	piyasaya	sürülen	ilk	
MP3	çalar	önceki	bütün	müzik	çalarlardan	farklıydı.	
CD	çalardan	daha	küçüktü	ve	kulaklıklar	sayesinde	
çok	daha	özel	ve	sessiz	hale	getirilebiliyordu.	Mü-
ziği	kendi	içinde	depolayabilen	ve	şarj	edilebilir	pile	
sahip	olan	MP3	çalarlar	aynı	zamanda	çevre	dos-
tuydu.		Rahat	taşınabilir	olması	ve	kişiye	özel	müzik	
dinleme	şansı	sunmasıyla	kullanıcılar	tarafından	çok	
beğenildi	ve	popüler	oldu.

 MP3 Çalar

https://liberteryen.org/2012/08/muzik-dinleme-aletlerimizin-dunu-ve-bugunu/

https://teknoloji.org/dunden-bugune-muzik-calarlar-nasil-degisti/
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	 Anneler	 	 Günü,	 	 ilk	 olarak	 1914	 yılında		
kutlanmaya	başlanmıştır.	Bu	özel	günün	o	tarih-
te		ilk	defa	kutlanmasında		Ana	Jarvis		adındaki	
kadının	annesine	olan		özleminin		etkisi	büyük-
tür.	Amerika	Birleşik	Devletleri'nin	Virginia	 eya-
letinde	öğretmen	olan	Anna'nın	annesi	1905	yı-
lında	vefat	etmiştir.	Annesine	oldukça	bağlı	olan		
Anna,		onu		anmak	için	her	yıl	etkinlikler	düzen-
lemek	 istemiştir.Bu		 İsteğinin	sonucunda		kendi	
okulunda	 407	 	 öğrenci	 ile	 birlikte	 ilk	 etkinliğini	

gerçekleştirmeyi	de	başarmıştır.	Fakat		Anna'	nın	
bu	 davranışı	 bazı	 temsilciler	 tarafından	 uygun	
görülmemiş	ve	anayasa	ile	bağdaştırılamamıştır.	
Temsilcilerin	bu	tavrına		karşı	Anna	hukuk	savaşı	
vermiş	ve	sonunda	1914	yılında	“Anneler	Günü”-
nün		ülke	genelinde	resmileşmesini	sağlamıştır.	
Sonrasında	ise	dünya	geneline	yayılan	bu	akım,	
her	yıl	mayıs	ayının	ikinci	pazarı	pek	çok	ülkede	
“	Anneler	Günü		olarak	kutlanmaya	başlanmıştır.

KART TASARIMI

“Anneler  Günü” 
ilk Ne Zaman

Kutlandı?

1.Adim

3.Adim

2.Adim

4.Adim

Esra ÜLTAY GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa	İlkokulu
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5.Adim

7.Adim

9.Adim

11.Adim

6.Adim

8.Adim

10.Adim

Dünyada her
güzel şey 

annenin eseridir.
M.Kemal ATATÜRK
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	 Büyük	önder	Atatürk’ün	fikir	dünyasında	
çocuklar,	milletin	geleceğidir.	Onlara	duyduğu	
sarsılmaz	güvenin	ve		büyük	sevginin	ifadesi	
olarak	,	milli	bayramımız	olan	23	Nisan’ı	çocuk-
lara	armağan	etmiştir.	Tarihimizin	gurur	dolu	
sayfalarının	yeni	nesillerce	öğrenilmesi	ve	Türk	
Devleti’ni		emanet	edeceğimiz	Cumhuriyet”in		
yeni	bekçilerinin	bu	bilinçle	yetişmesi		amacıyla	
23	Nisanlar,	önemli	bir	vesiledir.

23 NİSAN NE SEBEPLE 
KUTLANIYOR?
Ulusal	Egemenlik	ve	Çocuk	Bayramı	,	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisinin	23	Nisan	1920	günü	ku-
rulmasının	onuruna,		Meclis		tarafından	sadece	
Türk	çocuklarına	değil,	bütün	Dünya	çocukla-
rına	armağan	edilen		ve	her	yıl	23	Nisan	günü	
kutlanan		Türklere	ait	milli	bayramıdır.
23	Nisan	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılışı,	
halkın	yönetime	tam	anlamıyla	hakim	olmasının		

ilk	günü	olduğundan		ulusal	egemenlik	açısın-
dan	da	önemli	bir	anlam	taşır.

23 NİSAN ÇOCUKLAR  
İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
23	Nisan	dünyada	kutlanan	ilk	ve	tek		çocuk	
bayramıdır.	Atatürk'ün	Türk	çocuklarına	arma-
ğan	ettiği	bu	bayramin	şenliklerine	yabancı	
ulusların	çocukları	da	katılır.	Çocuklar	törenler-
de	konuşma	yapar,	şiirler	okur,	cesitli	aktivite-
lere	katilirlar.	Cocuklara	çok	değer		veren	Ata-
türk	,yurt		gezilerinde	mutlaka		okullara	uğrar,	
dersleri		dinler,cocuklarla	sohbet	eder	onlara	
sorular	sorardı.	‘’Bugünün	küçükleri,	yarının	
büyükleridir.’’	diyen	Atatürk	,	yönetimin	bayram	
süresince	öğrencilere	bırakılması	geleneğini		de	
başlatmistir.

Esra	ÜLTAY	GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa	İlkokulu

23 NİSAN
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ATATÜRK’Ü ANMA,
GENÇLİK VE SPOR
BAYRAMI19 M

AY
IS

 

	 19	Mayıs	Atatürk'ü	Anma,	Gençlik	ve	
Spor	Bayramı,	her	yıl	19	Mayıs	tarihinde	kutla-
nan,	Türkiye	Cumhuriyeti'nin	millî	bayramıdır.	
19	Mayıs	1919'da	Mustafa	Kemal	Atatürk	Ban-
dırma	Vapuru	ile	Samsun'a	çıktı.	Bu	tarih	İtilaf	
devletlerinin	işgaline	karşı	Kurtuluş	Savaşı'nın	
başladığı	gün	olarak	kabul	edilir.	Türk	tarihinde	
bayram	olarak	kutlanması	gereken	günlerden		
biri			iste	bu	önemli	gün	olan	19	Mayıs	'	tır.	
Atatürk,	bu	bayramı	Türk	gençliğine	armağan	
etti.		19	Mayıs	1919,		Anadolu'da	yeni	Türk	
Devleti'nin	temelleri		fiilen		atıldı	ve		bu	önemli	
gün	Türkiye	Cumhuriyeti		tarihinin		başlangıcı		
olarak	kabul	edildi.
	 19	Mayıs	1919		Atatürk'ün	Samsun'a	milli	
mücadeleyi	başlatmak	için	geldiği		tarih	olması	
sebebiyle	aslında	Türk	milletinin	de	kurtuluşu-
nun	başladığı		gündür.	Atatürk'ün	doğum	günü-
nü	soranlara,	19	Mayıs'ı	işaret	etmesi	bunun	en	
büyük	kanıtıdır.

	 19	Mayıs	1919	tarihi,	bir	toplumu	esaret	
altında	kalmaktan	kurtaran,	Türk	Milletinin	ulus	
olmaya	yönelik		yazgısını	değiştiren,	yarınla-
rını		aydınlatan,	sonuçta	tam	bağımsızlığını	
sağlayan	Türk	ulusunun	ve	Atatürk'ün	doğduğu		
gündür.	Atatürk'ün	Samsun'a	çıktığı	günün	milli	
mücadelenin	başladığı	gün	olarak	kabul	edilme-
si,	19	Mayıs	1919	tarihine	büyük	bir	anlam	kat-
maktadır.	Atatürk'ün	bu	günü	gençlere	armağan	
etmesi,		gençlere		olan		güveninin	en	önemli		
göstergesidir.
	 Atatürk	Millî	Mücadele	yıllarında	Türk	mil-
letini	ileri		götürecek		ve	köhnemiş	fikirlere	karşı	
gelecek	olanların	genç	fikirler	olduğunu	görmüş-
tü.	Bu	nedenle	de	“gençlik”		kavramı		Atatürk	
için	ayrı	bir	önem	taşımaktadır.	Atatürk	gençler-
den	sık	sık	bahsederken,	yaş	sınırı	dışında	fikri	
olarak	gençliği	yani,	fikirde	yeniliği	ifade	etmiştir.	
O’nun	şu	sözü	çok	anlamlıdır:		‘’	Genç	fikirli	
demek,	doğruyu	gören	ve	anlayan	gerçek	fikirli	
demektir.”

