
PAPAĞAN KAÇTI  -  (TİYATRO OYUNU)
Tar�h: 22-31 Ek�m 2019   
Yer:   75. Yıl Sahnes�
Armağan, Rüstem dede ve Gül 
n�ne �le yaşayan b�r papağandır. 
Armağan, hayatından çok sıkı-
lınca, Sarı Karga'nın da kandır-
masıyla evden kaçar. Armağan, 
sokaklarda pek çok zorluk ve 
olay yaşayacaktır.

PAVAROTTI (SİNEMA)
Tar�h: 08 Kasım 2019    
Dünya çapında b�r efsane olan 
opera sanatçısı Pavarott�'n�n 
hayatı beyaz perdeye aktarı-
lıyor. Belgeselde, ünlü müz�s-
yen�n daha önce yayımlan-
mamış görüntüler� ve sahne 
performansları yer alıyor.

SEVİMLİ SİHİRBAZLAR 
(SİNEMA)
Tar�h: 01 Kasım 2019    
F�lmde, kasabalarını korumak 
�ç�n zorlu b�r mücadeleye g�-
r�şen dostların h�kâyes� konu 
ed�l�yor. Kasabayı esk� hâl�ne 
get�rmek �ç�n kararlı olan Dave 
ve arkadaşlarının maceraları 
anlatılıyor.

ULUSLARARASI KOMEDİ FESTİVALİ
Tar�h: 01 - 17 Kasım 2019    
Yer:   Congres�um /Söğütözü 
5. Ankara Uluslararası Komed� 
Fest�val�, ünlü sanatçı Cem 
Yılmaz'ın açılış göster�s�yle 
başlıyor. Yapımcılığını Gezg�n 
Kültür Sanat' ın üstlend�ğ� 
fest�valde t�yatrolar, göster�ler, 
söyleş�ler, çocuk programları ve 
daha b�rçok etk�nl�k yer alıyor.

ANKARA KİTAP FUARI
Tar�h:  18-27 Ek�m 2019       
Yer:   Congres�um /Söğütözü 

Ankara K�tap Fuarı, bu yıl �k�nc� kez Ankaralı okuyucu-
lara kapılarını açtı. Yaklaşık üç yüz yayınev�n�n stant 
açtığı fuarda; Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk 
yazar, Beş�r Ayvazoğlu �se onur yazarı olarak bulunuyor. 

FUTURE PERFECT – Almanya'dan Çağdaş Sanat
Tar�h:  05 Ek�m 2019 – 09 Ocak 2020

Yer:   Müze Evl�yag�l | ANKARA 
“Geleceğ� düşlemek” temasıyla hazırlanan serg�, gele-
ceğ� tüm küresel karmaşıklığıyla b�rl�kte değerlen-
d�rmeye davet ed�yor.  

“MİLLÎ MÜCADELEMİZİN 100. YILININ 
ŞAMPİYONLARI” ÖDÜL TÖRENİNDE, 
DÖRT DALDA “TÜRKİYE BİRİNCİSİ” 
OLARAK ÖDÜL ALDIK
Ankara M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü tarafından düzenlenen “M�llî 
Mücadelem�z�n 100'üncü Yılının Şamp�yonları” adlı ödül 
tören�, 30 Eylül 2019 Pazartes� günü MEB Şura Salonunda 
gerçekleşt�r�ld�.

“2018- 2019 Eğ�t�m-Öğret�m Yılı Okul Sporları” kapsamında 
ulusal ve uluslararası turnuvalarda Türk�ye B�r�nc�s� olan 73 
okuldan 31 branşta 210 öğrenc�n�n katılımı �le gerçekleşen ödül 
tören�nde; Yıldız Kız ve Genç Kız Step Aerob�k takımlarımız, 
Genç Erkek B Oryant�r�ng takımımız ve Modern Pentatlon (Okul 
B�atlonu) dalında Fen L�ses� 11-B sınıfı öğrenc�m�z N�l Eylül 
Göcek, “Türk�ye Şamp�yonluğu” ödüller�n� aldılar.

Sporun farklı alanlarındak� üstün başarılarıyla b�zler� gu-
rurlandıran öğrenc�ler�m�z� yürekten kutlar, a�leler�ne ve 
antrenörler�ne teşekkür eder�z.

SPORCULARIMIZIN 
ULUSLARARASI BAŞARISI
26-28 Eylül 2019 tar�hler�nde 
İtalya'da düzenlenen “4. Akden�z 
Gençler Şamp�yonası”na katılan 
Fen L�ses� öğrenc�ler�m�z Çağla 
Moroğlu ve Can Sarı, ulus-
lararası platformda büyük b�r 
başarı elde ett�ler.