Esra ÜLTAY GÜNDÜZ
Gaziosmanpaşa	İlkokulu
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	 Sen	de	kendi	robotlarını	yapmak	istiyor	
fakat	bunun	çok	pahalı	olacağını	mı	düşünüyor-
sun?	Öyleyse	Arduino	ile	tanışmanın	zamanı	
geldi.	Ufacık	bir	bütçe	ayırarak	robotik	kodla-
maya	sen	de	ilk	adımını	atabilirsin.	Arduino	
ile	neler	mi	yapabilirsin?	Robotlar,	İnsansız	
Hava	Araçları(Drone),Akıllı	Ev	Otomasyonları,	
Uzaktan	Kumandalı	Araçlar,	Giyilebilir	Teknoloji		
Projeleri	ve	Hayal	Ettiklerin.

Peki, nedir bu arduino?

	 Arduino,	programlanabilir	elektronik	bir	
karttır.Arduinoya	bağlayacağınız	bileşenlerle	
ona		istediğiniz	hemen	hemen	her	şeyi	yaptı-
rabilirsiniz.	Tek	ihtiyacınız	olan	biraz	kodlama	
biraz	da	elektronik	bilgiye	sahip	olmak.	Tabii,	
ilerleyen	süreçte	biraz	da	mekanik	bilgiye	ihti-
yaç	duyacaksınız.

Arduino	ve	gerekli	elektronik	bileşenlerle	dev-
renizi	oluşturduktan	sonra	mBlock	programı	
sayesinde	hayallerinizi	kodlayıp	kartınıza	
gönderebilirsiniz.Bir	Arduino	başlangıç	seti	
alarak	siz	de	hemen	öğrenmeye	başlayabilirsi-
niz.	İnternette	kısa	bir	araştırmadan		sonra	
Arduino		projeleri	yapmak	için;	çok	sayıda	adım	
adım	öğrenme	videoları,	kitaplar	ve	daha	nice	
kaynaklar	bulabilirsiniz.	Haydi,		çocuklar	araştır-
maya	başlayın.	Bu	süreçte	en	temel	ihtiyacınız	
merak	duygunuz	olacaktır.	Unutmayın,	hayal	
gücünüzün	sınırı	yok!

Hayal Gücünün 
Sınırı Yok

Nevin KUMAT
Termal	Halk	Eğitimi	Merkezi
Bilişim	Teknolojileri	ve	Yazılım	Öğretmeni
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Onur AĞIRMAN
Mehmet	Akif	Ersoy	Ortaokulu

 Üç boyutlu yazdırma, dijital ortamda 
hazırlanan üç boyutlu dosyadan (CAD çizim-
leri) üç boyutlu katı nesneler üretme süre-
cidir. Bu işlemleri gerçekleştiren makineler 
üç boyutlu yazıcı olarak adlandırılır. Kısaca 
Sanal ortamda tasarlanmış 3 boyutlu nesne-
leri katı formda somut nesnelere dönüştüren 
makinelere 3 boyutlu yazıcı denir.

3D Yazıcı Tarihi
	 İlk	3D	yazıcı	teknolojisi	Charless	Hull	tara-
fından	1984	yılında	ortaya	çıkmıştır.	1986	yılında	
3D	Systems	adlı	ilk	3D	yazıcı	şirketinin	kurulmasıyla	
yeni	bir	sektör	doğmuştur.
90’lı	yıllarda	bu	teknoloji	hızla	ilerlemiş,	Amerika’da	
ilk	renkli	baskı	alınmıştır.	2005	yılında	başlayan	ve	
2007	yılında	ilk	açık	kaynak	kodlu,	kendi	parçalarını	
dahil	prototipleyebilen	yazıcıları	çıkaran	RepRap	
projesi	ile	3D	yazıcılar	evlerimize	kadar	ulaşmış-
tır.	Bu	girişimin	amacı	maliyeti	azaltarak	kullanımı	
yaygınlaştırmaktı	ve	günümüzde	ne	kadar	büyük	bir	
başarıya	ulaştığını	görebiliyoruz.
	 Üç	boyutlu	yazdırma	işlemini	gerçekleştir-
mek	için;
*	İlk	olarak	imal	edilecek	parça	ya	da	parçaların	üç	
boyutlu	tasarım	programlarında	veya	üç	boyutlu	
tarama	sistemleri	yardımıyla	bilgisayar	verisi	oluştu-
rulur.	

*	Modeli	oluşturulan	parça	genellikle	STL	uzantılı	
dosya	olarak	kaydedilir	ve	üç	boyutlu	yazıcı	kontrol	
programına	aktarılır.
*	Model	üç	boyutlu	yazıcı	kontrol	programında	
dilimlenerek	katmanlara	ayrılır	ve	“G	kodu”	dosyası	
oluşturulur.	
*	Daha	sonra	“G	kodu”	dosyası	üç	boyutlu	yazıcıya	
hafıza	kartı	yardımıyla	veya	doğrudan	bilgisayar	
bağlantısıyla	aktarılarak	baskı	işlemi	gerçekleştirilir.

Nasıl Çalışır?
	 3D	yazıcılar,	katmanlı	imalat	(Additive	Ma-
nufacturing)	diye	nitelendirilen	bir	üretim	yöntemi	ile	
çalışırlar.	Baskı	için	birçok	hammadde	kullanılsa	da	
genellikle	filament	diye	nitelendirilen	termo	plastik	
materyaller	kullanılır.
	 Baskı	işlemine	başlamadan	önce	yazıcının	
ucunda	‘nozzle’	diye	adlandırılan	kafa	bölgesinin	
belirli	bir	sıcaklığa	gelmesi	gerekmektedir.	Çünkü	3D	
baskı	işlemi	eriyen	filamentin	katman	katman	ve	üst	
üste	serilmesiyle	gerçekleşir.
	 Filamentin	düzgün	bir	şekilde	yayılabilmesi	
için	de	kafa	noktasından	çıkartken	yüksek	sıcaklıkta	
erimesi	gerekir.	Kafa	noktasından	eriyerek	çıkan	
filament	yüzeyde	yayılır	yayılmaz	donar	ve	katı	for-
muna	geçer.	Tüm	katmanlar	tamamlandıktan	sonra	
model	tamamen	katı	formda	hazır	hale	gelir.

3 BOYUTLU 
(3D) YAZICILAR
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1910	yılında	katil	zanlısı	Thomas	Jennings’in	
olay	mahallin-den		kaçarken		yeni		boyanmış		
korkulukta		bıraktığı		belirgin		parmak		izleri		
ertesi		yıl		sonuçlanan		davada		hüküm		giy-
me-siyle		sonuçlanmıştı.		Bu		dava		sonrasında		
parmak		izlerinin		ağırlıklı		olarak		adli		soruştur-
malarda		kullanılması		biyolojik		işlevini	gölgele-
di	diyebiliriz.	Parmak	izimizi	oluşturan	oluk-lu	ve	
çıkıntılı	deri	dokusunun	daha	iyi	tutma	ve	kav-
ramaya	yardımcı		olma		ile		hassas		dokunma		
hissine		katkı		sağladığı		düşünülüyor.

El	ve	ayak	parmak	uçlarımızda	yer	alan	epider-
mal	çıkıntılar	vücudumuzun	diğer	bölgelerine	
kıyasla	yüksek	yoğunlukta	ter		bezleri		içerir.		
Parmaklarımızla		bir		yüzeye		temas		ettiği-miz-
de		bu		çıkıntılardaki		gözeneklerden		çıkan		
ter,		cildimizi		yumuşatarak		sürtünmeyi		artırır.		
Azami		sürtünme		sağlan-dığındaysa		yüzeyle		
temasın		etkisiyle		gözenekler		tıkanır		ve		yeni	
ter	üretemez.	Böylece	fazla	nemin	yol	açabile-
ceği	kay-ganlık		tehlikesinin		de		önüne		geçilir.		
Elimizin		ya		da		temas		ettiğimiz	yüzeyin	ıslak	
olması	durumunda	ise	parmak	ucu	çıkıntılarımı-
zın	arasındaki	oluklar	fazla	suyun	hızlıca	bu-
har-laşmasını	sağlayarak	kaymayı	engeller.	Bu	
mekanizma	araç	lastiklerinin	yolda	temas	ettiği	
suyu	tasarımındaki	oluklarla	uzaklaştırmasına		
benzetilebilir.		Araştırmacılar		parmak		uç-la-
rındaki	sürtünmenin	daha	iyi	anlaşılması	saye-
sinde	geliş-miş		robotik		ve		protez		uzuvlar		ile		
akıllı		cihaz		ekranları		için		daha	hassas	dokun-
sal	geri	bildirim	sistemlerinin	geliştirile-bileceğini	
düşünüyor.

Parmaklarımızda	basınç	ve	dokunma	gibi	
mekanik	uyarıcı-ları		algılamak		için		dört		farklı		
mekanoreseptör		çeşidi		bulu-nur.	Parmak	uçla-

rımızdaki	derinin	2	milimetre	kadar	altın-da		yer		
alan		ve		ince		dokulu		yüzeyleri		algılamamıza		
aracılık		eden		pacinian		yuvarı		reseptörü		bun-
lardan		bir		tanesi.		Bu		reseptör,	200	hertz’lik	
titreşim	duyarlılığı	sayesinde	parmak	uçlarımı-
za	üst	düzey	hassas	algılamada	yardımcı	olur.	
Sor-bonne	Üniversitesinden	Georges	Debré-
geas,	biyobenzetim	yoluyla	dokunma	hassa-
siyetini	ölçmeye	çalıştığı	deneyinde,	pürüzsüz	
ve	parmak	izli	düzeneklere	uygun	mesafede	
sen-sörler	yerleştirdi.	Düzenek	farklı	yüzeylerle	
test	edildiğinde	parmak	izli	düzeneğin	tam	da	
pacinian	yuvarının	algılayabi-leceği		hassasi-
yette		titreşimler		ürettiği		gözlendi.		Debrégeas		
parmak		izlerinin		dokunmada		sağladığı		bu		
hassasiyetin		eş		zamanlı	olarak	tutma	eylemin-
de	uygulanacak	kuvveti	belir-lemede	de	etkili	
olabileceğini	öne	sürüyor.

Yüzeylerde		bırakılan		parmak		izleri,		benzer-
siz		bir		desen		ol-masının		ötesinde,		parmak		
uçlarındaki		ter		bezleriyle		vücut-tan	dışarıya	
aktarılan	kimyasalların	yanı	sıra	parmak	izini	
bı-rakan	kişinin	epidermal	oluklarında	biriken	
diğer	maddeleri	de	içerir.	Güncel	adli	bilim	araş-
tırmaları	parmak	izlerinden	yola	çıkılarak	kişinin	
öncesinde	neye	dokunduğunun,	ne	ye-diğinin	
ve	hatta	hangi	ilaçları	kullandığının	anlaşılabile-
ceği-ni	gösteriyor.	

Kaynaklarcosmosmagazine.com/health/body-and-mind/
hold-on-thats-why-we-have-fingerprintslivescience.com/
why-do-humans-have-fingerprints.htmltheconversation.
com/the-hidden-data-in-your-fingerprints-954915958_59_
merak_ocak_2021.indd   4958_59_merak_ocak_2021.
indd   4921.12.2020   18:2621.12.2020   18:26

Parmak İzimiz 
Ne	İşe	Yarar?
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UZAYIN  ARAŞTIRMA 
TARİHİ
İnsanoğlunun	uzay	serüveni,	Sovyetler	Bir-
liği’nin,	4	Ekim	1957′de	Dünya’nın	ilk	yapay	
uydusu	Sputnik-1′i	uzaya	göndermesiyle	başla-
dı.	Sputnik-1,	Dünya’dan	224	km	yukarıda	bazı	
bilimsel	deneyler	yapmak	için	fırlatılmıştı.

Sputnik-1′in	ardından,	uzaya	ilk	insanlı	uçuşu	
yine	Sovyetler	gerçekleştirdi.	1961	yılında	Yuri	
Gagarin,	Vostok-1	adlı	kapsül	ile,	Dünya’nın	
etrafını	1	kez	dolandı.	Sovyetlerin	bu	önemli	
başarıları	karşısında	ABD,	o	zamanlar	daha	
yeni	filizlenen	uzay	yarışında	öncülük	şansını	
yitirmişti.	Ancak,	20	Haziran	1969′da	Apollo-11	
uçuşu	ile	ABD,	Ay’a	ilk	kez	insan	indirmeyi	
başararak	tarihe	geçecek	ve	uzay	araştırmaları	
alanında	önemli	adımların	neredeyse	tek	odağı	
haline	gelecekti.

İnsanoğlunun	yaşadığı	Dünya’ya	“tepeden”	
bakmaya	başladığı	o	tarihlerden	bu	yana,	uzay	
araştırmaları	ve	uzaydan	araştırmalar	çok	hızlı	
bir	gelişim	gösterdi;	uzay	teknolojilerinde	ardı	
ardına	devrimler	yaşandı.	Bir	zamanlar	yalnız-
ca	bilimsel	merakın	bir	ürünü	gibi	görünen	bu	
çalışmalar,	bugün	günlük	yaşamın	vazgeçilmez	
öğeleri	haline	geldi.	Belki	daha	da	önemlisi,	fel-
sefi	görüşümüzü	kökünden	etkiledi.	Artık	evreni,	
her	türlü	etnik	ve	dinsel	şovenizmden	uzak,	bir	
“dünya	vatandaşı”	duyarlılığıyla	algılamaya	baş-
ladık.	Carl	Sagan’ın	deyişiyle	“Merkezi	ve	kuru-
luş	amacı	biz	olmayıp,	enginlikte	ve	sonsuzlukta	
kaybolmuş	minnacık;	yüzlerce	milyar	galaksi	ve	
milyarlarca	trilyon	yıldızla	bezenmiş	bir	kozmik	
okyanusta	dönüp	dolaşan	bir	Dünya”	üzerinde	
yaşadığımızı	fark	ettik.	İnsanoğlunun	gözünü	
gökyüzüne	çevirmesiyle	başlayan	bu	süreç,	
uzayın	kendisi	gibi	sonu	olmayan	bir	serüvene	
benziyor.	Gelecek	yüzyılın	araştırmacıları	hiç	
kuşku	yok	ki,	uzay	araştırmaları	üzerine	yoğun-
laşacaklar.	
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Metin Alıntı web sitesi: 
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Bilimin	tüm	disiplinlerinin	bir	arada	bulunma-
sını	gerektiren	uzay	araştırmaları	büyük	orga-
nizasyonlarla	yürütülüyor.	Bunlar	arasında	en	
önemlisi	hiç	kuşkusuz	Amerikan	Ulusal	Hava-
cılık	ve	Uzay	Dairesi-NASA.	Önemli	adımlara	
imza	atmayı	ve	bunu	iyi	bir	reklamla	dünyaya	
duyurmayı	hep	başarmış	olan	NASA,	uzay	
serüvenlerinin	“Baş	Oyuncu”su!	Sovyetler	ise,	
her	ne	kadar	uzay	çalışmalarının	başını	çekmiş	
ve	uzay	yarışında	adı	ABD	ile	birlikte	anılmış	
olsa	da	bugün	bu	alanda	öncü	rolü	oynamaktan	
biraz	uzak	görünüyor.
Günümüzde	uzay	araştırmaları	bu	iki	ülkeyle	
sınırlı	değil	artık.	Japonya,	Kanada	gibi	geliş-
miş	ülkelerin	bireysel	çalışmalarının	yanı	sıra,	
adını	son	yıllarda	sıkça	duymaya	başladığımız	
bir	başka	büyük	organizasyon	daha	var:	ESA.	
Uzay	araştırmalarına	oldukça	iddialı	başlayan	
ve	görece	daha	genç	bir	organizasyon	olan	
ESA,	çokuluslu	yapılanmasıyla	da	farklı	bir	eko-
lü	temsil	ediyor.																																					