Aerob�k c�mnast�k branşında ya-
rışmaya katılan sporcularımız 
“tr�o, tek erkek ve ç�ftler” ka-
tegor�ler�nde üçüncü olup bronz 
madalya almaya hak kazandılar. 

Öğrenc�ler�m�z, katıldıkları bu şamp�yonanın kend�ler� �ç�n ö-
neml� b�r deney�m olduğunu, ülkem�z� tems�l etmen�n gururunu 
yaşadıklarını �fade ett�ler. 

Emeğ� geçen herkese, a�leler�ne ve antrenörler�ne teşekkür eden 
öğrenc�ler�m�z, katılacakları d�ğer yarışmalarda daha �y� sonuç-
lar elde etmek �ç�n çok çalışacaklarını bel�rtt�ler.

BİLİM VE TEKNOLOJİAYIN MAKALESİ

KÜLTÜR VE SANAT

İnsanoğlu, günümüzden tam 50 yıl önce NASA'dan Apollo 11 füzes�n�n 
başarılı b�r şek�lde Ay'a �nmes�yle tar�h� b�r ana tanıklık ett�. Amer�kalı 
Astronot Ne�l Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Dünya'nın uydusuna �lk 
adımını attı ve döndüğünde o adım �ç�n şu ünlü cümles�n� kurdu: 
“Ben�m �ç�n küçük, ama �nsanlık �ç�n büyük b�r adım.”

Canlı yayınlanan görüntüler 650 m�lyon k�ş�y� ekran başına topladı. Ne�l 
Armstrong, Buzz Aldr�n ve M�chael Coll�ns'� taşıyan uzay mek�ğ�, Cape 
Kennedy'den 16 Temmuz 1969'da fırlatıldı. Armstrong ve Aldr�n'�n Ay'a 
ayak bastıkları sırada Coll�ns Ay'ın 95 k�lometre yukarısındak� yörüngede 
kapsülde tek başına kaldı. Ay yüzey�ndek� 21 saat 36 dak�kalık keş�f 
sırasında �k� astronotu bekleyen Coll�ns'e, bu süre zarfında kend�s�n� yalnız 
h�ssed�p h�ssetmed�ğ� soruldu; o da huzur ve sess�zl�ğ�n tadını çıkardığını 
bel�rtt�. 

O tar�hten günümüze Ay'a b�rçok  astronot gönder�ld�. 

Ancak denemeler�n heps� başarısız oldu. Ay'a yapılacak yolculuklar �ç�n 
b�rçok kurum da halen çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Uzay Ajansı, 
Ay'dak� araştırmaların �nsanoğlu ve robotlar tarafından sürekl� olarak 
yürütüleb�lmes� �ç�n uluslararası b�r "Ay köyü" �ç�n adımlar atıyor. 
NASA'nın b�r hedef� de 2024'ten �t�baren Ay'da sürekl� b�r astronot 
kalmasını sağlamak. Böylece hem uzayın hem de Mars gezegen�n�n 
sırlarının çözülmes�nde �lerlemeler kayded�lecek.

DİKKAT! TÜKENİYOR!
Yeryüzünde hızla artan �nsan nüfusu, ne yazık k� bazı olumsuzlukları da 
beraber�nde get�r�yor. Nüfus artışıyla ortaya çıkan tüket�m çılgınlığı, 
yerküreye a�t pek çok özell�ğ� kökten değ�şt�rmeye başladı b�le. Su, bal 
arıları, petrol g�b� bazı unsurların g�tg�de tükend�ğ�n� medya aracılığı �le 
sıklıkla duyuyoruz. Ş�md� �se sırada tükend�ğ�n�n b�le henüz farkında 
olmadığımız şeyler var. Neler m�?

KUM: “Den�z kıyıları ve çöller kumla doluyken nasıl olur da kum kıtlığı baş 
göster�yor?” d�yeb�l�rs�n�z. Ancak kum, çakılın yanı sıra yeryüzünde en 
fazla kullanılan maddelerden b�r� ve B�rleşm�ş M�lletlere göre, kend�s�n� 
yen�leyeb�leceğ�nden çok daha hızlı tüket�yoruz kumu.