Uzay	araştırmaları,	diğer	deneysel	bilimlerle	
karşılaştırılmayacak	büyük	kısıtlamalarla	karşı	
karşıyadır.	Göktaşları,	Ay	ve	yakın	gezegenler	
dışındaki	hiçbir	gökcismine	ulaşılamadığı	için,	
çoğu	kez	yalnızca	gökcisimlerinden	yayılan	
yada	yansıyan	ışınımlarla	yetinmek	gerekir.	Yer’	
in	kendi	ekseni	ve	güneş	çevresinde	dönen,	
yalpalayan	ve	nutasyon	hareketi	yapan	bir	göz-
lem	yeri	olması	da	ek	güçlükler	doğurur.	Ancak,	
gözlem	araçlarını	atmosferin	dışına	taşıyarak	
ya	da	gözlem	aracının	Yer’	in	dönüşünün	et-
kisini	dengeleyecek	biçimde	hareket	etmesini	
sağlayarak,	bu	tür	güçlükler	bir	ölçüde	yenilebil-
mektedir.	Gökcisimleri	ile	ilgili	çalışmalar	çoğu	
zaman,	ölçümleri	de	içeren	gözlemlerden	ve	
kuramsal	araştırmalardan	oluşur.
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Çocuklar	halka	şekli	alarak	oyuna	hazır	olurlar.	
Aralarından	 bir	 tanesi	 ‘’Eski	 Minder’’	 seçilir	 ve	
halkanın	orta	kısmında	gözlerini	kapatarak	yere	
çöker.	Diğer	çocuklar	Eski	Minder	Tekerlemesini	
söyleyerek		Eski	Minder	etrafında	dönmeye	baş-
larlar.
Eski	Minder	Tekerlemesi
Eski	minder
Yüzünü	göster
Göstermezsen	bir	poz	ver
Güzellik	mi,	çirkinlik	mi
Havuz	başında	heykellik	mi
Mankenlik	mi
Hangisi?
Diye	Eski	Minder	olan	çocuğa	sorarlar.	Eski	Min-
der,	oyuncuların	hangi	şekilde	durmalarını	 	 isti-
yorsa	onu	 söyler.	Örneğin	Eski	Minder	 ‘’Havuz	
başında	heykellik’’	seçimini	yaparsa;		tüm	oyun-
cular	 havuz	 başındaki	 bir	 heykel	 duruşu	 sergi-
lerler.

Eski	 Minder	 gözlerini	 açar	 ve	 tüm	 oyuncuların	
duruşlarını	 inceleyerek;	 duruşunu	 en	 çok	 be-
ğendiği	 oyuncuyu	 seçer.	 Seçilen	 	 oyuncu	 Eski	
Minder	olarak	halkanın	ortasına	geçer..	Oyun	bu	
şekilde	devam	eder.	

ÇOCUK 
OYUNLARI

ESKİ 
MİNDER
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ÇOCUK 
OYUNLARI

BİLMECE - BULMACA

KAYNAKÇA
Resfebe.	Vikipedia.	https://tr.wikipedia.org/wiki/Resfebe	adresine		10.02.2021	tarihinde	erişilmiştir.	

Merhaba	Çocuklar,
Keyifli	vakit	geçirirken	aynı	zamanda	da	öğren-
meye	ne	dersiniz?
Bu	sayımızda	da	yine	sizler	için	hazırladığımız	
eğlenceli	bilmece	ve	bulmacalarımız	var..		
Hepinize	kolay	gelsin.

RESFEBE
Kelime	veya	kelime	gruplarının,	harf,	sayı	ve	
resimlerle	temsil	edilmesiyle	oluşturulan	oyun-
lara	 rebus	 deniyor.	 Hemen	 hemen	 hepimizin	
okul	 yıllarından	 hatırladığı	 “C1=Cebir”	 bilme-
cesi	bunun	en	temel	örneği.	Köksal	Karakuş,	
resim	 ve	 alfabe	 kelimelerini	 birleştirerek	 bu	
oyunlara	Türkçede	Resfebe	adını	vermiş	 (Vi-
kipedia,	2021).

Bakalım	sizler	de	aşağıda	hem	resim	hem	de	
kelimelerle	oluşturulan	resfebelerimizle	anlatıl-
mak	istenen	sözcüğü	bulabilecek	misiniz?
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YALOVA YALOVA 

ORHUN ÜSTEL ORHUN ÜSTEL 

MASAL EViMASAL EVi
Milli	Eğitim	Bakanlığı	Öğretmen	Yetiştirme	
ve	Geliştirme	Genel	Müdürlüğümüzün	proje-
si	olan	‘Anadolu	Masalları’	kapsamında	her	
ile	bir	masal	evi	açma	çalışmaları	planlan-
maktadır.

İlimizde	de	bu	amaçla	çalışmalar	yapılmakta	
olup,	Valimiz	Sayın	Muammer	Erol,	İl	Millî	
Eğitim	Müdürümüz	Dr.	Abdülaziz	Yeniyol	ve	
Hayırsever	Ümit	Üstel	tarafından	yapılacak	
olan	“Orhun	Üstel	Masal	Evi”nin	protokolü	
imzalanmış	bulunmaktadır.

İlimizdeki	okullardan	biri	olan		ancak	
eğitim	öğretimin	faaliyetlerinin	yapılma-
dığı		Kirazlı	İlkokulu	masal	evi	olarak		
düzenlenmeye	başlandı.	Masal	Evi	
çalışmaları	hala	devam	etmekte	olup	
masal	evinin	iç	dekorasyon	ve	bahçe	
dizayn	çalışmaları	sürmektedir.

Çalışmalar	bittiğinde	ilimiz	bir	masal	
evine	kavuşacak	ve	öğrencilerimiz	
burada	somut	olmayan	kültürel	mi-
raslarımızdan	biri	olan	masallarımızı	
dinleyip	birbirinden	farklı	atölye	çalış-
malarına	katılabilecekler.	Kendi	kültü-
rümüzü,	masallarımızı	ve	ebru	sanatı	
gibi	sanatsal	çalışmalarımızı	burada	
deneyimleme	imkanına	sahip	olacak-
lar.	Masallar	ile	çocuklarımız		dinleme,	
anlama,	hayal	kurma,	yaratıcılık	,dik-
katini	toplama,	odaklanma,	dinlediğini	
anlama	ve	anlatma	aynı	zamanda	da	
resim	çizebilme,	ritim	tutabilme		vb.	
becerilerini	de	geliştirebilecekler.

Öğretmenleri	tarafından	sınıfça	rezervasyon	yap-
tırılarak	masal	evini	ziyarete	gelip	masal	dinleyip	
diledikleri	atölyelere	katılan	öğrencilerimizin	masal	
gibi	bir	gün	geçirmeleri	sağlanacak.

Çocuklarımızı	masalların	içine	çeken,	şiirsel	ve	
tatlı	diliyle	onların	duygularının	kapısını	aralayan	
Orhun	Üstel	Masal	Evi	,			çocuklarımızı	çok	yakın	
bir	zamanda	kucaklamaya	başlayacak.

Nazan GÜL
Akköy	İlkokulu



MÜZİK
Bir Masal

33

Nazan GÜL
Akköy	İlkokulu



Bir Masal



	 Mısır’da	 	 Milattan	 önce	 7	 bin	 yılında	 ilk	
yerleşimlerin	 başladığı	 Nil	 Havzası,	 milattan	
önce	 3	 bin	 yıllarından	 itibaren	 çok	 parlak	 bir	
medeniyete	 beşiklik	 etmiştir.Ticaret	 ve	 kültürün	
hızla	serpildiği	Mısır	medeniyetinin	en	önemli	mi-
rasları	arasında	hiyeroglif	yazısı	gelirken	bugün	
bile	Mısır	 denince	 hemen	 akla	 gelen	 piramitler	
bu	 dönemde	 erişilen	mühendislik	 düzeyinin	 ne	
kadar	 gelişmiş	 olduğunun	 kanıtıdır.Asurluların,	
Perslerin,	 Helen	 ve	 Roma	 İmparatorlukları’nın	
işgaline	 giren	Mısır,	Arap	 işgali	 ardından	Müs-
lüman	olurken,	Memlük	ve	Osmanlı	 dönemleri-
ni	 yaşadı.1882’de	 İngiliz	 denetimine	 giren	 ülke	
1922’de	yeniden	bağımsız	oldu.	Mısır	ekonomisi	
büyük	ölçüde	tarım,	turizm	ve	Suudi	Arabistan’la	
diğer	Körfez	ülkelerinde	çalışan	Mısırlıların	gön-
derdiği	havalelere	ve	dövize	dayanıyor.	

Önemli Bilgiler 

              Topraklarının çoğunluğu Kuzey 
Afrika’da yer alır. Sina Yarımadası ile bera-
ber Afrika ve Asya kıtaları arasında bir köp-
rü oluşturur.Hem Sahra hem de Libya Çölü 
Mısır’da bulunmaktadır. Mısır’dan geçen Nil 
Nehri, sularını Akdeniz’e boşaltmaktadır.
Başkent: Kahire; Arap dünyası ve Afrika’nın 
en büyük şehridir. Sanatsal, turistik ve kültü-
rel açıdan ülkenin kalbi durumundadır.
Resmi dil: Arapçadır
Para birimi: Mısır lirası 
Mısır ile Türkiye arasında saat farkı bulun-
mamaktadır.
Mısır vize isteyen ülkeler arasındadır, git-
meden önce vize başvurunuzu yapmış ve       
Mısır’a vize almış olmanız gerekmektedir.

Merhabalar bu sayımızda sizlere tarih boyun-
ca birçok imparatorluğa ev sahipliği yapan ve 
topraklarının büyük çoğunluğu Afrika Kıtasın-
da yer alan MISIR’ı tanıtacağım.

Şeyda ZAMAN
İbni	Sina	Özel	Eğitim	Okulu

Mısır

35



En Çok Ziyaret Alan Şehirleri

Kahire,	İskenderiye,	Süveys,	Port	Saind,	Luxor,	
Aswan,	 Dimyat,	 Hurghada,	 Sharm	 El	 Sheikh,	
Dahab,	Marsa	Matruh’dur.	Ayrıca
Akdeniz’i	Kızıldeniz’e	bağlayan,	Mısır’ın	Osman-
lı	idaresinde	olduğu	dönemde	açılan	bir	kanal	ve	
doğu	ile	batıyı	birleştiren	en	kısa	yol	olan	Süveyş	
Kanalı	ve	Süveyş	Kanalı	ile	doğal	olmayan	yol-
dan	Akdeniz’e	bağlanan	Kızıldeniz	Mısır’ın	öne-
mini	arttırmaktadır.

İklim / Hava Durumu

Sıcak	ve	kuru	bir	iklim	hakimdir.	İki	mevsim	gö-
rülmektedir.	Kış	ayları	sert	olmayıp	oldukça	yu-
muşaktır.	Güneyde	yazın	43	dereceye	çıkan	sı-
caklık,	 kış	 aylarında	 15	 dereceye	 kadar	 düşer.	
Ülkedeki	gece	ile	gündüz	arasındaki	sıcaklık	far-
kı	da	oldukça	yüksektir.

Ne Zaman Gidilir?

Turizm	açısından	en	çok	ziyaretçi	alınan	dönem	
Aralık-Şubat	arasıdır.	Yaz	sezonu	çok	sıcak	ol-
duğundan	dolayı	pek	tercih	edilmez.

Ülke Mutfağı / Ne Yenir Ne İçilir?

Kuzey	Afrika’daki	en	özgün	mutfaklardan	birine	
sahiptirler.	Kıyı	şeridinde	daha	çok	balık	ve	deniz	
ürünleri,	 Nil	 Nehri	 Deltası’nda	 pirinç	 ve	 kümes	
hayvanları,	çölde	ise	ağırlıklı	olarak	kuzu,	koyun	
eti	ve	bakliyat	tüketilmektedir.

MISIR DENİLİNCE
AKLA GELENLER

														1.Papirüs,	eskiden	Afrika’da	Nil	Irmağı	kı-
yılarında	yetişen,	boyu	3	metreyi	bulabilen	çıplak	
saplı	otsu	bir	bitkidir.	5000	yıl	önce	icat	edilmiş-
tir.	Bir	zamanlar	Nil	Deltası	boyunca	bol	olduğu	
için,	ilk	olarak	Mısır’da	kullanıldığı	bilinmektedir.	
Mısırlılar	bitkinin	gövdesini;	 ip,	sepet,	hasır,	ter-
lik,	örtü	ve	kayık	yapmak	için	kullanırdı.	Papirüs	
kitaplar,	Mısır’da	hava	kuru	olduğu	için	binlerce	
yıl	bozulmadan	kalabilmiştir.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2.Hiyeroglif,	 	“kutsal	yazıt”	demektir.
Antik	döneme	ait	bir	yazı	sistemidir.	Birçok	türü	
olan	hiyerogliflerin	en	bilinen	türü	Mısır	hiyerog-
lifleridir.	 Birbirinden	 kolaylıkla	 ayırt	 edilebilecek	
700’den	fazla	sembolden	oluşur.	Her	işaret	belli	
bir	sesi	veya	nesneyi	temsil	eder.	Bu	yazı	soldan	
sağa	 veya	 sağdan	sola	 ya	da	 yukarıdan	aşağı	
yazılabilir,	 okumak	 için	 ölçüt,	 sembollerdeki	 in-
san	ya	da	hayvan	 figürlerinin	baktıkları	yöndür.	
Bu	yazım	 tarzı	 tapınak	duvarlarında	ve	mezar-
larda	görülür.	

Şeyda ZAMAN
İbni	Sina	Özel	Eğitim	Okulu
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	3.Dikilitaşlar	antik	Mısır	mimarisinin	
önemli	 bir	 bölümünü	 oluştururlar.	 Genelde	 çift	
halinde	 tapınakların	 girişine	 dikilirler	 ve	 Mısır	
güneş	tanrısı	Ra’yı	sembolize	ederler.
*İstanbul’da	 Sultanahmet’te	 bulunan	 Dikilitaş,	
390	yıllarında	Bizans	İmparatoru	Theodosius’un	
emriyle	Hipodrom’a	dikildi.	Kaidedeki	kabartma-
lar	 üzerinde	 I.	Theodosius,	 oğulları,	 karısı,	Ar-
kedios,	Honorios	ile	İmparator	II.	Valantinianos	
görülür.	Ayrıca	Hipodrom	sahneleri	ve	anıtın	di-
kilişini	gösteren	hiyeroglif	tasvirler	de	vardır.