YÖRÜNGEDEKİ BOŞLUK: 2019 yılı �t�bar�yle Dünya yörünges�nde 
dönmekte olan toplam 500.000 nesne bulunuyor. Bunların sadece 2000 
kadarı bugün b�r �şlev görüyor. Ger� kalanlar �se fırlatılan roketlerden ve 
yörüngedek� nesneler�n çarpışmasından arta kalan parçalardan oluşuyor. 

SERBEST KÖŞE SPOR

İŞTE BİZ BÖYLE KAZANDIK 
CUMHURİYETİ!
Sefalet �ç�nde savaştan savaşa sürüklenen b�r 
m�llet... Cepheden cepheye koşarken Türkler� 
tar�h sahnes�nden s�lmes� amaçlanan "Mondros 
Ateşkes Antlaşması"... Ulus bu antlaşmanın 
ağırlığı altında ez�l�rken, emperyal�st gözler 
Anadolu'nun dört b�r yanını kuşatmış. 

Halk umutsuz b�r bekley�ş �ç�ndeyken İzm�r 
l�manında "Hasan Tahs�n" �s�ml� b�r genç d�ren�ş� 
başlatmış, "Kuvayı M�ll�ye" den�len b�rl�kler elde 
kalan son s�lâhlarla Anadolu'nun dağlarında el-
ler�nden geld�ğ�nce düşmanla  çarpışıyor. 

O günlerde 9. Ordu Müfett�ş� olan Mustafa 
Kemal, mücadelen�n yalnızca top yekûn sava-
şılarak kazanılacağının farkında. İstanbul'dan 
Samsun'a, Havza'ya, Amasya'ya, Erzurum'a 
g�derek çeş�tl� kongrelerle halkı d�ren�şe 
çağırıyor. Bu kongreler fazlasıyla önem taşıyor 
d�ren�ş �ç�n. Yalnızca d�ren�ş değ�l, bu durum-
dayken b�le �ler�s� �ç�n alınan benzer� görül-
mem�ş kararlar Türk m�llet�n� mot�ve ed�yor, 
uğruna savaşacakları amaçlar bel�rlen�yor.

Önce Doğu Cephes� ardından Güney Cephes� 
tem�zlen�yor düşmandan. Gökyüzüne küstü-
rülen h�lâl, z�nc�rler�nden kurtulmuş dalga-
lanıyor semalarda. B�r tek Batı Cephes� düş 
manın kara gölges�nde yaşıyor. I. İnönü, II. 
İnönü, sonunda da Büyük Taarruz �le den�ze 
dökülüyor düşman. 

Dünyada eş� benzer� görülmem�ş savaşların 
ardından zafer, zafer� hak eden Türk m�llet�! 

İşte b�z böyle kazandık Cumhur�yet�! Her 29 
Ek�m'de Türk m�llet� olarak hatırlamalıyız 
bunları. Yarınlar �ç�n can veren kahramanları… 
Cumhur�yet�n �zler�n�… Her defasında hatır-
latmalıyız bu ülken�n Mustafa Kemal'�n�. 

Anlatmalıyız yen� nes�llere yapılan devr�mler�, 
yen�l�kler�, modern Türk m�llet�n�, fabr�kaları, 
dem�ryollarını ve daha n�celer�n�... Onlara 
Atatürk 'ü anlatmalıyız. 

Cumhur�yet� yok etmeye çalışanlara boyun 
eğmey�p gerek�rse haykırmalıyız Atatürk �lke-
ler�n�. Onlara Samsun'dak� o ayak �z�n�n s�l�nmez 
olduğunu göstermel�y�z. Türk'ün kalb�nde 
yanan Atatürk sevg�s�n� söndürmeye h�çb�r 
kuvvet�n yetmeyeceğ�n� göstermel�y�z. Aynı 
zamanda üret�mde, b�l�mde, teknoloj�de, 
sanatta asıl Türk Cumhur�yet�'n� en �y� şek�lde 
tems�l etmel�y�z. 

Eğer bu vatan toprağında yaşıyorsak, o �s�ms�z 
kahramanlara olan borcumuzu ödemek adına 
Türk�ye Cumhur�yet�'n� muasır meden�yetler 
sev�yes�ne çıkarmak zorundayız. En öneml�s� 
Atatürk'e verd�ğ�m�z sözler� tutmak zorundayız. 

Atatürk'ün b�z gençlere olan sonsuz güven�n� 
boşa çıkarmayıp vatan uğruna var gücümüzle 
çalışmak zorundayız. 

Ayakta kalab�lmek �ç�n okumak, okutmak, 
üretmek zorundayız. Cumhur�yet'�n b�ze kazan-
dırdıklarını, gelecek nes�llere kazandırmak 
mecbur�yet�ndey�z. 

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdak� 
as�l kanda mevcuttur.

Ece Havaoğlu FL 10 B

“Ey yükselen yen� nes�l! 

İst�kbal s�zs�n�z. Cumhur�yet� b�z 
kurduk, onu yükseltecek ve 

yaşatacak s�zs�n�z.” 

dem�şt�n Atam! 
Cumhur�yet�m�z�n 96. yılında 

Başkent Ün�vers�tes� Özel 
Ayşeabla Okulları olarak sana 

söz ver�yoruz k�; 
vatanımızı korumak ve ülkem�z� 
gel�şt�rmek üzere çok çalışacak, 
öngördüğün öğret�lerden asla 

ödün vermeyeceğ�z.   
(Yazıda kullanılan görseller �nternetten alınmıştır.) (LİSE VE ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRELERİ)

AY'A İNSANLI İNİŞİN 50. YIL DÖNÜMÜ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün yan� Büyük Önder�m�z�n b�zlere sağladığı ayrıcalıklarla yaşıyoruz bugün. 
Tar�h� dönüm noktaları olan m�llî bayramlarımız bunların başında gel�r.29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı da 
m�llî bayramlarımızdan b�r�d�r. Çünkü büyük önder�m�z Atatürk,  29 Ek�m 1923 tar�h�nde Cumhur�yet� �lan 
etm�şt�r.  Bu yıl 96. yıldönümünü kutladığımız Cumhur�yet�n b�rçok anlamı vardır. 

Cumhur�yet�n �lan ed�lmes�, saltanat �le yönet�len devlet�m�z�n seç�m esasıyla yan� toplumdak� çoğunluğun 
�steğ�ne göre seç�len k�ş�ler aracılığıyla yönet�lmeye başlamasıdır. Cumhur�yet, demokras�n�n en �y� 
uygulandığı devlet b�ç�m�d�r. 

Cumhur�yet�n �lanından sonra Atatürk ülkem�zde b�rçok yen�l�kler başlatmıştır.  Buna göre kadınlara 
ver�len haklarla onlar da erkekler g�b� b�r �şte çalışab�lme, eğ�t�m görme g�b� pek çok meden� hak ed�nm�ş, 
harf devr�m�yle b�rl�kte ülkem�zdek� okuryazar sayısı artmıştır. Kıyafet devr�m�, ekonom�k kalkınma, 
hukukta eş�tl�k g�b� yen�l�klerle çağdaşlaşma başlamıştır. Bütün bunları gerçekleşt�rmek elbette k� kolay 
olmamıştır. Ancak Atatürk planlı olması, azm�, çalışkanlığı, �ler� görüşlülüğü ve daha b�rçok özell�ğ� �le 
halkıyla bütünleş�p zorlukların üstes�nden gelm�şt�r. En büyük hedefler�nden b�r� olan Cumhur�yet� �lan 
etm�şt�r. B�ze düşen görev �se Cumhur�yet�m�ze sah�p çıkıp ülkem�z� her konuda kalkındırmaktır. 

Her 29 Ek�m' de Cumhur�yet Bayramımızı gurur ve coşku �le kutlamalıyız. 

Hep�m�z�n Cumhur�yet Bayramı kutlu olsun!     
              Ömer B�lal Bülbül 6-A

CUMHURİYETİ YÜCELTECEĞİZ
29 Ek�m 1923 tar�h�nde Atatürk b�zlere demokras�y� armağan ett�, Türk�ye Cumhur�yet�'n� kurdu. Bu özel 
günü her yıl coşkuyla kutlayıp atalarımızın fedakârlıklarını hatırlıyoruz. Bazen Cumhur�yet olmayan b�r 
toplumda hayat nasıl olurdu d�ye merak ed�yorum. O zaman sah�p olduklarımızın değer�n� daha �y� 
anlayab�l�yorum. 

Cumhur�yet bence sadece b�r yönet�m b�ç�m� değ�l huzurlu b�r yaşam tarzıdır. İnsanların seçme ve seç�lme 
hakkına sah�p olduğu, kuralların halkın tems�lc�ler� tarafından düzenlend�ğ� toplumlarda �nsanlar daha 
mutlu ve huzurlu olur. Bağımsızlık, toplumdak� b�rl�k ve beraberl�k h�ss�n� artırır. Ülkem�zde haklarımızdan 
yararlanıp karar alma sürec�nde yer alab�ld�ğ�m�z �ç�n şanslıyız. Ancak unutmamalıyız k� haklar sorumluluk 
get�r�r; o yüzden Cumhur�yet�m�z� korumak ve onu gelecek nes�llere taşımak b�z�m �lk görev�m�zd�r. 