4.Piramitler	dış	yüzeyleri	üçgen	olan	ve	üstte	tek	
bir	noktada	birleşen	ve	şekli	geometrik	anlamda	
kabaca	bir	piramit	halindeki	bir	yapıdır.	Dünya-
nın	birçok	yerinde	farklı	medeniyetler	tarafından	
piramitler	 inşa	 edilmiştir.	 Mısır	 Piramitlerinin	
büyük	çoğunluğu	 	 firavunlar	ve	eşleri	 için	 inşa	
edilmiştir.	En	bilinen	Mısır	piramitleri	Gize’de	yer	
alan	KeopsiKefren	ve	Mikerinos’tur	

	 Bunlardan	 en	 büyüğü	 Keops	 Piramidi	
olup	Dünyanın	Yedi	Harikası	arasında	tek	ayak-
ta	kalan	yapıdır.	
***Belçika	asıllı	mühendis	ve	piramit	araştırma-
cısı	Robert	Bauval,	Keops,	Kefren	ve	Mikerinos		
piramitlerinin	 dizilişleri	 ile	 ilgili	 olarak	Orion	 ta-
kımyıldızını	işaret	etmekte	olduğunu	keşfetmiş-
tir.

														PİRAMİTLER	HAKKINDA

	 KEOPS:	 Keops	 piramidinin	 yüksekliği-
nin	bir	milyarla	çarpımı	yaklaşık	olarak	Güneşle	
Dünyamızın	 arasındaki	mesafeyi	 veriyor.	Pira-
midin	üstünden	geçen	meridyen	karaları	ve	de-
nizleri	 tam	2	eşit	parçaya	bölüyor.	Bugüne	ka-
dar	 piramitlerin	 yapımı	 ile	 ilgili	 ‘uzaylı	 yardımı’	
da	dahil	pek	çok	teori	ortaya	atılsa	da,	‘gerçek	
detaylar’,	piramitlerin	yapımında	üst	düzey	so-
rumluluk	almış	 ‘Merer’	 isimli	bir	Mısırlının	gün-
lüklerinde	ortaya	çıktı.

	 KEFREN:	En	önemli	özelliği	piramidin	en	
üst	 bölümündeki	 koruyucu	 kaplamalarının	 bo-
zulmadan	günümüze	 kadar	gelmesidir.	En	üs-
tündeki	 taş	 36	 tondur	 ve	 bu	 taşın	 oraya	 nasıl	
konduğu	hala	çözülememiştir.	Yerin	en	altında	
kral	odası	vardır.	En	üstte	ise	kraliçe	odası	var-
dır.

Şeyda ZAMAN
İbni	Sina	Özel	Eğitim	Okulu
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             	MİKERİNOS:	Gize	Piramitlerinin	en	küçü-
ğüdür.	 	Piramit	65,5	m	yüksekliğindedir.	Mikeri-
nos’un	farkı,	defin	odasının	aşağı	oda	olmasıdır.
***Geçtiğimiz	 yıllarda	 da	 dünyanın	 yörüngesin-
deki	uyduların	kızılötesi	teknolojiyle	çektiği	fotoğ-
raflarda,	Mısır’da	17	piramit	daha	tespit	edilmişti.	
Kumlar	 altındaki	 o	 piramitler	 ve	 çevrelerindeki	
antik	 şehir,	 gün	 yüzüne	 çıkmayı	 bekliyor.	 1000	
mezar	ve	3	bin	antik	dönem	evi	de	o	piramitlerin	
yakınlarında	gün	ışığına	çıkacakları	günü	bekli-
yor.	Arkeologların	tespit	edilen	17	piramidin	ikisi	
için	yaptığı	ön	kazılar	da,	görüntüleri	doğruluyor

 İLGİNÇ BİLGİLER
◊	Kötü	kokmamak	için	bitkilerden	yaptıkları	deo-
dorantları	kullanırlardı.

◊	Çam	iğnesi,	tarçın,	limon	ve	çiçek	içeren	el	ya-
pımı	deodorantlar	kullanırlardı.	Bu	malzemeleri	
top	haline	getirerek	küçük	toplar	yapar	ve	kol-
tuk	altlarında	taşırlardı.

◊	Mumyalama	yapılırken	organlar	çıkartılırdı.
◊	Ruhun	kalpte	olduğuna	 inandıkları	 için	vücut-
tan	çıkarmadıkları	tek	organ	da	kalptir.

◊	Kişi	aksi	ispat	edilene	kadar	suçlu	kabul	edilir-
di.

◊	Normalde	aksi	ispat	edilene	kadar	masum	ka-
bul	edilir	ama	mısırlıların	hukuk	yöntemi	böy-
leymiş..

◊	Firavunlar	 saçlarının	 görünmesini	 istemezler	

bu	yüzden	de	başlarına	bir	 taç	ya	da	 ‘nemes’	
adında	bir	başlık	takarlardı.

◊	Hem	erkekler	hem	kadınlar	makyaj	yapardı.
◊	Makyaj	yapmalarının	amacı	düşünülenin	aksi-
ne	güzel	görünmek	için	değil	güneşten	korudu-
ğuna	inandıkları	içindir.

◊	Zengin	Mısırlılar	saçlarını	kazıtır	ve	peruk	kul-
lanırlardı.

◊	Hem	erkek	hem	kadın	zenginler	saçını	kazıtır-
ken,	diğer	sınıfa	mensup	olanlar	saçlarını	uza-
tırlardı.

◊	Firavunlar	sivrisineklerden	korunmak	için	vücu-
duna	bal	sürülmüş	köleleri	kullanırlardı.

◊	Antibiyotik	 kullanımının	 temeli	 Mısır’a	 dayan-
maktadır.

◊	Enfeksiyonlar	 için	 küflü	gıdalar	 ve	 toprak	 kul-
lanırlarmış.	En	yaygın	olanı	 da	 yaralara	 küflü	
ekmek	bastırmaktı.

◊	Firavunlar	öldükleri	zaman	onların	hizmetçileri	
de	öldürülüp,	Firavunlarla	beraber	gömerlerdi.

◊	Fakat	söylentilere	göre	bunu,	Birinci	Hanedan-
lıkta	iki	firavunun	harici	kimse	yapmamıştır.

◊	Sürdükleri	rujları	ezilmiş	böceklerden	yaparlar-
dı.

◊	Kırmızböceğini	ezdikten	sonra	kaynatıp	duda-
ğa	 sürmeye	hazır	 hale	 getirirler	 ve	 kıpkırmızı	
bir	ruj	ortaya	çıkarırlarmış.

◊	12	yaşına	kadar	çocuklara	kıyafet	giydirilmez-
di.

Mısır
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◊	Yüksek	 sıcaklar	 yüzünden	 çocuklar	 kıyafet	
giymezken,	erkekler	de	etek	giyerlerdi.

◊	Deneme	evliliği	yaparlardı.
◊	Bu	evlilikler	birkaç	yıl	sürer	ve	eşler	anlaşa-
mazsa	ayrılmak	isteyen	tarafın	belli	bir	tazmi-
nat	ödemesiyle	evlilikleri	sona	ererdi.

◊	Ekmek	ve	bira	günlük	besinlerinin	en	önemli	
kısmıydı.

◊	Sebze	 ve	meyve	 tüketiminin	 yanında,	 balık	
ve	 hayvan	etlerini	 de	 tuzlayıp	 kurutup	pişir-
meye	hazır	hale	getirirlerdi.

◊	Piramitleri	 köleler	 değil,	 Firavunun	 istihdam	
ettiği	Mısırlı	işçiler	ve	ustalar	inşa	etmiştir.

◊	Mısır	kralı	kadın	olabilir.
◊	Resmi	 kayıtlara	göre	en	az	üç	kez	kadınlar	
tahtı	alıp	kendi	başlarına	hüküm	sürdüler.	Bu	
kadın	yöneticilerin	en	başarılıları	Hatshepsut,	
Mısır’ı	20’den	fazla	yıl	refah	içinde	yönetmiş-
tir.

◊	Hiyeroglif	kullanılan	tek	yazı	çeşidiydi.
◊	Mısırlı	kadınlar	erkeklerle	eşit	şartlara	sahipti.
◊	Antik	Mısır’da	kadınlar	yasaların	önünde	er-
kekler	 ile	eşit	muamele	görmüştür.	Kadınlar	
mülk	 sahibi	 olabilir,	 para	 kazanabilir,	 satın	
alabilir,	satabilir	ve	miras	alabilirdi.	Erkek	ko-
ruması	olmadan	yaşayabilir	ve	kendi	çocuk-
larını	 yetiştirebilirlerdi.	Kocalarını	 kaybetme-
leri	ya	da	hasta	düşmesi	durumunda	işlerini	
devam	ettirebilirlerdi.

◊	Yaşayanlar	ve	ölüler	yemeklerini	paylaşırlar-
dı.

◊	Mezarlar,	mumyalanmış	ölüler	ve	onun	yaşa-
mında	kullandığı	ve	sevdiği	eşyaları	içeriyor-
du.	Ayrıca	ölümden	sonra	yaşama	inandıkları	
için	mezar	görevlileri	düzenli	olarak	mezarla-
ra	yiyecek	ve	içecek	sunarlardı.	

◊	Herkes	mumyalanmazdı.	Bu	işlem	pahalı	ve	
çok	zaman	alıcı	olduğu	için	sadece	toplumun	
yüksek	 kesimi	 için	 ayrılmıştı.	Geri	 kalan	 sı-
radan	 halk	 ise	 çölde	 basit	 çukur	 mezarlara	
gömülüyordu.

Şeyda ZAMAN
İbni	Sina	Özel	Eğitim	Okulu

Mısır

39

https://tr.wikipedia.org
https://aiesec.org.tr/blog/antik-misir-hakkinda-daha-duymadiginiz-7-sey/
https://listelist.com/misir-ilginc-bilgiler/
https://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2011/02/110202_egypt_countryprofile
https://www.cnnturk.com/dunya/piramitlerin-nasil-yapildigi-gizemi-3-bin-yillik-gunlukle-cozuldu?page=11



HELLO SPRING...!!!!
LETTER TILES puzzle.

Unscramble the tiles to reveal a message.
Each tile is used only once.
Use spacing, punctuation and common words to find adjacent tiles.
Some words may be split into two lines.

Answer …..
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SPRING TIME Hidden Message 
Puzzle

ANT APRICOT APRIL
BEAN BEE BUTTERFLY
CABBAGE CARROT CHERRY
CORN CROCUS DAFFODIL
DAISY FLOWER FOX
FROG GARDEN GOAT
GRAPEFRUIT GREEN HAT
HYACINTH JUMPER KIWI
LADYBIRD LETTUCE LILY
MARCH MAY MUSHROOM
PANSY PARSLEY PEAS
PINEAPPLE PLUM PUDDLE
RAIN RAINBOW RAINCOAT
SCARF SHEEP SNAIL
SPIDER SPINACH STRAWBERRY
SUN TULIP TURNIP
TURTLE UMBRELLA

This	puzzle	is	a	word	search	puzzle	that	
has	a	hidden	message	in	it.
First	find	all	the	words	in	the	list.
Words	can	go	in	any	direction	and	share	
letters	as	well	as	cross	over	each	other.
Once	you	find	all	the	words.	Copy	the	
unused	letters	starting	in	the	top	left	cor-
ner	into	the	blanks	to	reveal	the	hidden	
message.

HAVE	FUN!!
BAHAR	AKINCI

Yalova	İl	Millî	Eğitim	Müdürlüğü

Answer …..
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	 Gaziosmanpaşa	İlkokulu	anasınıfı	öğret-
meni	Esra	ÜLTAY	GÜNDÜZ’ün		ortak	olarak	yer	
aldığı	‘	I’m	reading	I’m	explaining	Stem’	,	“Oku-
yorum	Anlatıyorum	Stem”	projesi;	4	ülkeden,	14	
öğretmen	ve	130	öğrencinin	katılımıyla	 ,	ebe-
veyn	ve	çocukların	kitaplara	merak	ve	

sevgisini	arttırmak,	 farklı	bakış	açısı	kazandır-
mak,	her	zaman	her	yerde	kitap	okunabileceği	
düşüncesini	yaymak	,	kitap		çalışmalarını	stem	
eğitim		alanı	 ile	gerçekleştirmek	amacıyla;	4-8	
yaş	grubu	öğrencileri	için	oluşturulmuştur.			Pro-
je	Ekim	2020	 de	 başlamış	 ve	Haziran	 2021’e	
kadar	sürecektir.

e-Twinning
Proje Tanıtımları

‘ I’m reading I’m explaining Stem’,
“Okuyorum Anlatıyorum Stem”
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	 	 “Patikle	 başla,	 kitapla	 yaşa!''	 sloganı	
ile	0-6	yaş	okul	öncesi	çağı	çocukları	ve	velile-
ri	 kapsayacak	 şekilde	 yürütülmekte	 olan	 proje-
de	 ilimizdeki	Gaziosmanpaşa	 İlkokulu	 anasınıfı	
öğretmeni	 Esra	 ÜLTAY	 GÜNDÜZ,	 19	 Temmuz	
İlkokulu	anasınıfı	öğretmenleri	Deniz	Özde	KA-
RADAĞ,	Pınar	ERKAN,	Hayme	Hatun	Anaokulu	
öğretmeni	Hava	KELEŞ	ve	 	 ilçelerimizdeki	 	Vi-
layetler	Birliği	Hafize	Sakız	Anaokulundan	 okul		
müdürü	Yıldız	ARI	,okul	öğretmenlerinden	Pınar	
ERTAN		ve	Akköy	İlkokulunda	anasınıfı	öğretme-
ni	Nazan	Gül	ortak	olarak	yer	almaktadırlar.
										''PatiK''	projesinde	;	projeye	alanında	uz-
man	olan		Prof.	Dr.	Belma	TUĞRUL,	Dr.	Nihan	
Feyman	Gök,	Dr.	Işıl	Taş	akademisyenler

	de	eğitimleri	 ile	yön	verecektir.	Projede		aileyi;	
nitelikli	kitap	seçimi,	ev	ortamında	okuma	alanı	
yaratma,	çocuğu	kitap	okumaya	özendirme,	ki-
tabın	yararları	üzerine	bilinçlendirme	gibi	hedef-
lerin	 	 yanı	 sıra	 öğretmenin	 geliştirilmesi,	 ortak	
nokta	olan	çocuğa	üstün	yarar	hususları	 üzeri-
ne	 yoğunlaşılacaktır.	 Bu	 proje	 	 çocuğun	 doğu-
mundan	itibaren	kitapla	karşılaşmasının	önemini	
vurgulamak	 üzere	 planlanmıştır.	 Öğretmenler	
kitapları	etkileşimli	kitap	okuma	yöntemi	ve	P4C	
felsefe	 ile	 sorgulama	 	 yöntemlerini	 kullanarak	
okumaktadırlar.	Ayrıca	Proje	İl	Vali	Yardımcımıza		
ve	İl	Milli	Eğitim	Müdürümüze		de	sunulmuştur.

PatiK
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									Proje,	okul	öncesi	öğrencilerimize	ukele-
le	eşliğinde	şarkılar	söyleyerek	hem	onları	fark-
lı	 bir	müzik	aleti	 ile	 tanıştırmayı	hem	de	müzik	
etkinliklerimizi	 daha	 eğlenceli	 hale	 getirmeyi	
planlıyor.	Projenin	hedefleri	arasında	;çocukların	
hayal	güçlerini	geliştirmek,	şarkı	söylerken	yeni	
sözcükler	ve	cümle	kalıpları	öğreterek	dilsel	geli-
şimlerine	katkı	sağlamak,	çekingenlik,	saldırgan-
lık	vb	olumsuz	duygu	ve	davranışı	olan	çocukla-
rın	bu	davranışlarını	müziğin	etkisi

	ile	olumlu	davranışlara	dönüştürmek,	müzik	eş-
liğinde	 hareket	 etmelerini	 sağlayarak	 büyük	 ve	
küçük	kas	gelişimlerine	katkı	sağlamak,	okul		ön-
cesi	çocuklarını	ukulele	çalabilme	,ritim	tutabilme	
ve	 muzogram	 çalışmaları	 ile	 müzik	 kulaklarını	
tespit	edebilmek	ve	çizgi	çalışmalarını	eğlenceli	
hala	getirmek	vardır.	Projeyi	ilimiz	de	Akköy	İlko-
kulu	Okul	 öncesi	 öğretmeni	Nazan	Gül	 kurucu	
olarak	yürütmektedir.