Atatürk'ün ded�ğ� g�b�: “Gençler! Cumhur�yet� b�z kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan s�zlers�n�z!”   

              Ada Tokman 6-C

ATATÜRK VE CUMHURİYETİMİZİN İLANI
1881 yılında Selan�k'te dünyaya gelen Türk m�llet�n�n kurtarıcısı ve Türk�ye Cumhur�yet�'n�n kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, sarı saçları ve parlayan ışıl ışıl mav� gözler�yle onu görenlere ayrı b�r heyecan ve 
enerj� ver�rd�. Ancak, asıl enerj�s�n� devlet ve m�llet �ç�n harcayan b�zzat kend�s�yd�. Atatürk, Türk�ye'n�n, yan� 
vatanımızın gel�şmes� �ç�n hem asker hem de devlet adamı olarak el�nden gelen her şey� yapmış, geces�n� 
gündüzüne katmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı zorluklarla ama büyük b�r mücadele �le kazandıktan sonra sıra 
saltanat rej�m�nden kurtulmaya gelm�şt�. Mecl�s'te söz alan Atatürk, y�ne kend�nden em�n tavrıyla ve moral 
ver�c� ses tonuyla konuşup Cumhur�yet yönet�m�ne geçt�ğ�m�z� bütün dünyaya duyurdu.  O gün takv�mler 
29 Ek�m 1923'ü göster�yordu.

29 Ek�m, Türk�ye'n�n gerçek bağımsızlığını �lan ett�ğ� gündür. Bayrağımızın göndere özgürce çek�ld�ğ�, 
gökyüzünde serbestçe dalgalandığı gündür. O gün Cumhur�yet�m�z�n �lan ed�ld�ğ�, Türk m�llet�n�n kend� 
kend�n� yönetmeye başladığı gündür. Bu öneml� günü her Türk vatandaşı da�ma hatırlar ve bayram olarak 
her yıl b�rl�k, beraberl�k �çer�s�nde sev�nçle kutlar. Atatürk sadece 29 Ek�m'� değ�l, 23 N�san'ı ve 19 Mayıs'ı da 
Türk ulusuna hed�ye etm�ş büyük b�r l�derd�r. Bu yüzden b�zler ona çok şey borçluyuz. Bu borcumuzu ancak 
çok çalışarak h�çb�r zaman pes etmeyerek �y� yerlere gelmekle ödeyeb�l�r�z. 

Atatürk'ün b�zlere hed�ye ett�ğ� bu vatanı korumak ve daha �ler� götürmek �ç�n tüm gücümüzle çalışacağız. 
Bunu başaracak �rade ve enerj�ye sah�b�z.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE! 
                    Yasem�n Bozçalışkan 6-D

ANKARA'DA DOĞDUM
Ankara ülkem�z�n başkent�d�r ve İstanbul'dan sonra 
�k�nc� büyük şehr�m�zd�r. Burada doğduğum ve 
burası Atatürk tarafından başkent �lan ed�ld�ğ� �ç�n 
bana göre ülkem�z�n en güzel şeh�rler�nden b�r�d�r 
Ankara. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sırasında 
ülken�n kalb� n�tel�ğ�nde rol oynadığından 13 Ek�m 
1923'te başkent olmuştur. 

Ankara ülkem�z�n ortasında olduğu �ç�n her yere 
yakın olması bakımından, burada yaşamanın en 
büyük avantajlarından b�r�d�r. Örneğ�n, babamın 
memleket� olan kuzeydek� Samsun �le annem�n 
memleket� olan güneydek� Mers�n’�n ortasındadır. 
Başkent olduğu �ç�n de ülkem�z Ankara'dan 
yönet�l�r, devlet da�reler� tüm ülkem�z�n sorunlarına 
çözüm üretmek üzere h�zmet ver�r. Kurtuluş 
Savaşı'nın yönet�ld�ğ� B�r�nc� Mecl�s, İk�nc� Mecl�s ve 
günümüz Mecl�s b�nalarına ev sah�pl�ğ� yapar. 
Ata'mızın anıtmezarı Anıtkabr� kucaklar, ün�ver-
s�teler� ve hastaneler� �le ülkem�z�n her bölges�ne 
h�zmet ver�r. 