	 İbn-i	 Sina	 Özel	 Eğitim	 Uygulama	 Okulu	
Özel	Eğitim	Öğretmeni	Bahar	SAPAN’	 ın	 proje	
ortağı	olarak	katıldığı	‘’Touch	Feel	Art	App’’	‘’	Do-
kun	Hisset	Sanat	Uygulaması’’	projesi	4	ülkeden	
15	öğretmen	ve	51	öğrencinin	katılımıyla	yürü-
tülmektedir.	 Projemizin	 amacı	 görme	 engelli,	
otizmli	ve	diğer	öğrencilerin	ortak	kullanımı	 için	

dokunsal	 duyu	 materyali	 hazırlayarak	 öğrenci-
lerin	dokunma	duyularını	harekete	geçirip		hem	
işitsel	 hem	de	 duyusal	 öğrenmelerini	 destekle-
mektir.	Bu	şekilde	görme	engelli	ve	otizm	tanılı	
öğrencileri	sanat	materyalleri	ile	buluşturmak	he-
deflenmektedir.	

Touch Feel Art App / Dokun Hisset 
Sanat Uygulaması

 Ukulelemin Telleri
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Sevgili Anne ve Babalar; 
	 Vilayetler	 Birliği	 Hafize	 Sakız	 Anaokulumuz	
Yalova	 ilimizin	Armutlu	 ilçesinde	2010	yılından	beri	
hizmet	 veren	 öncü	 bir	 okulöncesi	 kurumudur.	 Sun-
duğumuz	 eğitim	 hizmetinin	 öncü	 olmasında;	 öğret-
menlerimizin	 işin	ehli	olması	ve	 fedakarca	çalışma-
ları	velilerimizin	katılımcı	yaklaşımı,	okul	yönetiminin	
ise	erken	çocukluk	eğitiminin,	 eğitimin	 temeli	 oluşu	
anlayışında	olmasının	payı	büyüktür.
	 Okulumuz		7	anasınıfı	şubesi	ve	1	özel	eğitim	
şubesi	 olmak	 üzere	 8	 şubeden	 oluşmaktadır.	Oku-
lumuzdaki	akıl	 ve	zeka	oyunları	atölyesinde	öğren-
cilerimiz	 pek	 çok	 akıl	 oyunu	 ile	 buluşmakta,	 kapalı	
ve	 	 açık	 oyun	 alanlarımızda	 özgürce	 bedensel	 ge-
lişimini	 desteklemekte	 ,	 tabiat	 atölyesinde	 toprakla	
buluşmakta	 ve	 	 okulun	 her	 köşesini	 eğitim	 ortamı	
olarak	kullanmaktadır.Okulumuzda	bir	konferans	sa-
lonumuz	bulunmakta		olup	bu	salonda	pek	çok	tiyat-
ro		gösterileri	sergilenmekte,	hem	velilerimiz	hem	de	
öğrencilerimize	eğitimler	düzenlenmektedir.
	 Okulumuz,	projelerin	tüm	gerekliliklerini	yeri-
ne	getirerek	Beslenme	Dostu	Okul	Sertifikası,	Yeşil	
Bayrak	 	 	 Sertifikası	 	 	 ve	Beyaz	Bayrak	 	 	 ödüllerini	
almıştır.
	 Okulumuz	 öğretmenleri	 tarafından	 2017	
-2018	eğitim	öğretim	yılından	beri	aktif	olarak	yürü-
tülen	e	Twinning	projeleri	sonunda	2019-2020	Eğitim	
Öğretim	yılında	e	Twinning	okulu	 sertifikasına	baş-
vurulmuş	ve	bu	etiket	de	okulumuza	kazandırılarak,	
ilimizdeki	e	Twinning	okulu	etiketine	sahip	3	okuldan	
biri	 olarak	 geçmiş	 ödüllerimiz	 taçlandırılmıştır.	 Bir	

eTwinning	okulu	 statüsüne	sahip	olma,	nesnel	 ola-
rak	 değerlendirilebilen	 bileşenleri	 içeren	 gelişimsel	
bir	yolculuk	konusudur.	Bu	bir	yarışma	değil,	belli	bir	
seviyeden	daha	ileri	bir	seviyeye	ilerleme	sürecidir.
	 Okulumuz;	 çocuklarımız	 için	 eğlenerek	 öğ-
rendikleri,	sosyalleştikleri,	olumlu	benlik	geliştirdikleri	
ve	en	önemlisi	kendileri	keşfettikleri	bir	yaşam	mer-
kezidir.	 Uyguladığımız	 eğitimdeki	 bir	 diğer	 prensi-
bimiz	 ise	 	 akademik	 becerilerin	 yanı	 sıra	 duygusal	
zekalarını	 geliştirmektir.Biliyoruz	 ki	 duygu	 eğitimini	
gerçekleştirmiş	bireyler	toplumlara	yön	verirler.	Bizim	
bu	eğitimlerde	amacımız	kendini	tanıyan,	potansiye-
lini	bilen,	duygularını	ifade	edebilen	bireyler	yetiştir-
mektir.
	 Çocuklarımızın	sağlığı	 için	 temiz	ve	hijyenik	
eğitim	ortamları	 oluşturan	okulumuz	 ;	 okullarda	hij-
yen	 şartlarının	 geliştirilmesi	 ve	 enfeksiyon	 önleme	
ve	kontrol	süreçlerinin	tutarlı	olması	amacıyla	sürdü-
rülen	 ‘	Okulumuz	Temiz’	programına	başvurmuş	ve		
Yalova	 İl	 Milli	 Eğitim	Müdürlüğü	 tarafından	 yapılan	
denetimde		 ilçemizde	birinci,	 ilimizde	yedinci	sırada	
TSE	onaylı	Okulum	Temiz	Belgesini	almaya	hak	ka-
zanmıştır.
	 Eğitimimize	 çeşitlilik	 katmak	 adına	 Armutlu	
Halk	Eğitim	Merkezi	 üzerinden	 pandemi	 öncesi	 İn-
gilizce	dersi,	 jimnastik	dersi	 	ve	boks	dersleri	yapıl-
maktadır.	Öğrencilerimizin	farklı	alanları	tanıyarak	ve	
yerinde	öğrenme	gerçekleştirmesi	için	pek	çok	alan	
gezileri	 yapmakta	 olup,	 fen	 ve	 doğa	 etkinliklerine	
önem	vermekteyiz.	2020-2021	eğitim	öğretim	döne-
minde	de	okulumuzda	Beslenme	Dostu	Okul	Projesi,	
Yeşil	Bayrak	Projesi,	Anadolu	Masalları,	e	Twinning	
projeleri	ve	bir	sosyal	sorumluluk	projesi	olan	‘Patik	
‘projesi	devam	etmekte	olup	okulumuz	öğretmenleri	
Harezmi	Eğitim	Modeli	uygulayıcısı	olmak	üzere	eği-
timlerini	almaktadırlar.
	 Bizler	 biliyoruz	 ki	 ‘Önce	 Çocuk	Önce	Mutlu	
Çocuk’	 ilkesi	 ile	 hareket	 edersek	 geleceğe	 umutla	
bakabilen	bireyler	yetiştirebileceğiz.	Sorumluluğunun	
farkında	olan	eğitim	kadrosu	ve	mutlu	öğrencileriyle	
ilçemize	 yolu	 düşen	 tüm	eğitim	 sevdalılarını	 okulu-
muzda	ağırlamaktan	mutluluk	duyarız.
Saygılarımızla…		

Yıldız	ARI																																																																											
V.B.Hafize	Sakız	Anaokulu	Müdürü 45
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ALAN GEZİLERİMİZ:
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