H�t�t ve Fr�g uygarlıklarından örnekler�n serg�-
lend�ğ� Anadolu Meden�yetler� Müzes�, Anadolu 
Türk kültürünün gel�ş�m�n�n örneklend�ğ� Etnog-
rafya Müzes�, Cumhur�yet ve Kurtuluş Savaşı 
müzeler� �le Devlet Heykel ve Res�m müzes� g�b� 
tar�h, kültür, sanat merkezler� Ankara'dadır.

Tüm Ankaral ı lar g�b�  başkent�m�zle gurur 
duyuyorum.

                    Onur Sazlı 6-A

YENİ UMUT ANKARA
Ankara, küçük b�r Anadolu kent�yken yepyen� b�r 
Cumhur�yet ülkes�n�n başkent� olma serüven�n� 
yaşamış b�r kentt�r. Kurtuluş mücadeles�nde dört 
b�r yanı düşmanlarla çevr�l� ülkem�zde stratej�k ve 
jeopol�t�k konumu, Ankara'yı merkez hâl�ne 
get�rm�şt�r. Büyük devlet adamı ve öngörülü k�ş�l�ğ� 
�le Atatürk'ün Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan 
sonra 20. Kolordu'yu Ankara Bölges�'ne gönder-
mes�, daha o günlerden Ankara'nın �ler�de kaza-
nacağı önem�n �lk s�nyaller�n� vermekte �d�.

Büyük Önder�n 19 Mayıs 1919'da yaktığı İst�klal 
Savaşı meşales� Amasya Genelges�, Erzurum ve 
S�vas Kongreler� �le daha da alevlenm�şt�. M�llet�n 
bağımsızlığı y�ne m�llet�n az�m ve kararlılığı �le 
kurtulacaktı. 27 Aralık 1919'da Tems�l Heyet�'n�n 
Ankara'ya gelmes� ve 23 N�san 1920'de Türk�ye 
Büyük M�llet Mecl�s�'n�n Ankara'da açılması �le yen� 
Türk Devlet�'n�n temeller� atıldı. Kurtuluş Savaşının 
yönet�ld�ğ� Ankara artık başkent özell�ğ� kazandı. 
Bu sebeple savaştan sonra 13 Ek�m 1923'te İsmet 
Paşa'nın sunduğu tek maddel�k b�r önerge �le 
Ankara, resmen başkent olarak kabul ed�ld�.

Tar�h sahnes�nde Ankara, m�llet�m�z�n yen�den 
d�r�l�ş�ne tanıklık etm�şt�r. İmkânsızlıkların �ç�nden 
yepyen� b�r ülken�n umudu olarak çıkan güzel 
Ankara, gururla söyled�ğ�m�z marştak� g�b�;

“Yoktan var ed�lm�ş �lk şeh�r sens�n,
Var olsun toprağın, taşın ANKARA!”

                     Mer�ç Ekmekc� 7-D 
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HELYUM: Part�lerde uçan balon kullanmak �ç�n �k� kere düşünmen�n 
zamanı geld� belk� de. Çünkü bu balonları uçurmak �ç�n helyum gazıyla 
doldurmak gerek�yor. Helyum �se yer altından çıkarılan ve k�m� tahm�nlere 
göre 30-50 yıl �ç�nde tükenme tehl�kes�yle karşı karşıya olduğumuz b�r 
gaz.

MUZ: Günümüzde t�car� amaçla üret�len muz türler�n�n büyük çoğunluğu 
“Panama hastalığı” adı ver�len b�r b�tk� hastalığına yol açan mantarların 
tehd�d� altında.

TOPRAK: Yeryüzündek� toprak b�r-
den b�re yok olmayacak elbette, ama 
yanlış kullanımı neden�yle toprak 
konusundak� end�şeler g�derek artı-
yor. Erozyon, yoğun tarım, orman-
dan arındırma ve küresel ısınma, 
dünyadak� gıda üret�m�n�n çoğu �ç�n 
gerekl� olan üst toprak kaybına 
neden oluyor.

FOSFOR: Bu madde �lk bakışta günlük yaşantımızda pek yer tutmuyor 
g�b� görüneb�l�r. Ancak �nsan DNA'sının yapısında bulunması bakımından 
hayat� önemde. Ayrıca tarımsal gübre olarak da büyük önem taşıyor ve 
bunun yer�ne geçeb�lecek başka b�r madde b�l�nm�yor. 


